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Вступ 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України створено 

згідно постанов Президії Академії наук УРСР №127 від 8.05.91 р. та №270 від 7.10.1991 р. на 

базі Одеського відділення Інституту економіки АН Української РСР (заснованого Постановою 

Президії АН УРСР №168 від 26.05.1970р.). Інститут входить до складу Відділення економіки 

НАН України, а також є структурною одиницею Південного Наукового центру НАН та МОН 

України. 

Наукова і науково-організаційна діяльність Інституту визначена Статутом 

(реєстраційний №15561050001006041). У своїй роботі ІПРЕЕД НАН України керується 

діючим законодавством України, Указами Президента України, Програмами та Постановами 

Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Постановами, Розпорядженнями і вказівками 

Президії Національної академії наук України, рішеннями Відділення економіки, в т.ч. 

Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023рр. та спрямовує 

дослідження на розв‟язання питань підвищення ефективності реалізації ринкових реформ 

національної та регіональної економіки, формування і розвитку продуктивних сил, 

транспортно-транзитного потенціалу України, розвитку морегосподарського комплексу, 

формування дієвого інституційного середовища соціально-економічного та 

екологоорієнтованого розвитку регіонів, активізації міжсекторальних взаємозв‟язків щодо 

розбудови інвестиційного та інноваційного потенціалу територій, в умовах децентралізації 

систем управління.  

Протягом звітного року Інститут готував та надсилав до Комітетів Верховної Ради, ряду 

міністерств та регіональних органів управління аналітичні матеріали та пропозиції по 

актуальним питанням економічного розвитку країни. 

Згідно з тематичним планом НДР Інституту в 2017 р. проводились дослідження з шести 

тем, у тому числі чотирьох відомчих фундаментальних тем, однієї прикладної теми, однієї 

теми за цільовими програмами наукових досліджень Відділення економіки НАН України, за 

п`ятьма грантами міжнародних проектів, а також однією госпрозрахунковою НДР. 

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту у 2017р. розвивають  і 

поглиблюють теоретичні та методологічні засади, формують науково-прикладний фундамент 

стратегії і механізмів розбудови сталого розвитку України; визначають шляхи використання 

потенціалу технологічного підприємництва та розвитку ринку інноваційних товарів; 

обґрунтовують ефективні форми власності в рекреаційно-туристичному природокористуванні; 

визначають інституційні засади розвитку ринку транспортних послуг; формують методичні 

засади виміру ризикового навантаження в умовах переходу соціо-еколого-економічних систем 

до сталого розвитку та розвивають концептуальні засади інституційного середовища 
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соціально-економічного розвитку регіонів. В значній мірі вони відпрацьовувались на 

матеріалах Українського Причорномор‟я та Українського Придунав‟я. 

Головними напрямами діяльності Інституту відповідно до Постанови Президії НАН 

України №60 від 28.02.2011 р. є: 

  інституційні чинники розвитку ринкового середовища; 

  розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми його реалізації; 

  інституційні механізми екологізації економіки; 

  подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління соціально-

економічним розвитком південних регіонів України. 

Згідно Постанови Президії НАН України №216 від 13.09.2017р.  Інститут відповідає за 

підготовку матеріалів щодо аналізу використання та розвитку портових потужностей з 

перевалки зернових вантажів, а також приймає участь у підготовці матеріалів  щодо 

моніторингу стану реалізації в Україні Цілей сталого розвитку 2016-2030: в частині 

економічних механізмів використання природних ресурсів. 

Інститут продовжує роботу щодо реалізації Постанови Президії НАН України №233 від 

09.11.2016р. «Про реформування діяльності НАН України для ефективного наукового 

супроводження реалізації пріоритетів економічного розвитку держави» за напрямами 

«Енергетика та енергоефективність», «Агропромисловий комплекс», «Раціональне 

використання природно-ресурсного потенціалу та збереження навколишнього середовища», 

«Соціально-економічний розвиток регіонів та місцевих громад України».  

В Інституті розроблено та затверджено «Концепцію розвитку ІПРЕЕД НАН України на 

2017-2023 рр.» (Протокол № 7, від 24.07.2017р.). 

Розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації №478/А-2017 від 

14.06.2017р. утворено Науково-технічну раду з питань охорони навколишнього природного 

середовища, моніторингу довкілля, реалізації регіональних програм області та сталого 

розвитку в регіоні, до складу якої входить академік НАН України Б.В. Буркинський. 

В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 9 монографій, загальним 

обсягом 186,64 др. арк.,  3 збірники наукових праць, 1 збірник тез наукових доповідей та 126 

статей в наукових журналах і збірниках. До опублікування підготовлено 7 монографій, 5 

розділів до монографій, обсягом 68,89 др. акр.  Загальний обсяг публікацій склав 480,21 др. 

арк. 

В Інституті працюють аспірантура, докторантура і 2 спеціалізовані вчені ради з 

присудження наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук з наступних 

спеціальностей:+ 
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Д 41.177.01: 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 

08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища; 

та  Д 41.177.02: 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;  

08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. 

Структура наукових підрозділів Інституту 

Назва підрозділу Завідуючий  

відділом 

Напрями досліджень 

Відділ ринкових 

механізмів та структур 

Зав. відділом 

д.е.н., проф.  

Лисюк В.М. 

Теоретичні проблеми та розробка науково-

практичних рекомендацій щодо розвитку 

ринкових відносин та формування механізмів 

регулювання економічних систем 

Відділ ринку 

транспортних послуг 

д.е.н., проф. 

Котлубай О.М. 

Наукове забезпечення ефективного 

функціонування ринку транспортних послуг та 

використання транзитного потенціалу країни 

Відділ міжрегіонального 

економічного розвитку 

Українського 

Причорномор‟я 

академік НАНУ, 

д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

Теоретичні та прикладні аспекти підвищення 

соціально-економічної результативності 

інвестиційно-інноваційної діяльності в регіонах 

Українського Причорномор‟я та механізмів 

міжрегіональних та транскордонних 

взаємозв`язків 

Відділ економіко-

екологічних проблем  

приморських регіонів 

д.е.н., проф. 

Купінець Л.Є. 

Методологія інституційних засад екологізації 

секторів національної економіки та 

господарське освоєння природно-ресурсного 

потенціалу Українського Причорномор‟я 

Відділ розвитку 

підприємництва 

д.е.н., проф. 

Бутенко А.І. 

Теорія та методологія розвитку 

підприємництва, підвищення його ефективності 

в умовах модернізації економіки та його впливу 

на сталий соціально-економічний розвиток 

держави та її регіонів 

Відділ економічного 

регулювання 

природокористуванням  

д.е.н., с.н.с. 

Мартієнко А.І. 

Теоретичні та прикладні засади економіки 

природокористування щодо сталого розвитку 

територіальних економіко-екологічних систем 

 

У 2017 році Подякою Прем`єр-міністра України за вагомий особистий внесок у 

забезпечення розвитку вітчизняної науки, зміцнення економічної безпеки держави та сталого 

розвитку Українського Причорномор`я був нагороджений акад. НАН України, д.е.н., проф. 

Буркинський Борис Володимирович  (№19836 від 03.11.2017р.). 
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І. Результати досягнень у галузі природничих,  

соціогуманітарних та технічних наук 

За звітний період Інститутом виконано комплекс наукових досліджень, найбільш вагомі 

результати яких полягають у наступному: 

За напрямком: 

Інституційні чинники розвитку ринкового середовища: 

Розроблено методологію формування інтеграційних механізмів товарних ринків, які 

базуються на визначенні характеру їх впливу на внутрішньо-ринкові процеси та спроможності 

впливати на прискорене зростання сумарного обсягу доданої вартості на основі об`єднання  

його елементів. Розроблено методичний підхід оцінки ефективності функціонування 

товарного ринку як суми обсягів доданої вартості в секторному вимірі та запропоновано 

систему управління нею на стратегічних ринках країни.  (Лисюк В.М., Нікішина О.В.) 

Розроблено концепцію формування системи технологічного підприємництва з метою 

розвитку ринків інноваційних товарів на засадах перетворення наукових знань на інноваційні 

ідеї, створення нових продуктів і технологій. (Бутенко А.І., Шлафман Н.Л., Уманець Т.В.). 

Розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми його 

реалізації: 

Розроблено теоретичні основи інституційного забезпечення управління асиметрією 

ринків транспортних послуг, відповідно до ступеню їх упорядкованості, як динамічних 

нерівноважних систем та їх економічної взаємодії в європейських та світових транспортних 

системах. Обґрунтовано концептуальні підходи до формування основ інституційного 

забезпечення функціонування національного транспортного комплексу. (Котлубай О.М.). 

Інституційні механізми екологізації економіки: 

Розроблено методологічний базис і методичні підходи до оцінки ризикових подій в 

умовах трансформації соціо-економіко-екологічних (СЕЕ) систем зокрема на принципах: 

превентивної та гнучкої ризик-рефлексії (реагування); подвійності ризикових подій; 

прецедентності і трансцендентності; загальної параметричної теорії систем дослідження і 

управління ризик-подіями у розвитку СЕЕ-систем. (Купінець Л.Є., Степанов В.М.). 

Розроблено теоретико-методологічні засади управління відносинами власності у 

рекреаційно-туристичному природокористуванні на основі інклюзивного підходу, що 

розвиває інституційні, економічні та адміністративні інструменти в напрямі забезпечення 

вільного доступу кожного члену суспільства до ефективного виробничого та невиробничого 

(рекреаційного, оздоровчого, лікувального, естетичного) використання природних 

рекреаційно-туристичних ресурсів (ПРТР);  визначено економіко-екологічну сутність, 
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принципи, функції та специфічні особливості функціонування обмежень у формах 

привласнення ПРТР в системі економічних відносин рекреаційно-туристичного 

природокористування.  (Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.). 

Подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління соціально-

економічним розвитком південних регіонів України 

Розроблено концептуально-методичний підхід до визначення рівнів, типів і стадій 

інституціоналізації заходів формування сприятливого середовища для залучення інвестицій і 

стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад (регіонів). (акад. 

Буркинський Б.В., Лайко О.І.). 

Запропоновано методичний підхід до розробки регіональної інноваційної політики, який 

враховує її характеристики (виміри): інноваційну діяльність, соціальний капітал, глобальну 

інтегрованість, а також до систематизації інструментів регіональної політики за її 

інноваційними елементами та цілями. (акад. Буркинський Б.В., Лайко О.І., Єрмакова О.А.). 

Удосконалено концептуальні засади формування системи інвестиційних інструментів 

державного управління регіональним розвитком, які включають в себе: відповідність 

пріоритетам державної стратегії регіонального розвитку; наявність необхідного фінансового 

забезпечення; відповідність принципам (субсидіарності, цілеспрямованості, результативності, 

взаємного доповнення, відсутності дублювання); дієвість незалежної системи моніторингу, 

контролю та оцінювання результативності; врахування іноземного досвіду; законодавчо-

нормативне забезпечення; врахування впливу зовнішнього інституціонального середовища та 

процесу децентралізації влади. (акад. Буркинський Б.В., Лайко О.І.). 

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та 

сталого розвитку 

Визначено основні принципи впровадження державної та альтернативних форм 

власності на ПРТР такі як: інвестиційна спроможність суб‟єкта власності щодо використання, 

охорони, відновлення і відтворення рекреаційного природного ресурсу; форма власності 

забезпечує  збереження просторової цілісності природних рекреаційних систем у процесі їх 

господарського використання (об‟єкти природно-заповідного фонду, тощо), об‟єктивність 

форми власності, яка зумовлює взаємодію між суб‟єктом рекреаційно-туристичного 

господарювання і стейкхолдерами в системі економіко-правових, виробничих та суспільно-

правових обмежень з метою дотримання безпеки соціуму; мінімізація збитку від використання 

ПРТР та одержання доходу за умови раціонального природокористування і виконання 

соціальних зобов‟язань; - визначено економіко-екологічну сутність, принципи, функції та 

специфічні особливості функціонування обмежень у формах привласнення ПРТР в системі 
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економічних відносин рекреаційно-туристичного природокористування, зокрема у 

виробництві, розподілі, обміні та споживанні, що забезпечують встановлення відповідних 

інструментів та фінансових важелів впливу на раціональне рекреаційно-туристичне 

природокористування. 

Інструменти системи екологічного управління рекреаційного землекористування, а саме: 

реалізація інноваційно-інвестиційних проектів рекреаційної рекультивації, на базі 

функціонального зонування рекреаційних територій та застосування паспортизації 

рекреаційних територій на локальному рівні, розроблено зміст рекреаційного паспорту 

території, який включає: аналіз загальної характеристики суспільно-географічного положення 

земель; індикатори стану рекреаційного землекористування; специфіку еколого-економічного 

стану території; туристично-рекреаційну матеріально-технічну базу;  рівень розвитку 

рекреації та туризму; економічну збалансованість рекреаційної території; нормативно-правову 

основу рекреаційної діяльності; інвестиційну привабливість території та перспективи розвитку 

туризму, створення нового тур продукту. (Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.). 

Методологічний базис і методичні підходи до оцінки ризикових подій в умовах 

трансформації соціо-економіко-екологічних (СЕЕ) систем, в основу яких покладено наступні 

методологічні принципи: превентивного та гнучкого реагування на небезпечні ситуації і 

загрози для СЕЕ-систем; альтернативності ризику, високої невизначеності ризик-

подій, попередження одночасної дії критичного поєднання ризик факторів та протидії 

виникненню ризик-подій (Купінець Л.Є., Андрєєва Н.М., Степанов В.М.). 

 

АНОТОВАНІ ЗВІТИ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ ІНСТИТУТУ ЗА 2017 Р. 

 

Виконання відомчої фундаментальної тематики: 

НДР «РОЗВИТОК ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У РЕКРЕАЦІЙНО-

ТУРИСТИЧНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ 

УКРАЇНИ» (науковий керівник д.е.н., с.н.с. А.І. Мартієнко, реєстраційний № 

0116U000411, строк виконання 01.2016 – 12.2018 рр.): 

Вперше: 

- розроблено теоретико-методологічні засади управління відносинами власності у 

рекреаційно-туристичному природокористуванні на основі інклюзивного підходу, що 

розвиває інституційні, економічні та адміністративні інструменти в напрямі забезпечення 

вільного доступу кожного члену суспільства до ефективного виробничого та невиробничого 

(рекреаційного, оздоровчого, лікувального, естетичного) використання природних 

рекреаційно-туристичних ресурсів (ПРТР), зменшення впливу опортуністичної поведінки 

власників та користувачів ПРТР, формування відповідної нормативно-правової бази та соціо-
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еколого-економічних механізмів реалізації прав власності; 

- визначено основні принципи впровадження державної та альтернативних форм 

власності на ПРТР такі як: інвестиційна спроможність суб‟єкта власності щодо використання, 

охорони, відновлення і відтворення рекреаційного природного ресурсу; форма власності 

забезпечує  збереження просторової цілісності природних рекреаційних систем у процесі їх 

господарського використання (об‟єкти природно-заповідного фонду, тощо), об‟єктивність 

форми власності, яка зумовлює взаємодію між суб‟єктом рекреаційно-туристичного 

господарювання і стейкхолдерами в системі економіко-правових, виробничих та суспільно-

правових обмежень з метою дотримання безпеки соціуму; мінімізація збитку від використання 

ПРТР та одержання доходу за умови раціонального природокористування і виконання 

соціальних зобов‟язань; 

- визначено основні критерії впровадження альтернативних форм та прав власності на 

ПРТР, що полягають у такому: граничні витрати на утримання, використання, введення ПРТР 

в господарський обіг вище, ніж граничний економіко-екологічний дохід, одержуваний при 

даних витратах на утримання, використання та введення ПРТР в господарський обіг; граничні 

результати від введення ПРТР в господарський обіг нижчі, ніж граничні соціально-екологічні 

ефекти від вкладення державних коштів в інші сфери національної економіки (освіта, охорона 

здоров'я, культура і інші); альтернативна форма власності сприяє поліпшенню економіко-

екологічних параметрів ПРТР, збільшується дохід від їхнього використання на рівні фізичної 

або юридичної особи, регіону, держави; 

- визначено економіко-екологічну сутність, принципи, функції та специфічні особливості 

функціонування обмежень у формах привласнення ПРТР в системі економічних відносин 

рекреаційно-туристичного природокористування, зокрема у виробництві, розподілі, обміні та 

споживанні, що забезпечують встановлення відповідних інструментів та фінансових важелів 

впливу на раціональне рекреаційно-туристичне природокористування. 

Удосконалено: 

- методологічні підходи до визначення ознак переваг та недоліків різноманітних форм 

власності на ПРТР, що  надає можливість розробки ефективної державної регуляторної 

політики розвитку форм власності у сфері рекреаційно-туристичного природокористування, а 

також забезпечує обґрунтування напрямів інституційної, інструментальної та фінансової 

розбудови відносин привласнення в цій сфері; 

- визначення основних напрямів системи управління державною та недержавною 

формами власності на ПРТР такі як: умови, зобов‟язання, відповідальність сторін при передачі 

в оренду ПРТР підприємствам державної або приватної форми власності на основні засоби 

виробництва; управління ПРТР, що передані у приватну власність; регулювання державою 
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розвитку альтернативних недержавних форм та прав  власності на ПРТР із визначенням 

обмежень та встановленням контролю за їх виконанням; 

- методи обґрунтування функцій управління державною та недержавною формами 

власності на ПРТР серед яких основні: розробка концепції розвитку державної та інших форм 

власності на природні ресурси, у т.ч. рекреаційно-туристичні; розвиток нормативно-правової 

бази забезпечення функціонування різних форм власності на природні ресурси, у т.ч. 

рекреаційно-туристичні; розмежування повноважень управління ПРТР, що перебувають у 

державній,  комунальній, приватній та змішаній формах власності; обмеження повноважень у 

розпорядженні ПРТР всіх форм власності; організація взаємодії усередині різних форм 

власності; удосконалення економічних відносин щодо поводження з ПРТР, що перебувають у 

різних формах власності: а) визначення платежів за придбання рекреаційного ресурсу у 

держави з урахуванням економіко-екологічних показників об'єкта; б) субвенції держави 

суб'єктові власності з метою поліпшення економіко-екологічних показників ПРТР; в) 

визначення податку на ПРТР як об'єкт власності; г) визначення умов і строків безоплатної 

передачі ПРТР в недержавну форму власності, установлення податкових пільг і канікул; д) 

акумуляція та розподіл фінансових ресурсів у рекреаційно-туристичному 

природокористуванні на державному, регіональному і суб'єктному рівнях; розвиток наукових 

досліджень в галузі рекреаційно-туристичного природокористування, здійснення 

національних і регіональних природоохоронних програм; забезпечення економіко-екологічної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, що зайняті в рекреаційно-туристичному 

природокористуванні; відкритість інформації про зміну форм власності на ПРТР.  

Дістало подальший розвиток: 

- визначення передумов формування обмежень у формах та правах власності на ПРТР, 

серед яких пріоритет інтересів загальнонародної власності на природні рекреаційно-

туристичні ресурси перед інтересами суб‟єктів альтернативних форм та прав власності; 

унікальність, цінність, невідновлюванність ПРТР та великі екстернальні позитивні і негативні 

ефекти від їх використання суб‟єктами різних форм власності в секторах економіки; 

- економічна сутність обмежень форм та прав власності на ПРТР, яка полягає у 

застосуванні інклюзивного підходу до рекреаційно-туристичного природокористування, що 

передбачає позбавлення часткових свобод власності ресурси в інтересах третіх осіб і 

проявляється як відхилення від загальноприйнятого режиму володіння, користування та 

розпорядження ПРТР, доходом та прибутком від рекреаційно-туристичної діяльності, 

зобов‟язанням проводити в обов‟язковому порядку природоохоронні заходи при будь-якій 

формі власності на них; 

- принципи формування соціо-економіко-екологічних обмежень привласнення ПРТР, 
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серед яких: пріоритет суспільних інтересів; узгодженість інтересів бізнесу та громад; свобода 

ведення бізнесу в умовах обмежень використання ПРТР; моніторинг та контроль виконання 

обмежень, динамізм, гнучкість, реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища; мінімізація трансакційних витрат забезпечення дії обмежень, стимулювання 

виконання обмежень власниками ПРТР; можливість фінансової компенсації виконання 

обмежень власності на ПРТР; 

- критерії пріоритету встановлення державної форми привласнення в рекреаційному 

природокористуванні такі як: цінність, унікальність, вичерпність, не відновлюваність, 

неприбутковість для приватного бізнесу, масштабність перетворень та ведення господарської 

діяльності, обсяги екстернальних ефектів, необхідність ретельного контролю з боку держави 

обумовлює більшу кількість обмежень на використання природного ресурсу щодо суб‟єктів 

інших форм власності на основні засоби виробництва;  

- обґрунтування специфічних особливостей функціонування обмежень у формах 

привласнення природних рекреаційних ресурсів в системі економічних відносин рекреаційно-

туристичного природокористування, зокрема у виробництві, розподілі, обміні та споживанні, 

що забезпечують встановлення відповідних інструментів та фінансових важелів впливу на 

раціональне рекреаційно-туристичне природокористування  на основі інклюзивного підходу. 

Прикладні:  

- інституційне визначення пляжів як специфічних рекреаційних земель, прилеглих  до 

урізу води у частині прибережної захисної смуги уздовж морів, річок, озер, прудів, навколо 

морських та річкових заток і морських лиманів з режимом обмеженої господарської 

діяльності, що мають сприятливий ландшафт, природні умови та рекреаційні властивості для 

відпочинку людей, відносяться до рекреаційних зон; 

- інструменти системи екологічного управління рекреаційного землекористування, а 

саме: реалізація інноваційно-інвестиційних проектів рекреаційної рекультивації, на базі 

функціонального зонування рекреаційних територій та застосування паспортизації 

рекреаційних територій на локальному рівні, розроблено зміст рекреаційного паспорту 

території, який включає: аналіз загальної характеристики суспільно-географічного положення 

земель; індикатори стану рекреаційного землекористування; специфіку еколого-економічного 

стану території; туристично-рекреаційну матеріально-технічну базу;  рівень розвитку 

рекреації та туризму; економічну збалансованість рекреаційної території; нормативно-правову 

основу рекреаційної діяльності; інвестиційну привабливість території та перспективи розвитку 

туризму, створення нового тур продукту;  

- методологічні положення ідентифікації рекреаційно-туристичних територій міських 

агломерацій (особливості та властивості, критерії та ознаки утворення, класифікації), на 
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основі яких визначаються форми та права власності, види та напрями ефективного 

використання природного рекреаційно-туристичного потенціалу. 

За результатами досліджень НДР в 2017 р. опубліковані 2 монографії загальним обсягом 

39,93 ум.др.арк., 5 розділів в колективних монографіях, 5 розділів в монографіях знаходяться 

у друці, 29 статей в наукових журналах і збірниках, та 5 статті у друці, прийнято участь 32 

тезами в наукових конференціях, 6 тез у друці. Загальний обсяг публікацій склав понад 59,3 

ум.др.арк. За результатами досліджень в 2017 р. підготовлено 8 наукових доповідей, 3 

доповідні записки, пропозицій, на які отримано 17 актів впровадження і 1 виступ на 

міжнародній конференції оцінено позитивно 

 

НДР «ІНТЕГРАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТОВАРНИХ РИНКІВ В 

УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (наукові керівники теми: 

академік НАН України, д.е.н., проф. Б.В. Буркинський, д.е.н., проф. В.М. Лисюк, 

реєстраційний № 0116U000412, строк виконання 01.2016–12.2018 рр.): 

Вперше: 

- розроблена методологія формування інтеграційних механізмів товарних ринків, що 

базується на визначенні характеру їх впливу на внутрішньо-ринкові процеси та спроможності, 

шляхом об‟єднання елементів ринку, впливати на прискорене зростання сумарного обсягу 

доданої вартості на ринку.  

- проведена класифікація інтеграційних процесів, що відбуваються на товарних ринках 

за ознаками: рівнів інтеграції (глобальні, макро-, мезо-, мікрорівні); напрямів інтеграції 

(зовнішня, внутрішня); об‟єктів інтеграції (суб‟єктна структура ринку, окремі господарюючі 

суб‟єкти, ринкові процеси: виробництво, транспортування, зберігання, збут);  

- проведена класифікація існуючих економічних механізмів за ознаками: а) 

спроможності виконувати завдання інтеграційної мети; б) спроможності впливати на об‟єкти 

інтеграції, визначені конкретним завданням інтеграції; в) спроможності застосування до тих 

чи інших видів ринків;  

- розроблено методичний підхід до оцінки ефективності функціонування ринку, 

орієнтований на вимір та оцінку сумарних обсягів доданої вартості в секторному вимірі як 

методичний базис формування системи управління доданою вартістю на стратегічних ринках 

країни. 

Удосконалено: 

- категоріально-понятійний апарат за рахунок введення терміну «ринкова інтеграція» під 

яким розуміється процес прискореного розвитку товарних ринків шляхом застосування 
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відповідних економічних механізмів, які спрямовані на об‟єднання, зближення елементів 

(суб‟єктів) ринку.  

Дістало подальший розвиток: 

- методичні підході щодо аналізу ринкових механізмів з точки зору їх впливу на 

розвиток ринків шляхом інтеграції (об‟єднання) відповідних елементів товарних ринків 

За результатами досліджень НДР в 2017 р. опубліковані 1 монографія, загальним 

обсягом 18,08 ум.др.арк., підготовлено до друку 1 монографія  і рукопис 1 монографії 

(редакція рукописного тексту) загальним обсягом 16 ум.др.арк., підготовлені розділи до ще 

однієї монографії, опубліковано 12 статей у наукових журналах і збірниках, 2 статті у друці, 

прийнято участь в 11 конференціях. Загальний обсяг публікацій склав понад 38,08 ум.др.арк 

 

НДР «АСИМЕТРІЯ РИНКІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНІ 

ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ» 

(Науковий керівник д.е.н., проф. О.М. Котлубай, реєстраційний №0115U000694, строк 

виконання 01.2015-12.2017 рр.): 

Вперше: 

- доведено, що в основі асиметрії ринку транспортних послуг лежить інституційне 

підґрунтя, яке через безпосередню заборону, або опосередковано через створення відповідних 

економічних умов впливає на зміну (у порівнянні з економічно-доцільними): маршрутів 

перевезень; видів транспорту; транспортних засобів, чи всього цього одночасно; 

- розроблено модель організаційно – економічної структури управління транспортним 

комплексом України, для якої обґрунтовано головні завдання діяльності, обмеження, 

обумовлені діючими міжнародними нормами, функції, структура; 

- розроблено інституційні засади забезпечення участі суб‟єктів господарювання 

транспортного комплексу України в діяльності Європейської транспортної мережі, виходячи з 

умов Угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС та поточного стану реалізації прийняття 

необхідних регламентів, щодо безпеки, технічних і екологічних вимог до транспортних 

засобів, комунікаційних шляхів сполучень, мережевих розподільчих центрів та постійних 

пристроїв; 

- доведено, що згідно з теорією граничної корисності повна симетрія глобального ринку 

транспортних послуг досягається за умови настання рівноваги граничної корисності 

перевезень по всій світовій (регіональній) транспортній мережі, яку у відносному кількісному 

вимірі можна ототожнювати з граничним (додатковим) виміром фрахтового фактору (у 

відсотковому вимірі) в ринковій вартості товару; 
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- обґрунтовано, принципи, що покладаються в основу методології оцінки ступеню 

асиметрії на глобальному ринку транспортних послуг серед яких принципово новим є 

принцип врахування гібридності економічної політики. який пов‟язано з перекручуванням у 

реальній дійсності відомого принципу «політика є концентроване вираження економіки» до 

навпаки, що призводить до створення економічно безглуздих маршрутів перевезень, які 

штучно підтримуються або встановленням тарифних преференцій на такому маршруті, або 

тарифних чи митних перешкод на альтернативних маршрутах, або обома засобами одночасно; 

- доведено, що оцінку ступеню асиметрії глобального ринку транспортних послуг слід 

здійснювати на теоретичному підґрунті ентропії систем, тобто міри невпорядкованості 

економічної системи яка оцінюється імовірністю знаходження системи у заданому стані 

(оптимальному співвідношенні витрат на початково-кінцеві і рухомі складові витрат та 

настання рівноваги граничної корисності перевезень по всій світовій (регіональній) 

транспортній мережі) помноженому на логарифм цієї імовірності узятий зі зворотним знаком. 

При цьому зазначена імовірність оцінюється як ступінь імовірності за t –критерієм Стьюдента, 

що відповідна кількість відхилень у відсотках від умов ідеальної впорядкованості має 

випадковий характер. 

Отримало подальший розвиток: 

- розвинуто методологічні підході до формування географічної та секторальної 

сегментації транспортних ринків, встановлення їх економічно доцільних меж накладання 

через реалізацію принципу «законному товару - вільне просування» на основі  обґрунтування 

необхідності врахування політичних чинників протекціонізму країн, що проводять політику 

обмеження вільного просування товарів митними фітосанітарними, ціновими та іншими 

адміністративними засобами. На цій основі розроблено методичні підходи до оцінки рівня 

міжрегіональної та продуктової асиметрії світових ринків транспортних послуг та її впливу на 

світове та регіональне економічне зростання; 

- удосконалено методологію виділення одиниці пропозиції та попиту на транспортну 

послугу за принципом кількісного ототожнення з видами морської торгівлі: прибережна, 

міжконтинентальна та глобальна; та розмірами мінімальної суднової партії для кожної з них за 

основними видами вантажів, що перевозяться: штучні і контейнери; сухі навалювальні; сухі 

насипні; нафта і нафтопродукти наливом; скраплений газ; 

- обґрунтування основних відмінностей та умов формування маржинального доходу і 

витрат у транспортній сфері дозволило довести, що включення «зовнішніх» витрати 

транспорту до ціни транспортної послуги впливає на вибір виду транспорту та маршрут 

перевезення, тобто створює асиметрію на ринку транспортних послуг, оскільки ці витрати 

безпосередньо не приймають участь у підвищенні споживчої вартості товару при його 
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доставці до місця споживання а створюють просто додаткове вартісне навантаження на ціну 

перевезення, яке власник перевозимого товару намагається подолати. Таким чином ще раз 

доведено, що ці витрати повинні фінансуватися з місцевих, регіональних чи світових фондів в 

залежності від того за яким видом торгівлі надається відповідна транспортна послуга; 

- обґрунтування теоретико-методологічних засад формування інституційного 

забезпечення функціонування суб‟єктів транспортного комплексу України в європейській та 

світовій транспортній мережі в основу яких покладено принципи поєднання збалансованості 

загальносвітових вимог ГАТС з національними особливостями економіки та транспорту. Для 

забезпечення можливості їх реалізації поглиблено теорію та методологію функціонування 

інституційного забезпечення транспортного комплексу - розроблено методологічні засади 

формування національної стратегії розвитку транспортного комплексу країни, що, за умови 

дотримання обмеження про необхідність забезпечення конкурентоспроможності вантажу, що 

перевозиться у пункт призначення, дозволить сформувати економічно спроможну публічну 

систему здійснення  транспортних перевезень; 

- теоретичні основи інституційного забезпечення управління асиметрією ринків 

транспортних послуг, відповідно до ступеню їх упорядкованості, як динамічних 

нерівноважних систем та економічної взаємодії в системі європейських та світових 

транспортних комунікацій в рамках прилеглої та тяжіючої території. Відповідно до чого 

обґрунтовано концептуальні підходи до формування основ інституційного забезпечення 

функціонування національного транспортного комплексу як взаємопов‟язаної системи 

інститутів та інституцій які з одного боку відповідають європейським та світовим стандартам, 

а з іншого засновуються на врахуванні, часовому, або постійному, національних особливостей 

розвитку економіки формування вантажної бази та взаємозв‟язків у цій сфері економічної 

діяльності; 

- обґрунтування моделі  формування інституційної та інституціональної основ побудови 

відповідного забезпечення симетричного розвитку національного транспортного комплексу 

відповідно до усунення зовнішніх та внутрішніх загроз пов‟язаних з недосконалістю 

методологічних підходів до формування національної політики розвитку транспортної мережі 

окремого регіону і держави в цілому шляхом обґрунтування додаткових обмежень щодо 

встановлення плат за використання ВВШ та їх інфраструктури, включення схем перевезень 

наземним транспортом до екологічно небезпечних засобів транспортування - як окремих 

ділянок, які паралельні відповідно внутрішнім водним та морським, перш за все коли останні є 

пучком кореспонденцій з відповідних сітьових центрів; 

- обґрунтовано пропозиції щодо імплементації до національного інституційного поля 

функціонування  морського транспортного комплексу положень Доповнення XVII-5 Правила, 
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що застосовуються до міжнародного морського транспорту  Угоди про Зону вільної торгівлі 

Україна – ЄС розробки національних регламентів забезпечення єдиного інформаційного 

середовища; вимог до проектування пасажирських суден гідродинамічного та інших засобів 

підтримки на плаву; забезпечення виконання положень КЗСПС та інші; 

- обґрунтування методологічних основ формування наукового інструментарію оцінки  

ступеню  асиметрії ринків транспортних послуг шляхом: 

 узагальнення та систематизація основних тенденцій розвитку світового торговельного 

судноплавства, що створюють умови виникнення секторальної асиметрії фрахтового ринку; 

  обґрунтування економічних інструментів врахування природи секторальної асиметрії 

відповідно чинникам її виникнення; 

  визначення основних груп детермінант вартості морських перевезень та 

мультиплікативного ефекту від скорочення або збільшення витрат на міжнародні перевезення, 

як фактор підвищення конкурентоспроможності на фрахтовому ринку. 

За результатами досліджень НДР в 2017 р. підготовлено рукописи 2 монографій, обсягом 

17,92 ум. друк. арк.  опубліковано 19 наукових статей у фахових виданнях, прийнято участь у 

20 конференціях, де опубліковано 17 тез доповідей. Загальний обсяг публікацій склав 38,67 

ум.др.арк. За результатами досліджень в 2017 р. підготовлено 9 аналітичних та доповідних 

записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій, пропозицій з них 4 впроваджено  в 

розробку і 17 виступів на міжнародних конференціях оцінено позитивно. 

 

НДР «ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОМУ РОЗВИТКУ СЕКТОРІВ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я» (науковий керівник д.е.н., проф. 

Л.Є. Купінець, реєстраційний № 0116U000413, строк виконання 01.2016 – 12.2018рр.) 

Вперше:  

 запроваджено типізований аналітичний алгоритм оцінки впливу можливих ризиків 

секторального екологоорієнтованого розвитку, що базується на ідентифікації ризик-факторів, 

кількісному вимірі ризикового навантаження та запровадження заходів ризик-менеджменту, 

адаптованих до умов функціонування відповідних секторів. 

Удосконалено: 

 методологічний базис і методичні підходи до оцінки ризикових подій в умовах 

трансформації соціо-економіко-екологічних (СЕЕ) систем, в основу яких покладено наступні 

методологічні принципи: превентивного та гнучкого реагування на небезпечні ситуації і 

загрози для СЕЕ-систем; альтернативності ризику, високої невизначеності ризик-

подій, попередження одночасної дії критичного поєднання ризик факторів та протидії 

виникненню ризик-подій; 
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 методологічні підходи до ідентифікації  передумов, можливостей, чинників впливу на 

рівень ризику та кроків переходу до екологоорієнтованого секторального та регіонального 

розвитку, що базуються на визначенні таких критеріїв  сучасних ризиків як об‟єктивність 

природи ризику та суб‟єктивність його оцінки; нерівномірність перерозподілу ризиків між 

учасниками процесів екологізації на секторальному та регіональному рівнях; мінливість 

ризику в просторі та часі внаслідок змін в оточуючому середовищі; неможливість 

однозначного визначення наслідків ризику стосовно соціо-економіко-екологічних систем; 

взаємозв‟язок та синергетичний ефект прояву різних видів ризику; 

 методичні підходи до якісної та кількісної оцінки ризику, що базуються на 

визначенні: можливих видів ризику; чинників, що впливають на рівень ризику при виконанні 

того чи іншого виду діяльності; комплексної оцінки збитків, заподіяних можливими ризиками 

та заходів протидії секторальним ризикам. 

Дістало подальшого розвитку: 

 методологічний підхід щодо ідентифікації нових вагомих ризик-факторів, що 

обумовлюють прояви ризику та базуються на аналізі причинно-наслідкових зав‟язків між 

 процесами екологоорієнтованої цілеспрямованої діяльності та досягнутими від неї  

результатами; 

 науковий підхід до запровадження обов‟язкового визначення ступеню змінності 

ризик-факторів,  що дозволяє: ідентифікувати ризикові події за спроможністю завдавати (або 

не завдавати) будь-якої реальної або потенціальної шкоди; достроково встановити факт 

загострення ризикової ситуації та здатність їй протистояти, а також спростити процедури 

аналізу, оцінки ризиків і прийняття рішень щодо їх усунення; 

 визначення профілю побудови стратегії екологобезпечного секторального та розвитку 

регіонів приморського типу (Українське Причорномор‟я), в основу якого покладено 

принципи: ризик-орієнтованого підходу до процесу екологізації, підтримання національної 

безпеки країни, орієнтації на попередження можливих загроз та розробки превентивних 

заходів захисту, активізації участі країни в процесах та ініціативах світової спільноти щодо 

екологоорієнтованого розвитку. 

За результатами досліджень НДР в 2017 р. опубліковано 2 монографії, загальним 

обсягом 59,4 ум. друк. арк., підготовлено до друку 4 монографії загальним обсягом ум. друк. 

арк., 5 розділів монографій загальним обсягом 12,3 ум. друк. арк., 4 розділи – у друці, 18 

статей у наукових журналах і збірниках, 22 – матеріалів і тез конференцій. Загальний обсяг 

публікацій склав понад 102,4 ум. друк. арк. За результатами проведених досліджень 

підготовлено 7 наукових доповідей, 6 доповідних записок і 2 аналітичні записки, з яких 2 

позапланові, отримано шість позитивних відгуки.  
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Виконання відомчої прикладної тематики: 

НДР «ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (НА 

ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я)» (наукові керівники: академік 

НАНУ, д.е.н., проф. Б.В. Буркинський, д.е.н., с.н.с. О.І. Лайко, реєстраційний № 

0116U008689, строк виконання 01.2017 – 06.2019рр.): 

Вперше: 

- розроблено концептуально-методичний підхід до визначення рівнів, типів і стадій 

інституціоналізації заходів формування сприятливого середовища для залучення інвестицій і 

стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад (регіонів), який 

включає в себе виділення І-го простого рівня та ІІ-го комбінованого рівня інституціоналізації, 

двох її типів (формального та неформального) і чотирьох стадій (формально-нормативної, 

формально-інституційної, неформально-нормованої, неформально-інситуційної), 

послідовність яких визначає специфіку територіальної громади (регіону) щодо 

інституціоналізації заходів стимулювання соціально-економічного розвитку. (Лайко О.І.); 

- запропоновано методичний підхід до формування регіональної інноваційної політики 

за принципом врахування локальних особливостей та на основі оцінки стану інноваційного 

розвитку регіону в розрізі компонентів: загального стану інноваційної діяльності та 

глокалізації регіональної інноваційної системи, представленої показниками локального 

(соціальний капітал) та глобального (міжнародне співробітництво) рівнів, які визначають 

індивідуальний для кожного регіону порядок систематизації інструментів регіональної 

інноваційної політики за такими елементами як активізація міжнародної діяльності, 

нагромадження соціального капіталу, посилення глобальних позицій в інноваційній 

сфері. (Єрмакова О.А.). 

Удосконалено: 

- теоретичні засади інституціоналізації заходів формування сприятливого середовища 

для залучення інвестицій і стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних 

громад (регіонів) як категорії, що характеризує визначення і закріплення в офіційному та 

неофіційному вимірах соціальних норм, порядків, правил, ролей та статусів в сфері 

забезпечення соціально-економічного розвитку територій. (Лайко О.І.); 

- методичні засади формування економічно спроможних громад базового рівня, шляхом 

обґрунтування концепції спроможності за принципами європейського регіоналізму і 

встановлення такої послідовності етапів формування як: визначення розміру громад, розподіл 

повноважень між різними рівнями адміністративно-територіальних одиниць за принципом 
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субсидіарності, розробка стандартів (норм) надання публічних послуг, оцінка обсягів витрат, 

необхідних для здійснення громадою її повноважень та законодавче закріплення джерел і 

обсягів фінансування громади та її кадрового забезпечення (Горячук В.Ф.); 

- систему та порядок застосування заходів інвестиційного стимулювання соціально-

економічного розвитку територіальних громад (регіонів), зокрема: простих економічних, 

фінансових, правових, інформаційних, інфраструктурних, соціальних, маркетингових 

регуляторів та комбінованих заходів у вигляді спеціальних економічних зон, утворень на 

основі державно-приватного партнерства та кластеризації, шляхом їхньої адаптації до 

сучасних вимог децентралізаційних процесів та умов дивергентного рівня соціально-

економічного розвитку територіальних громад. (Лайко О.І.); 

- методологічні засади формування системи інвестиційних інструментів стимулювання 

соціально-економічного розвитку регіону шляхом встановлення цілей (економічної, 

соціальної, екологічної); принципів (відповідності пріоритетам державної стратегії 

регіонального розвитку; фінансової забезпеченості; субсидіарності, цілеспрямованості, 

результативності, взаємного доповнення, недублювання, незалежного моніторингу, контролю, 

нормативного забезпечення,  врахування іноземного досвіду та впливу зовнішнього 

інституціонального середовища); концептуальної моделі заходів регулювання, ядром якої є 

угода щодо регіонального розвитку, що систематизує дію таких інструментів як: Державний 

фонд регіонального розвитку, регіональні цільові програми, угоди для реалізації 

міжрегіональних, транскордонних проектів, програм подолання депресивності територій 

(Горячук В.Ф.); 

- методологію стратегування соціально-економічного розвитку територіальних громад 

шляхом розробки концептуально-методичного підходу до актуалізації стратегій сталого 

розвитку, який складається з чотирьох етапів (порядок розробки, погодження та затвердження 

стратегії сталого розвитку громади; порядок розробки і затвердження стратегічного плану 

реалізації стратегії; порядок моніторингу та контролю реалізації стратегії та стратегічного 

плану; громадське обговорення) (Осипов В.М.); 

- концептуальні засади застосування заходів інвестиційного стимулювання соціально-

економічного розвитку регіону на основі розмежування категорій інвестиційних інструментів 

державного управління та державного регулювання регіональним розвитком за трьома 

основними ознаками: функції (регулювання є однією з функцій управління і доповнює функції 

планування, програмування, прогнозування та ін ), характеру впливу (прямий або непрямий 

вплив), права власності (пряме державне інвестування або регулювання приватних інвестицій) 

(Горячук В.Ф.). 

;Дістали подальшого розвитку: 
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- концептуальні та методичні підходи до покращення інституціонального забезпечення 

соціально-економічного розвитку територій (на прикладі Українського Причорномор‟я) за 

допомогою заходів стимулювання інвестиційної діяльності в територіальних громадах на 

основі використання фіскально-бюджетних повноважень об‟єднаних територіальних громад 

як інституціональної основи для реалізації європейської практики інвестиційного податкового 

конкурування територій на теренах України. (Лайко О.І.); 

- концептуальні та методичні підходи до формування агломерацій (на прикладі 

територіальних громад Українського Причорномор'я) як форм багаторівневої інтеграції 

територіальних спільнот шляхом встановлення принципу добровільного співробітництва 

громад з агломераційним центром, визначення основних форм добровільного 

міжтериторіального співробітництва (делегування повноважень, реалізація спільних проектів, 

спільне фінансування проекту, утворення спільних комунальних підприємств, утворення 

спільного органу управління), які реалізуються на основі узгодженого поєднання формальної 

та неформальної складових інституціонального забезпечення і сприяють отриманню ефекту 

синергії від збалансованості інтересів учасників (Лайко О.І.); 

- концептуально-методичні засади щодо розробки стратегічних та програмних 

документів в сфері інноваційної політики регіонів на основі запропонованого методичного 

підходу до розрахунку інтегрального показника стану інституціонального середовища 

інноваційної діяльності в регіоні із урахуванням стану всіх ключових елементів регіональної 

інноваційної системи: 1) інститутів державного регулювання в сфері інновацій (нормативно-

правові інститути, інститути кадрового забезпечення, інститути фінансового стимулювання 

інновацій, інститути нефінансового стимулювання інновацій); 2) інститутів генерації та 

споживання інновацій (суб‟єкти попиту і пропозиції інновацій); 3) інститутів ринкової 

інфраструктури (дифузії) інновацій (фінансові інститути в сфері інновацій, виробничо-

технологічні та інформаційні інститути в сфері інновацій); 4) інститутів соціальної взаємодії, 

які представляють собою зв‟язки між усіма елементами інноваційної системи. (Єрмакова 

О.А.); 

- концептуальний підхід до формування сприятливого інституціонального середовища 

соціально-економічного розвитку територіальних громад (на прикладі Українського 

Причорномор'я) шляхом розробки проекту розподілу повноважень між різними рівнями 

адміністративно-територіальних одиниць за принципом субсидіарності, в якому визначено 

рівень надання кожної послуги (за територіальною ознакою: громада, район, область) та визначено 

порядок обрання суб‟єктів надання  послуги на основі принципів можливості, достатності й 

найбільшої ефективності. (Горячук В.Ф.); 
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- концептуально-методичні підходи до формування сприятливого інституціонального 

забезпечення сталого розвитку територіальних громад  шляхом впровадження в процес 

стратегування соціально-економічного розвитку територіальних спільнот (на прикладі громад 

Лиманського району Одеської області) інструментів ініціативного управління та провадження 

місцевого самоврядування при обґрунтуванні та актуалізації стратегічних продуктів, 

відповідно до виявлених точок та полюсів економічного розвитку територій (Осипов В.М.). 

За результатами досліджень НДР в 2017 р. опубліковано 1 монографію загальним 

обсягом 22, 90 ум. друк. арк., розділи до 2 колективних монографій, 21 наукову статтю у 

фахових журналах і збірниках, з яких 2 - за кордоном, 5 - знаходяться у друці, прийнято 

участь у більш ніж 24 конференціях, де опубліковано 11 тез доповідей. Загальний обсяг 

публікацій склав понад 38,8 ум. друк. арк.. За результатами досліджень в 2017 р. підготовлено 

та впроваджено в розробку 6 аналітичних записок (з яких 4 позапланові), 3 доповідні, 2 

наукові доповіді; в процесі підготовки знаходяться 2 доповідні і 2 аналітичні записки. 

Отримано 5 позитивних відгуків. 
 

 

Цільова програма наукових досліджень Відділення економіки НАН України 

«Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року” 

(Рішення Бюро Відділення економіки  НАН України, протокол № 11 від 03.11.2016р.) 

НДР «РОЗВИТОК РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ 

ПОТЕНЦІАЛУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА» (науковий керівник д.е.н., 

проф. А.І. Бутенко, реєстраційний № 0117U004213, строк виконання  01.2017р. – 

06.2019р.): 

Вперше: 

 розроблено концепцію формування системи технологічного підприємництва з метою 

розвитку ринків інноваційних товарів, яка складається з удосконаленого понятійно-

категоріального апарату в частині надання визначень понять «технологічне підприємництво» 

(як підприємницької діяльності щодо перетворення наукових знань на інноваційні ідеї 

створення нових продуктів і технологій, пристосованих до сучасних ланцюжків створення 

доданої вартості); «система технологічного підприємництва» (СТП) (як єдиного комплексного 

соціального інституту «освіта, наука, технології, інновації, технологічне підприємництво»); 

«інноваційний потенціал технологічного підприємництва» (як сукупності професійно-

технічного, наукового, дослідницького, інфраструктурно-виробничого, інвестиційно-

фінансового, інформаційного, ринкового та екологічного потенціалів та потенціалу їх 

сукупної праці, який характеризується формами поєднання індивідуальних потенціалів у 

технологічному підприємництві та забезпечується відповідним рівнем освіти у професійно-
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технічних та вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, результативністю діяльності 

аспірантури та докторантури, рівнем кадрового забезпечення наукових і науково-технічних 

робіт за науковими ступенями і категоріями персоналу, результатами фундаментальних і 

прикладних досліджень та технологічних розробок і науково-технічною інфраструктурою: 

фінансовою, нормативно-правовою, організаційною, виробничо-технологічною, 

інформаційною, експертно-консалтинговою, спеціальними інститутами та установами тощо); 

принципів побудови СТП (цілеспрямованості, цілісності, самоорганізації, повноти, 

конкуренції, відкритості), критеріїв її працездатності (стійкість, стабільність, рівновага, 

надійність), базису (у вигляді науково-технічної інфраструктури), елементів і взаємозв‟язків 

між ними; методів і механізмів забезпечення функціонування СТП (Бутенко А.І., Шлафман 

Н.Л., Уманець Т.В.); 

 розроблено методологічні основи дослідження інноваційного потенціалу 

технологічного підприємництва в Україні, в тому числі розроблено дві гіпотези, методи 

наукового пізнання, припущення до них, принципи побудови (системності, врахування обліку 

взаємообумовленості функціонування складових системи індикаторів технологічного 

підприємництва, компетентності) та методичний підхід до оцінки рівня інноваційного 

потенціалу технологічного підприємництва на базі інтегральних індикаторів (Бутенко А.І., 

Уманець Т.В.); 

 розроблено методичний підхід до вибору пріоритетних ринків інноваційної продукції 

для побудови ефективної системи технологічного підприємництва на базі запропонованої 

методики встановлення взаємозв‟язків елементів системи технологічного підприємництва 

(освітньо-наукових і технологічних підприємницьких структур і науково-технічної 

інфраструктури) та інституційного базису з пріоритетними ринками інноваційної продукції 

(Бутенко А.І., Шлафман Н.Л., Бондаренко О.В.). 

− розроблено методику оцінки інноваційного потенціалу технологічного 

підприємництва, яка базується на методичному забезпеченні узагальнюючого інтегрального 

індексу рівня інноваційного потенціалу технологічного підприємництва та сформованій базі 

даних для його розрахунку (Бутенко А.І., Уманець Т.В.). 

Удосконалено: 

 систему індикаторів інноваційного потенціалу технологічного підприємництва у 

вигляді двох підсистем (підсистема 1. Інноваційний кадровий потенціал технологічного 

підприємництва; підсистема 2. Економіко-екологічний потенціал технологічного 

підприємництва) (Бутенко А.І., Уманець Т.В.); 

 методичний підхід до визначення довгострокових пріоритетів технологічного 

розвитку України на базі використання безперервного структурованого Форсайту (Бутенко 
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А.І., Шлафман Н.Л., Бондаренко О.В.). 

Дістало подальшого розвитку: 

 концепція державної політики розвитку ринків інноваційних товарів на базі 

використання потенціалу технологічного підприємництва (Бутенко А.І., Шлафман Н.Л., 

Бондаренко О.В.); 

 методичний підхід до оцінки передумов формування системи технологічного 

підприємництва в Україні (оцінки ефективності національної інноваційної системи, 

загальноекономічного середовища та науково-технічної інфраструктури країни), який 

відрізняється комплексним використанням методів обчислення сумарного інноваційного 

індексу, індексу економіки знань та контекстного аналізу (Бутенко А.І., Карпінська Г.В., 

Лукащук В.В.). 

За результатами досліджень НДР в 2017 р. опубліковано 1 розділ в національній 

доповіді, загальним обсягом 4,7 ум.др.арк., 3 монографії, загальним обсягом 46,63 ум.др.арк., 

3 розділи у колективних монографіях, загальним обсягом 2,3 ум.др.арк., 4 методичних 

вказівки, загальним обсягом 6,74 ум.др.арк., 14 наукових статей у фахових виданнях, 

прийнято участь у 12 конференціях (в тому числі 11 міжнародних). Загальний обсяг 

публікацій склав понад 65,63 ум.др.арк. За результатами досліджень в 2017 р. підготовлено 2 

доповідних, 1 аналітична записки, 3 наукових та 1 науково-аналітична доповіді, з них 

впроваджено 1 в розробку, яку оцінено позитивно. 

 

Госпдоговірна тема НДР  

НДР «СТРАТЕГУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (НА ПРИКЛАДІ ОБ’ЄДНАНОЇ ВИЗИРСЬКОЇ 

ГРОМАДИ ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)» (період виконання – 

1.04.17-20.12.17; договір № 1/17 від 01.04.2017): 

- обґрунтовано пріоритетність застосування інструментів стимулювання економічного 

зростання, які сприяють реалізації інноваційних факторів утворень базового рівня на 

принципах сталого розвитку громад в процесі міжтериторіального співробітництва та 

реалізації адміністративно-територіальної реформи; 

- розроблено методичний підхід до стратегування стійкого розвитку об‟єднаної 

територіальної громади та проект Стратегії об‟єднаної Визирської громади Лиманського 

району Одеської області. Було здійснено науково-методичний супровід процесу затвердження 

Стратегії та формування єдиного інформаційного простору на рівні субрегіону.  
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ФОРМА ІІ 

ІІ.  Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались ІПРЕЕД НАН України 

 

Вид тематики наукових досліджень 

Кількість наукових і науково-технічних робіт, що 

виконувались у звітному році Обсяг фінансування, 

тис. грн. 
Всього 

в т.ч. завершених у 

звітному році 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Державна тематика: х х х х х х 

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних 

цільових програм, державним замовником яких визначено 

НАН України (прикладні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

1.2. Тематика, яка виконувалась за Державним 

замовленням на науково-технічну продукцію з 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

(прикладні дослідження). 

х 0 х 0 х 0 

1.3. Проекти Державного фонду фундаментальних 

досліджень (крім п.1.4.). х 0 х 0 х 0 

1.4. Гранти Президента України (для підтримки наукових 

досліджень молодих учених; для докторів наук; для 

обдарованої молоді). 
х х х х х х 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 

прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН 

України 
х х х х х х 

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових 

комплексних програм фундаментальних досліджень **. 0 х 0 х 0 х 

2
5
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2.2. Тематика що виконувалась за завданнями цільових 

комплексних програм прикладних досліджень ***. 
0 х 0 х 0 х 

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках спільних 

конкурсів з: х х х х х х 

Українським науково-технологічним центром (УНТЦ) 

(прикладні дослідження); 0 х 0 х 0 х 

НАН Білорусі (фундаментальні дослідження); 0 х 0 х 0 х 

Російським фондом фундаментальних досліджень 

(РФФД) (фундаментальні дослідження); 0 х 0 х 0 х 

Національним центром наукових досліджень Франції 

(CNRS) (фундаментальні дослідження); 0 х 0 х 0 х 

Європейським (Міжнародним) науковим об‟єднанням 

GDRE(I) (фундаментальні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

Інші спільні проекти за конкурсами та програмами  (з 

ЦЕРН та ОІЯД, EISCAT) (фундаментальні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

2.4. Наукові, науково-технічні, проекти                      та 

розробки **** (прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

2.5. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН 

України (фундаментальні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

2.6. Інфраструктурні програми ***** (прикладні 

дослідження). 0 х 0 х 0 х 

3. Відомча тематика: х х х х х х 

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових 

наукових програм відділень НАН України 

(фундаментальні дослідження). 
1 х 0 х 1135,681 х 

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що 

фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 . 4 х 1 х 4545,727 х 

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась 

за бюджетною програмою 6541030 . 1 х 0 х 736,637 х 

2
6
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3.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541140  (прикладні дослідження). 0 0 0 0 0 0 

4. Пошукова тематика: х х х х х х 

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 (фундаментальні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 (прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

5. Договірна тематика  (виконання науково-дослідних 

робіт для сторонніх замовників та за рахунок грантів, 

крім п.п. 1.2.-1.4.). 
х х х х х х 

5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 в рамках госпдоговорів та контрактів 

(фундаментальні дослідження). 
х 2 х 2 х 50,0 

5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 в рамках госпдоговорів та контрактів 

(прикладні дослідження). 
х 0 х 0 х 0 

5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів 

міжнародних та закордонних організацій. 
х х х х х х 

фундаментальні дослідження; х 3 х 2 х 623,800 

прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

Загалом 6 5 1 4 6418,045 673,800 

 

2
7
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ФОРМА ІІ-1 

 

Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень 

та за тематикою, що виконує Iнститут проблем ринку та економiко-екологiчних 

досліджень НАН України за завданнями державних цільових програм у 2017 році, із 

загального фонду Державного бюджету України 

 

№ 

п/п 
Найменування напряму 

Кількість тем (проектів, завдань, 

розробок) 
Обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) разом 
в т.ч. 

Завершених 

в т.ч. 

Впроваджених 

1 

Фундаментальні дослідження 

(КПКВК 6541030, 6541140) – 

всього 

5 1 - 5681,408 

2 

Здійснення прикладних 

наукових та науково-

технічних розробок (КПКВК 

6541030, 6541140)– всього, у 

тому числі: 

1 - - 736,637 

2.1 

Прикладні наукові та науково-

технічні розробки (науково-

дослідні роботи) 

1 - - 736,637 

2.2 

Прикладні наукові та науково-

технічні розробки (дослідно-

конструкторські роботи) 

- - - - 

2.3 

Прикладні наукові та науково-

технічні розробки 

(експериментальні 

випробування завершених 

розробок) 

- - - - 

3 

Виконання державних 

цільових програм (КПКВК 

6541030, 6541140)– всього, у 

тому числі: 

- - - - 

3.1 

Виконання державних цільових 

програм (науково-дослідні 

роботи) 

- - - - 

3.2 

Виконання державних цільових 

програм (дослідно-

конструкторські роботи) 

- - - - 

3.3 

Виконання державних цільових 

програм (експериментальні 

випробування завершених 

розробок) 

- - - - 
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ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх 

організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість госпдоговорів та 

контрактів, що виконувались 

установами НАН України 

(без включення грантів), одиниць 

Обсяги  фінансування, 

тис.грн. 

(без включення 

грантів) 

Частка в 

загальному 

обсязі 

фінансування, 

% 

Кількість 

впроваджених 

розробок,  

одиниць 

Усього У т.ч. на замовлення 

організацій 

Усього У т.ч. 

контрактів з 

іноземними 

замовниками 
м.Києва Укра-

їни 

Зарубіжжя 

2  2  50,0  0,705 1 
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ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів  

державної влади 

Протягом звітного року на замовлення органів державної влади Інститутом проведено 

та підготовлено ряд науково-експертних матеріалів. 

2017 

1.   Пропозиції щодо стратегування стійкого розвитку 

об‟єднаної територіальної громади (на прикладі 

об‟єднаної Визирської громади Лиманського району 

Одеської області)» в рамках госпдоговірної теми НДР 

Одеська обласна рада (депутат 

Кутателадзе О.Д.), 

договір № 1/17 від 01.04.2017р. 

2.  Експертиза наукових робіт, науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених, які 

працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до 

сфери управління МОН на отримання фінансування у 

2017 р. з державного бюджету 

Міністерство освіти і науки 

України 

від 20.04.2017р. №б/н. 

3.  Пропозиції щодо наукового обґрунтування створення 

в Україні (на базі адаптації закордонного досвіду) 

Адміністрації малого та середнього підприємництва 

(АМСП) та Банку МСП.  

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України. від 

21.08.2017 р. №2/304  

4.  Пропозиції щодо розвитку суднобудування в Україні Комітет Верховної Ради України 

з питань промислової політики та 

підприємництва, 

від 20.09.2017р. №б/н 

5.  Пропозиції щодо складових елементів інформаційної 

системи спостережень та аналізу інформації про стан 

природного середовища. 

Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної адміністрації 

від 08.11.2017 р. №2/417 

6.  Пропозиції та інформаційні матеріали для підготовки 

Національної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в Україну 2016р. 

Міністерство екології та 

природних ресурсів; 

Сектор проблем навколишнього 

середовища НОВ Президії НАН 

України від 08.08.2017р. №2/300 

7.  Доповнення і уточнення до проекту 

Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 

2020 року для подання відповідних пропозицій за 

дорученням до Кабінету Міністрів України. 

Національна академія наук 

України  

Відділення економіки від 

16.01.2017 р. №2/10 

8.  Пропозиції до плану реалізації завдань, передбачених 

Угодою про співпрацю між Національною академією 

наук України та Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України: 

Підготовка матеріалів щодо моніторингу стану 

реалізації в Україні цілей сталого розвитку 

2016-2030: в частині економічних механізмів 

використання природних ресурсів. 

Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України від 

21.08.2017 р. №2/304. 

 

ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого 

розвитку НАН України» від 

21.11.2017р. №2/443 

9.  Підготовка концепції та проекту Державної цільової 

екологічної програми розвитку Українського 

Придунав‟я 

 

Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної адміністрації 

від 20.04.2017 р.№2/140. 

10.  Пропозиції щодо розробки механізмів стимулювання 

енергоефективності та застосування ВДЕ у 

промисловість шляхом цільового надходження від 

вуглецевого податку. 

Державне агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження України від 

11.07.2017 р. б/н 
 



 

ІV. Використання результатів досліджень у народному господарстві 

ФОРМА ІV-1 

ІV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію 

одиниць 

Класифікація наукової (науково-технічної) продукції 

Створено 

продукції 

Впроваджено 

продукції 

Фундаментальні 

дослідження  
Прикладні дослідження  

Фундаментальні 

дослідження  
Прикладні дослідження  

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціальни

й фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

1. Види виробів (прилади і системи, пристрої, 

агрегати, установки та їх компоненти; лабораторні 

макети і дослідні зразки; хімічні речовини, 

препарати, біологічно активні речовини; програмні 

продукти) 

        

1.1. з них техніки         

2. Технології         

3. Матеріали         

4. Сорти рослин та породи тварин         

5. Методи, теорії (в тому числі і наукові 

концепції) 

        

6. Інше:         

6.1. Заключні чи проміжні звіти 5 1 1  5 1 1  

6.2. Монографії (або їх глави) 16  3  16  3  

6.3. Підручники, посібники, довідники, словники         

6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, 

технологічні рекомендації, методики, технологічні 

інструкції. 

11 2 2  3 2 2 

 

6.5. Проекти законодавчих та нормативних актів 

(закон, концепція, стратегія, стандарт тощо) 
 

       

6.6. Математичні моделі         

6.7. Технічна документація, технічні умови, 

стандарт, регламент, тощо 
 

       

6.8.Наукові, аналітичні доповіді та записки 52  17  32  8  

6.9.Експертні (науково-експертні) висновки 5  20  5  20  

6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, культури 

клітин; дослідні та експериментальні зразки 

біологічного походження, колекції 

        

 

 

3
1
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Впровадження результатів наукових напрацювань у практику діяльності органів 

державної влади, місцевого самоврядування та господарську діяльність займає важливе 

місце в діяльності Інституту. Протягом поточного року впроваджено за бюджетною 

відомчою тематикою 1 фундаментальна та одна НДР, що виконувалась за госпдоговором, а 

також 4 проекти по міжнародним грантовим угодам. 

Найбільш значні та важливі результати досліджень по вирішенню актуальних 

практичних проблем вітчизняної економіки з бюджетної тематики узагальнені в наукових 

доповідях, доповідних, аналітичних записках, експертних висновках та проектах 

нормативних актів, що були направлені до Верховної Ради, Міністерств та відомств, 

обласних та місцевих державних адміністрацій, підприємств та установ. 

За результатами досліджень в 2017 р. Вченою радою Інституту розглянуто та 

рекомендовано до впровадження в органи влади, установи та організації 78 аналітичних та 

доповідних записок, наукових доповідей, з них на сьогоднішній час впроваджено 69 

розробок, отримано позитивні відгуки - 40; подано пропозицій до законопроектів – 9. 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради 

України: 

«Пропозиції щодо розвитку суднобудування в України» (вих. б/н від 20.09.2017 р.) 

До Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 

Доповідна записка «Пропозиції щодо вдосконалення регулювання підприємницької 

діяльності на міських ринках» (вих. № 27/438 від 20.11.2017р.). 

Наукова доповідь «Концепція інтегрованого маркетингового управління інноваційним 

розвитком виноробних підприємств» (вих. №2/337 від 21.09.2017р.; до Інжинірингової 

компанії «SEngineering», вих. №б/н від 21.09.2017р.). Відгук: Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, вих. № 3633-06/43134-07 від 24.11.2017 р.; Інжинірингова 

компанія «SEngineering», вих. №01/10-11 від 10.11.2017р.  

Доповідна записка «Теоретичні основи функціонування гостинності як сучасного етапу 

економіки вражань» (вих. №21/261 від 10.07.2017р.; до Одеської обласної державної 

адміністрації вих. №21/258 від 10.07.2017р.; до Одеської обласної ради. вих. №21/260 від 

10.07.2017р.; до Одеської міської ради вих. №21/259 від 10.07.2017р.; до департаменту 

культури та туризму Одеської міської ради вих.№21/258 від 10.07.2017р.). Відгук: 

Департамент культури та туризму Одеської міської ради вих. № 01-21/655 від 18.10.2017 р. 

До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України: 

Аналітична записка «Аналіз інституціонального забезпечення інвестиційних 

інструментів державного управління регіональним розвитком» (вих. 9/253 від 05.07.2017р.; 
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до Одеської обласної державної адміністрації вих. 9/251 від 05.07.2017р.; до Херсонської 

обласної державної адміністрації вих. 9/252 від 05.07.2017р.; до Миколаївської обласної 

державної адміністрації вих. 9/250 від 05.07.2017р.). Відгук: Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, вих. № 8/31.3-32-

17 від 08.08.2017 р. 

Доповідна записка «Формування системи інвестиційних інструментів державного 

управління регіональним розвитком» (вих. 9/253 від 05.07.2017р.; до Одеської обласної 

державної адміністрації вих. 9/251 від 05.07.2017р.; до Херсонської обласної державної 

адміністрації вих. 9/252 від 05.07.2017р.; до Миколаївської обласної державної адміністрації 

вих. 9/250 від 05.07.2017). Відгук: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, вих. № 8/31.3-32-17 від 08.08.2017 р., вх. № 

148 від 28.08.2017 р.; Херсонська обласна державна адміністрація, вих. № 5884/0-17/21/315 

від 17.07.2017 р., вх. № 150 від 31.08.2017 р. 

Доповідна записка «Методичні засади формування економічно самодостатніх громад 

базового рівня» (вих. №9/445 від 22.11.2017р.; до Одеської обласної державної адміністрації 

вих. №9/447 від 22.11.2017р.; до Миколаївської обласної державної адміністрації вих. 

№9/446 від 22.11.2017р.). Відгук: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, вих. №8/13-538-17 від 18.12.2017 р. 

Наукова доповідь «Методичний підхід до державного регулювання інституціонального 

середовища інноваційної діяльності регіонів» (вих. №9/525 від 22.12.2017 р.; до Міністерства 

освіти і науки України вих. № 9/524 від 22.12.2017 р.). 

До Міністерства освіти і науки України: 

Аналітична записка: «Концептуальні засади формування сприятливого 

інституціонального середовища інноваційної діяльності в регіоні: стан та перспективи в 

Українському Причорномор‟ї» (вих. 9/281 від 24.07.2017р.; до Одеської обласної державної 

адміністрації вих. 9/280 від 24.07.2017р.; Херсонської обласної державної адміністрації вих. 

9/282 від 24.07.2017р.; до Миколаївської обласної державної адміністрації вих. № 9/279 від 

24.07.2017р.). Відгук: Міністерство освіти і науки України, вих. №19-135 від 22.08.2017 р.; 

Одеська обласна державна адміністрація, вих. № 1681/02.1- 16/1284 від 14.08.2017 р.; 

Миколаївська державна обласна адміністрація, вих. № 11598/12-03 від 11.09.2017р.; 

Херсонська обласна державна адміністрація, вих. № 1138-1-16/0/17/311.5-5 від 04.08.2017 р. 

Наукова доповідь: «Формування національного інституціонального забезпечення 

розвитку судноплавства» (вих. № 01-11-2267 від 09.11.2017р.). 

До Міністерства інфраструктури України: 

Аналітичну записка «Інтеграція локальних ринків у регіональну економічну систему» 
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(вих. № б/н від 12.11.2017р.; до Департаменту міського  господарства Одеської міської ради  

вих. № 26/476 від 05.12.2017р.; Запорізької Міської Ради (вих. № 26/453 від 23.11.2017 р.) 

Аналітична записка «Світова система інституціонального забезпечення світового ринку 

транспортних послуг» (вих. №22/395 від 27.10.2017р.).  

Наукова доповідь «Головні принципи формування національної системи інститутів 

управління асиметрією ринків транспортних послуг» (вих. № 61/1 від 05.12.2017р.). 

Наукова доповідь «Головні вимоги до формування національної системи інститутів 

управління асиметрією ринків транспортних послуг» (вих. № 32/382 від 18.09.2017р.). 

Аналітична записка «Світовий досвід формування інституцій управління асиметрією 

ринків транспортних послуг на національному рівні» (вих. № 5804 від 15.09.2017р.). 

Наукова доповідь «Методологічні аспекти формування національних інститутів 

управління асиметрією світових ринків транспортних послуг» (вих. № 5805 від 15.09.2017р.). 

До Міністерства аграрної політики та продовольства України: 

Аналітична записка «Інтеграційні механізми розвитку українського ринку 

плодоовочевої продукції» (вих. № 26/508 від 15.12.2017 р.; до Управління аграрної політики 

Одеської обласної державної адміністрації  вих. №26/514 від 19.12.2017 р.). 

До Одеської обласної державної адміністрації:  

Науково-аналітична доповідь «Стан розвитку й напрямки державної підтримки сектору 

малого й середнього підприємництва (МСП) в Одеському регіоні» (вих. №27/265 від 

11.07.2017р.). 

Аналітична записка «Концепція ефективного поводження з ТПВ в містах України»  

(вих. б/н від 11.07.2017 р.; до Одеської міської ради вих. № 26/425  від 14.11.2016 р. ). Відгук: 

Одеська обласна державна адміністрація, вих. № 4434/02-18/02/4932 від 08.08.2017 р.; 

Одеська міська рада, вих. № 02.2-14/3614 від 12.01.2017 р. 

До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації: 

Доповідна записка «Методичні підходи щодо ризикового навантаження та оцінки 

ресурсно-екологічних резервів господарської діяльності об‟єктів морських берегових зон» 

(вих. № 20/483 від 07.12.2017р.). 

Доповідна записка «Ризики у функціонуванні паливно-енергетичних об‟єктів 

Українського Причорномор‟я: принципи виявлення, врахування та реагування» (вих. № 

20/484 від 07.12.2017р.). 

Доповідна записка «Методичні рекомендації щодо виміру ризикового навантаження та 

комплексної оцінки результативності екологічно орієнтованого управління транспортно-

технологічними системами» (вих. № 20/483 від 07.12.2017р.). 
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Доповідна записка «Пропозиції щодо визначення економіко-екологічних ризиків 

ефективності інвестиційної політики ТТС та формування заходів щодо зменшення їх впливу 

на довкілля» (вих. № 20/482 від 07.12.2017р.). 

Доповідна записка «Напрями та пропозиції щодо вдосконалення системи екологічного 

управління рекреаційним землекористуванням міських агломерацій (з урахуванням 

особливостей форм власності на природні ресурси)» (вих. № 21/167 від 11.05.2017р.). Відгук: 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 

вих. № 01-41/2243 від 06.04.2017 р. 

Доповідна записка «Удосконалення економічної взаємодії між державою та 

користувачами природних рекреаційних ресурсів» (вих. № 21/288 від 27.07.2017 р.). Відгук: 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 

вих. № 04/5966 від 09.11.2017р. 

До Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації: 

Аналітична записка «Інтеграційні механізми розвитку регіональних ринків» (вих. № 

26/514 від 19.12.2017р.). 

До Державної екологічної інспекції в Одеської області: 

Наукова доповідь «Концептуальні основи розвитку різноманіття форм та прав 

власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні» (вих. №2/421 від 14.11.2017р.; 

до Департаменту екології Одеської обласної державної адміністрації вих. № 2/422 від 

14.11.2017 р.; до Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради 

вих. №2/422 від 14.11.2017 р; до Одеської обласної державної адміністрації ,Управління 

туризму, рекреації та курортів вих. № 2/419 від 14.11.2017р.; до Департаменту культури та 

туризму Одеської міської ради вих. №2/420 від 14.11.2017р.). Відгук: Департамент екології 

та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, вих. № 7119/04-00/6174 

від 03.11.2017 р.; Державна екологічна інспекція в Одеській області, вих. № 3209/04 від 

17.11.2017 р. 

Наукова доповідь «Методологічні основи формування соціо-економіко- екологічних 

обмежень форм та прав привласнення в природокористуванні» (вих. №2/425 від 14.11.2017р.; 

до Департаменту екології Одеської обласної державної адміністрації вих. № 2/426 від 

14.11.2017 р.; до Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради 

вих. №2/426 від 14.11.2017р; Одеської обласної державної адміністрації ,Управління 

туризму, рекреації та курортів вих. № 2/423 від 14.11.2017р; Департаменту культури та 

туризму Одеської міської ради вих. 2/424 від 14.11.2017р.). Відгук: Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, вих. № 7120/04-20/6175 від 
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23.11.2017 р.; Державна екологічна інспекція в Одеській області, вих. № 3210/04 від 

17.11.2017 р. 

До Громадської Ради при Державній екологічній інспекції в Одеській області та 

Державній екологічній інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря 

Доповідна записка: «Наукові підходи до визначення та систематизації ризиків та загроз 

соціо-економіко-екологічної безпеки здійснення морських днопоглиблювальних робіт у 

прибережних акваторіях» (вих. № 20/371 від 17.10.2017р.). Відгук: Громадська рада при 

Державній екологічній інспекції в Одеській області та Державній екологічній інспекції 

Північно-Західного регіону Чорного моря, вих. № ГР-5/10/17 від 19.10.2017 р. 

До Одеської обласної ради: 

Аналітична записка: «Стан та перспективи процесу децентралізації: досвід Одещини» 

(вих. № 9/509 від 15.12.2017р.). 

Аналітична записка: «Агломераційний процес на Одещині: досвід та перспективи» 

(вих. № 9/509 від 15.12.2017р.).  

Аналітична записка: «Інвестиції в Одеському регіоні: виклики і можливості» (вих. № 

9/509 від 15.12.2017р.). 

До Постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, паливно-

енергетичного комплексу та енергозбереження Одеської обласної ради: 

Доповідна записка: «Концепція поводження з твердими побутовими відходами в 

регіоні» (вих. № 26/138 від 19.04.2017р.). Відгук: Постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження 

Одеської обласної ради, вих. № 325-6ПК/1 від 23.08.2017 р.) 

До Українського центру екології моря 

Наукова доповідь «Економіко-екологічні фактори формування системи моніторингу  

ризиків у навколишньому середовищі ( критерії адаптації до вимог Угоди про асоціацію 

України та ЄС)» (вих. № 20/497 від 13.12.2017р.). 

Доповідна записка ««Формування системи заходів по реалізації Морської стратегії ЄС 

в контексті управління екологічними ризиками»» (б/н від 08.12.2017 р.). Відгук: Український 

центр екології моря, вих. № 01/6-439 від 18.12.2017 р. 

До департаменту фінансів Одеської міської ради: 

Доповідна записка: «Інституційні умови інтеграції локальних ринків ЖКП у 

національну економічну систему» (вих. №26/478 від 05.12.2017 р.; до Департаменту фінансів 

міського господарства Одеської міської ради вих. № 26/476 від 05.12.2017р.). Відгук: 

Департамент міського господарства, вих. № 2007 від 07.13.2017 р.; Департамент фінансів, 

вих. №06-21/562/2037 від 15.12.2017 р. 
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До Одеської міської організації роботодавців України: 

Наукова доповідь: «Методологічні основи дослідження інноваційного потенціалу 

технологічного підприємництва» (вих. №27/262 від 11.07.2017р.). 

Доповідна записка «Інституціональні засади управління асиметрією при підготовці 

фахівців з морського транспорту в Україні» (вих. № 22/468 від 01.12.2017р.). Відгук: Одеська 

міська асоціація роботодавців, вих. №61/1 від 05.12.2017 р., вх. №241 від 06.12.2017 р. 

До Українського союзу промисловців і підприємців: 

Аналітична записка: «Передумови формування системи технологічного 

підприємництва в Україні для збільшення внутрішнього споживання інноваційних товарів» 

(вих. №27/467 від 01.12.2017р.). 

Доповідна записка: «Пропозиції щодо адаптації закордонного досвіду розвитку 

технологічного підприємництва до реалій української економіки» (вих. №27/444 від 

22.11.2017р.). 

До Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені 

В.Є. Таїрова» НААН України: 

Доповідна записка «Пропозиції щодо удосконалення управління інноваційним 

розвитком виноробних виробництв» (вих. № б/н від 02.06.2017р.; До ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин», вих. № б/н від 02.06.2017р.). Відгук: Національний науковий центр 

«Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України, вих. №710 від 

13.12.2017 р.;  ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», вих. №764 від 09.06.2017 р. 

До Вознесенської міської громадської організації роботодавців «Промисловці та 

підприємці міста Вознесенська»: 

Наукова доповідь: «Концепція формування системи технологічного підприємництва в 

Україні» (вих. №27/263 від 11.07.17). Відгук: Вознесенська міська громадська організація 

роботодавців «Промисловці та підприємці міста Вознесенська», вих. № 34/2/7 від 

17.07.2017 р. 

До Кулевчанської сільської ради: 

 Аналітична записка: «Перспективи формування спеціальних режимів економічної 

діяльності в Одеській області (регіон Нижній Дунай)» (вих. № 9/520 від 20.12.2017р.). 

До Визирської сільської ради: 

«Стратегії сталого розвитку Визирської об‟єднаної територіальної громади на період 

2017-2020 роки» (вих. б/н від 05.10.2017 р.). Відгук: Визирська сільська рада, вих. № 02-

17/1171 від 12.10.2017 р. 

До Першотравневої сільської ради: 

«Стратегії сталого розвитку територіальної громади Першотравневої сільської ради на 
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період 2017-2020 роки» (вих. б/н від 05.07.2017р.). Відгук: Першотравнева сільська рада, 

вих. № 12а від 28.08.2017 р. 

До міжнародної девелоперської організації «FIABCI International»: 

 Аналітична записка: Інвестиції в Одеському регіоні: виклики і можливості (вих. № 

9/533 від 27.12.2017р.). 

Рекомендовано Вченою радою до впровадження такі наукові матеріали: 

До Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром»: 

Доповідну записка: «Пропозиції щодо збалансованого розвитку українського ринку 

хліба та хлібобулочних виробів». 

Аналітична записка: «Інтеграційні тенденції та механізми розвитку українського ринку 

хліба та хлібобулочних виробів». 

До Державної установи «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна 

станція Інституту зрошуваного землеробства НААН України»: 

Наукова доповідь: «Методичний підхід до оцінки ефективності інтегрованого 

товарного ринку». 

За результатами багатьох прикладних розробок отримані позитивні відгуки та 

інформацію про впровадження, зокрема:  

Наукові напрацювання викладені у науковій доповіді «Концепція інтегрованого 

маркетингового управління інноваційним розвитком виноробних підприємств»  були 

позитивно оцінені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (вх. № 267 від 

29.12.2017 р.) та  Інжиніринговою компанією «SEngineering» (вх. №265 від 29.12.2017р.), а 

викладені положення та розробки щодо напрямків вирішення проблем управління 

інноваційним розвитком виноробних підприємств будуть використані у подальшій їх роботі.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (вх. № 148 від 28.08.2017р.) було позитивно оцінено доповідну 

записку «Формування системи інвестиційних інструментів державного управління 

регіональним розвитком» та аналітичну записку «Аналіз інституційного забезпечення 

інвестиційних інструментів державного управління регіональним розвитком», зокрема 

зазначається про підтримку пропозицій щодо вдосконалення системи інвестиційних 

інструментів державного управління регіональним розвитком. 

 Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти 

і науки України (вх. №149 від 28.08.2017р.) було позитивно оцінено аналітичну записку 

«Концептуальні засади формування сприятливого інституціонального середовища 

інноваційної діяльності в регіоні: стан та перспективи в Українському Причорномор‟ї», 
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зокрема відмічається про інтерес до застосованого автором способу виміру стану 

інституціонального середовища інноваційної діяльності в регіоні. 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (вх. №258 

від 19.12.2017 р.) позитивно оцінили «Пропозиції щодо розробки механізмів стимулювання 

енергоефективності та застосування ВДЕ у промисловість шляхом цільового надходження 

від вуглецевого податку», отримана інформація була використана у роботі з підготовки 

концепції механізму стимулювання енергоефективності на підприємствах, що розробляється 

агентством. 

Вознесенська міська громадська організація роботодавців «Промисловці та підприємці 

міста Вознесенська» (вх. № 134 від 31.07.2017 р.) позитивно оцінила наукову доповідь: 

«Концепція формування системи технологічного підприємництва в Україні». Запропонована 

концепція дозволить інтенсифікувати процеси переходу до нового технологічного укладу, 

заснованого на конвергенції наук і технологій, а також збільшити чисельність малих 

підприємств у виробничій сфері й обсяги випуску конкурентоздатних товарів і послуг. 

Одеська обласна державна адміністрація (вх. № 166 від 26.09.2017 р.) позитивно 

оцінили аналітичну записку «Концепція ефективного поводження з ТПВ в містах України» - 

організація поводження з ТПВ є ключовою соціально-екологічною проблемою як на 

загальнонаціональному рівні, так і  кожного окремо взятого регіону. Гарантуємо 

конструктивний підхід до реалізації запропонованого проекту та пропонуємо спільно 

підготувати проект меморандуму про наміри. 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації позитивно оцінили: 

 наукову доповідь «Наукові підходи до типізації, класифікації ризиків та 

небезпек в забезпеченні секторальної екологізації приморських територій» (вх. № 28 від 

26.01.2017) – отримані аналітичні матеріали є актуальними, та надані пропозиції будуть 

використані в роботі Департаменту при вдосконаленні екологічної політики ризик-

менеджменту приморських територій. 

 наукову доповідь «Методологічні принципи та аспекти превентивного 

реагування на еколого-економічні ризик-події господарської діяльності об‟єктів портово-

промислових зон» (вх. № 29 від 26.01.2017) – отримані аналітичні матеріали є актуальними 

для збалансованого море господарського розвитку регіону та забезпечення її екологічної 

безпеки та будуть використані для вдосконалення політики превентивного реагування на 

еколого-економічні ризик-події від морегосподарської діяльності об‟єктів портово-

промислових зон. 

 наукову доповідь «Напрями та пропозиції щодо вдосконалення системи 
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екологічного управління рекреаційним землекористуванням міських агломерацій (з 

урахуванням особливостей форм власності на природні ресурси)» (вх. № 113 від 21.06.2017) 

– отримані аналітичні матеріали є актуальними для вдосконалення системи екологічного 

управління відповідними територіями, розвитку інноваційних екологоорієнтованих 

інвестиційних проектів в рамках державно-приватного партнерства та будуть використані в 

процесі впровадження екологоорієнтованих заходів в діяльності Департаменту. 

 доповідну записку «Удосконалення економічної взаємодії між державою та 

користувачами природних рекреаційних ресурсів» (вх. № 221 від 20.11.2017 р.) - надані 

пропозиції будуть використовуватися при підготовці управлінських рішень щодо 

удосконалення державного управління рекреаційно-туристичною сферою: суб‟єктами 

господарювання та природними ресурсами, що використовуються в даному секторі 

економіки. 

  доповідна записка «Концептуальні основи розвитку різноманіття форм та прав 

власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні» (вх. № 228 від 24.11.2017 р) - 

запропоновані концептуальні підходи розвитку форм та прав власності будуть ураховані у 

роботі Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 

адміністрації. 

 доповідна записка «Методологічні основи формування соціо-економіко- 

екологічних обмежень форм та прав привласнення в рекреаційно-туристичному 

природокористуванні» (вх. № 229  від 24.11.2017 р.) - запропоновані методологічні підходи 

будуть ураховані у роботі Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації при розробці програмних документів та заходів щодо формування 

обмежень у формах власності на природні рекреаційно-туристичні ресурси. 

Громадська Рада при Державній екологічній інспекції в Одеській області та 

Державній екологічній інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря (вх. № 202 від 

27.10.2017) позитивно оцінили наукову доповідь «Наукові підходи до визначення та 

систематизації ризиків та загроз соціо-економіко-екологічної безпеки здійснення морських 

днопоглиблювальних робіт у прибережних акваторіях», висловив подяку за направлені 

матеріали та вказав що надані матеріали обов‟язково будуть використані в подальшій роботі. 

Асоціація «Укрсудпром» (вх. № 116-17 від 17.12.2017р.) позитивно оцінила доповідну 

записку «Загрози та переваги інституційного підґрунтування що обумовлюють асиметрію 

ринку транспортних послуг України», результати дослідження якої віднайдуть своє 

відображення в практичній діяльності асоціації. 

Український Центр екології моря (вх. 257 від 19.12.2017р) висловлена вдячність за 

доповідну записку «Формування системи заходів по реалізації Морської стратегії ЄС в 
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контексті управління екологічними ризиками» та зазначив, що надані матеріали будуть 

використані Українським центром екології моря та будуть опрацьовані Робочою групою з 

імплементації Морської рамкової стратегії ЄС при Міністерстві екології та природних 

ресурсів України. 

Державна екологічна інспекція позитивно оцінила:  

 доповідну записку «Обґрунтування пріоритетних напрямів державного 

управління туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на 

природні ресурси» (вх. № 183 від 10.10.2017р.) - надані пропозиції будуть використані в 

роботі інспекції. 

 доповідна записка «Методологічні основи реалізації відносин власності на 

природні рекреаційно-туристичні ресурси»  (вх. №182 від 10.10.2017р.) - надані 

пропозиції будуть використані в процесі. 

Одеська міська рада (вх. №18 від 20.01.2017 р.) позитивно оцінила аналітичну записку 

«Концепція ефективного поводження з ТПВ в містах України» - дуже високо оцінили 

глибину наукового підходу до дослідження та розробки концепції переробки ТПВ, 

застосованого при виконанні даної роботи та пропонуємо взяти участь у відкритому тендері 

на розробку концепції переробки ТПВ. 

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради позитивно 

оцінили: 

 доповідну записку «Обґрунтування пріоритетних напрямів державного 

управління туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на 

природні ресурси» (вх. № 184 від 11.10.2017р.) - надані пропозиції можуть будуть 

використані при удосконалені управління природними рекреаційно-туристичними 

ресурсами; координації суб‟єктів господарювання щодо раціонального використання 

рекреаційно-туристичних ресурсів та формуванні регіональних програм екологічного 

спрямування. 

 доповідну записку «Методологічні основи реалізації відносин власності на 

природні рекреаційно-туристичні ресурси»  (вх. № 185 від 11.10.2017р.) - надані 

пропозиції можуть бути використані при формуванні напрямів розвитку відносин 

власності на природні рекреаційно-туристичні ресурси та визначені механізми їх 

впровадження в практичну діяльність. 

Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації 

позитивно оцінили: 

 доповідна записка «Методологічні основи реалізації відносин власності на 
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природні рекреаційно-туристичні ресурси» (вх. № 186 від 12.10.2017р.) - пропозиції 

Інституту будуть враховуватись при формуванні напрямів розвитку курортно-

рекреаційного потенціалу Одеської області в частині питання щодо відносин власності на 

природні рекреаційно-туристичні ресурси та визначення механізмів їх впровадження в 

практичну діяльність. 

 доповідна записка «Обґрунтування пріоритетних напрямів державного 

управління туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на 

природні ресурси» (вх. № 187 від 12.10.2017р.) - пропозиції Інституту будуть враховані 

при розробці управлінням напрямів розвитку природних рекреаційно-курортних ресурсів, 

координації суб‟єктів господарювання щодо раціонального використання рекреаційно-

курортних ресурсів. 

Департамент культури и туризму Одеської міської ради (вх. №259 від 19.12.2017 р.) 

доповідна записка «Теоретичні основи функціонування гостинності як сучасного етапу 

економіки вражань» - представлені матеріали складають безсумнівний інтерес, є корисними 

та актуальними особливо в сучасних умовах, коли формується нова економіка - економіка 

вражень. Пропозиції будуть враховані при підготовці управлінських рішень щодо 

удосконалення туристичної діяльності в місті Одеса та при формуванні програм розвитку 

туризму з урахуванням особливостей формування економіки вражень; 

Департамент фінансів Одеської міської ради (вх. №256 від 19.12.2017 р.) позитивно 

оцінив доповідну записку «Інституціональні умови інтеграції локальних ринків ЖКП у 

національну економічну систему» - деякі пропозиції, зокрема, щодо організації зворотного 

зв‟язку та взаємодії між надавачами усіх видів комунальних послуг та споживачами, можуть 

мати певну практичну значимість і можуть бути впроваджені у процесі реформування 

житлово-комунальної системи міста. 

Департамент міського господарства Одеської міської ради (вх. №246 від 12.12.2017 

р.) позитивно оцінив доповідну записку «Інституціональні умови інтеграції локальних ринків 

ЖКП у національну економічну систему» - деякі пропозиції, зокрема, щодо організації 

зворотного зв‟язку та взаємодії між надавачами усіх видів комунальних послуг та 

споживачами, можуть мати певну практичну значимість і можуть бути впроваджені у 

процесі реформування житлово-комунальної системи міста. 

Одеська міська організація роботодавців (вх. №241 від 06.12.2017 р.) позитивно 

оцінила доповідну записку «Інституціональні засади управління асиметрією при підготовці 

фахівців з морського транспорту в Україні» - безперечно доцільною є актуалізація питань 

підготовці фахівців з морського транспорту в Україні, пропозиції будуть використані в 

роботі Одеської  міської організації роботодавців. 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

43 

Доповідна записка «Пропозиції щодо удосконалення управління інноваційним 

розвитком виноробних виробництв» була позитивно оцінена Національним науковим 

центром «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України (вх. 

№264 від 29.12.2017 р.) та ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» (вх. №263 від 29.12.2017 

р.), зокрема запропоновані напрямки удосконалення антикризових механізмів забезпечення 

стійкого інноваційного розвитку промислових підприємств знайшли своє практичне 

впровадження в базі діючих виноробних підприємств. 

ХІ Пленум Правління Спілки економістів України позитивно оцінив 1 доповідну 

записку та 2 наукові доповіді, а саме доповідну записку «Теоретичні основи функціонування 

гостинності як сучасного етапу економіки вражань», наукову доповідь «Концептуальні 

основи розвитку різноманіття форм та прав власності у рекреаційно-туристичному 

природокористуванні», наукову доповідь «Методологічні основи формування соціо-

економіко- екологічних обмежень форм та прав привласнення в природокористуванні».  

Міжнародна фінансово-аналітична організація «Edmond de Rothschild Group» (вх. 

№152 від 31.08.2017) позитивно оцінила та використала в своїй аналітичній роботі 

результати дисертаційного дослідження Єрмакової О.А. «Методологія формування 

інституційної системи регіональної інноваційної політики України в умовах глобальних 

викликів», зокрема зазначено про теоретичний та практичний інтерес до представленого 

дослідження, відзначено новизну запропонованої в роботі концепції регіональної 

інноваційної політики, яка розглядається не лише з точки зору інноваційної діяльності, але й 

соціального капіталу та глобальної інтеграції. 

Департаментом економічного розвитку та торгівлі Херсонської обласної державної 

адміністрації (вх. №140 від 14.08.2017р.) було позитивно оцінено аналітичну записку 

«Концептуальні засади формування сприятливого інституціонального середовища 

інноваційної діяльності в регіоні: стан та перспективи в Українському Причорномор‟ї», 

зокрема зазначається про практичний інтерес до рекомендацій і пропозицій автора стосовно 

виявлення «вузьких місць» та пріоритетів розвитку елементів інституційного середовища в 

регіоні та можливість їх врахування при визначенні механізмів і напрямів інноваційного 

розвитку в контексті актуалізації Стратегії економічного та соціального розвитку 

Херсонської області на період до 2020 року та розробці програмних документів соціально-

економічного розвитку регіону. 

 Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації (вх. №147 від 28.08.2017р.) було позитивно оцінено аналітичну 

записку «Концептуальні засади формування сприятливого інституціонального середовища 
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інноваційної діяльності в регіоні: стан та перспективи в Українському Причорномор‟ї», 

зокрема зазначається про підтримку проведених науково-прикладних досліджень. 

Визирською сільською радою Лиманського району Одеської області (вх. №208 від 

07.11.2017р.) було позитивно оцінено роботу щодо науково-методичного супроводу по 

розрахунках фінансової самодостатності Визирської, Любопільськоїх, Сичавської, 

Новобілярської, Першотравневої громад, а також щодо обґрунтування 70 підприємницьких 

проектів і визначення 4 полюсів економічного зростання, які будуть сприяти створенню 

нових робочих місць і підвищенню якості життя мешканців Визирської об‟єднаної 

територіальної громади. 

Першотравневою сільською радою Лиманського району Одеської області (вх. №207 

від 07.11.2017р.) було позитивно оцінено роботу, результатом якої стали стратегії сталого 

розвитку Визирської об‟єднаної територіальної громади та Першотравневої сільської ради, а 

також розрахунки самодостатності Визирської об‟єднаної територіальної громади. 
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ФОРМА IV-2 

Приклади розробок, впроваджених у народне господарство у 2017 році  

№ 

п/п 
Назва розробки 

Вид тематики 

(державна; 

програмно-цільова 

та конкурсна 

тематика НАН 

України; 

відомча тематика; 

Госпдоговірна 

тематика) 

Загальне 

фінансува

ння за всі 

роки 

створення 

розробки 

(млн. 

грн.) 

Показники 

результативності, 

значення для 

народного 

господарства, 

економічна 

ефективність 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча належність,  

адреса) 

Дата 

впровадже

ння 

(ДД.ММ.РР

) 

Перспективи 

подальшого 

використання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

«Світовий досвід 

формування інституцій 

управління асиметрією 

ринків транспортних 

послуг на національному 

рівні» 

Відомча - 

Розробка теоретико-

методичних засад 

формування 

національних 

сегментів інституцій 

управління 

асиметрією світових 

ринків транспортних 

послуг на основі 

формування 

двогілкової 

структури інституцій 

управління 

національною 

транспортною 

сферою та надані 

пропозиції щодо 

механізмів її 

реалізації 

Адміністрація 

морських портів 

України Міністерства 

інфраструктури 

України 

№ 5804 від 

15.09.2017р. 

Може бути 

впроваджено у 

подальшу роботу 

2.  

 «Концептуальні засади 

формування сприятливого 

інституційного середовища 

інноваційної діяльності в 

регіоні: стан та 

Відомча  0,06 

Виявлення «вузьких 

місць» та пріоритетів 

розвитку елементів 

інституційного 

середовища в регіоні, та 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація, 

Херсонська обласна 

державна 

01.01.2017-

31.07.2017 

Сприятиме 

покращенню 

інституціонального 

забезпечення 

інноваційної 

4
5
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перспективи в 

Українському 

Причорномор‟ї» 

на цій основі 

визначення механізмів і 

напрямів інноваційного 

розвитку в контексті 

актуалізації стратегій 

економічного і 

соціального розвитку 

областей, розробки 

програмних документів 

соціально-економічного 

розвитку регіону 

адміністрація, 

Департамент 

інноваційної 

діяльності та 

трансферу 

технологій 

Міністерства освіти і 

науки України 

діяльності в 

регіонах 

Українського 

Причорномор‟я та 

інших регіонах 

України 

3.  

 «Концепція формування 

системи технологічного 

підприємництва в Україні». 

Цільова програма 

наукових досліджень 

НАН України 

 

Забезпечення 

формування системи 

технологічного 

підприємництва 

Вознесенська міська 

громадська 

організація 

роботодавців 

«Промисловці та 

підприємці міста 

Вознесенська» 

№ 34/2/7 від 

17.07.2017р. 

Інтенсифікація 

процесу переходу 

до нового 

технологічного 

укладу, заснованого 

на конвергенції 

наук і технологій 

4.  

«Наукові підходи до 

типізації, класифікації 

ризиків та небезпек в 

забезпеченні секторальної 

екологізації приморських 

територій» 

Відомча  - 

Будуть використані в 

роботі Департаменту 

екології та природних 

ресурсів України 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

при вдосконаленні 

екологічної політики 

ризик-менеджменту 

приморських територій 

Департамент екології 

та природних 

ресурсів України, 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація 

№49/05/203 

від 

16.01.2017 

р. 

Вдосконалення 

екологічної 

політики ризик-

менеджменту 

приморських 

територій 

5.  

«Методологічні принципи 

та аспекти превентивного 

реагування на еколого-

економічні ризик-події 

господарської діяльності 

об‟єктів портово-

промислових зон» 

Відомча  - 

Будуть використані в 

роботі Департаменту 

екології та природних 

ресурсів України 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

для збалансованого 

море господарського 

Департамент екології 

та природних 

ресурсів України, 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація 

№50/05/236 

від 

17.01.2017 

р. 

Вдосконалення 

політики 

превентивного 

реагування на 

еколого-економічні 

ризик-події від 

морегосподарської 

діяльності об‟єктів 

4
6
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розвитку регіону та 

забезпечення її 

екологічної безпеки 

портово-

промислових зон 

6.  

«Напрями та пропозиції 

щодо вдосконалення 

системи екологічного 

управління рекреаційним 

землекористуванням 

міських агломерацій (з 

урахуванням особливостей 

форм власності на 

природні ресурси)» 

Відомча  - 

Будуть використані в 

роботі Департаменту 

екології та природних 

ресурсів України 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

для вдосконалення 

системи екологічного 

управління 

відповідними 

територіями, розвитку 

інноваційних 

екологоорієнтованих 

інвестиційних проектів 

в рамках державно-

приватного партнерства 

Департамент екології 

та природних 

ресурсів України, 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація 

№01/41/224

3 від 

06.04.2017 

р. 

Використані в 

процесі 

впровадження 

екологоорієнтовани

х заходів в 

діяльності 

Департаменту 

7.  

«Наукові підходи до 

визначення та 

систематизаії ризиків та 

загроз соціо-економіко-

екологічної безпеки 

здійснення морських 

днопоглиблювальних робіт 

у прибережних акваторіях» 

Відомча  - 

Буде використано  у 

роботі Громадської Ради 

при Державній 

екологічній інспекції в 

Одеській області та 

Державній екологічній 

інспекції Північно-

Західного регіону 

Чорного моря 

Громадська Рада при 

Державній 

екологічній інспекції 

в Одеській області та 

Державній 

екологічній інспекції 

Північно-Західного 

регіону Чорного 

моря 

№ ГР-

5/10/17 від 

19.10.2017р. 

Сприятиме 

активізації сучасної 

соціо-економіко-

екологічної безпеки 

здійснення 

морських 

днопоглиблювальн

их робіт у 

прибережних 

акваторіях 

8.  «Пропозиції щодо 

розробки механізмів 

стимулювання 

енергоефективності та 

застосування ВДЕ у 

промисловість шляхом 

цільового надходження від 

Відомча - 

Була використана у 

роботі з підготовки 

концепції механізму 

стимулювання 

енергоефективності на 

підприємствах, що 

розробляється 

Державне агентство 

енергоефективності 

та енергозбереження 

 

№ 1092-

01/11/4-17 

від 

05.12.2017р. 

Створення 

концепції 

механізму 

стимулювання 

енергоефективності 

4
7
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вуглецевого податку» Державним агентством 

енергоефективності та 

енергосбереження 

9.  

 «Концепція інтегрованого 

маркетингового управління 

інноваційним розвитком 

виноробних підприємств»   

Відомча - 

Розроблена Концепція 

інтегрованого 

маркетингового 

управління 

інноваційним розвитком 

виноробних 

підприємств, в основі 

якої покладено сучасні 

положення менеджмент 

маркетингу та новітні 

управлінські концепції і 

підходи (холі стичний 

маркетинг); підвищення 

конкурентоспроможнос

ті підприємств харчової 

промисловості 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  

№3633-

06/43134-07 

від 

24.11.2017р. 

Положення та 

розробки щодо 

напрямків 

вирішення проблем 

управління 

інноваційним 

розвитком 

виноробних 

підприємств будуть 

використані у 

подальшій роботі. 

Інжинірингова 

компанія 

«SEngineering»  

№01/10-11 

від 

10.11.2017р. 

10.  

«Формування системи 

заходів по реалізації 

Морської стратегії ЄС в 

контексті управління 

екологічними ризиками» 

Відомча  - 

Інституційна база з 

питань проблематики 

норм законодавства ЄС 

у сфері національної 

політики з морського 

середовища будуть 

використані 

Українським центром 

екології моря 

Український Центр 

екології моря 

№ 01/6-439 

від 

18.12.2017р. 

Опрацювання 

матеріалів 

доповідної Робочою 

групою з 

імплементації 

Морської рамкової 

стратегії ЄС при 

Міністерстві 

екології та 

природних ресурсів 

України. 

11.  

«Концептуальні основи 

розвитку різноманіття 

форм та прав власності у 

рекреаційно-туристичному 

природокористуванні» 

Відомча - 

Визначено основні 

теоретико-

методологічні засади 

удосконалення відносин 

власності на природні 

рекреаційно-туристичні 

Департамент екології 

та природних 

ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

№7119/04-

20/6174  від 

23.11.2017 

р. 

Визначення 

найбільш 

прийнятних форм 

власності на 

природні 

рекреаційно-

4
8
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ресурси на базі розвитку 

форм власності в 

рекреаційному 

природокористуванні 

туристичні ресурси, 

що підвищують 

ефективність 

організації 

діяльності у сфері 

рекреаційного 

природокористуван

ня 

12.  

«Методологічні основи 

формування соціо-

економіко- екологічних 

обмежень форм та прав 

привласнення в 

природокористуванні» 

 

 

 

Відомча - 

Визначено основні 

теоретико-

методологічні підходи 

до удосконалення 

системи економіко-

екологічних обмежень у 

формах та правах 

власності на природні 

рекреаційно-туристичні 

ресурси, направлені на 

удосконалення 

рекреаційного 

природокористування. 

Департамент екології 

та природних 

ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

№7120/04-

20/6175 від 

23.11.2017р 

Розвиток гарантій 

соціальної 

справедливості у 

використанні 

природних 

рекреаційних 

ресурсів суб‟єктами 

господарювання, 

споживачами та 

третіми особами 

13.  

«Напрями та пропозиції 

щодо вдосконалення 

системи екологічного 

управління рекреаційним 

землекористуванням 

міських агломерацій (з 

урахуванням особливостей 

форм власності на 

природні ресурси)» 

Відомча» - 

На основі 

запропонованого 

рекреаційного паспорту 

території, визначаються 

інструменти 

екологічного 

управління,напрями 

рекреаційної 

рекультивації та 

реалізації відповідних 

інноваційно-

інвестиційних проектів 

Департамент екології 

та природних 

ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

№01-

41/2243 від 

06.04.2017р. 

Розробка 

рекреаційного 

паспорту міських 

агломерацій, 

впровадження 

інноваційно-

інвестиційних 

проектів 

рекреаційної 

рекультивації 

14.  
«Теоретичні основи 

функціонування 

гостинності як сучасного 

Відомча - 

Гостинність та 

економіка вражень як 

нові розширені підходи 

Департамент 

культури и туризму 

№ 01-21/655 

від 

18.10.2017р 

Розвиток соціальної 

сфери в містах, 

областях та 

4
9
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етапу економіки вражань» до розвитку індустрії 

послуг, що охоплюють 

не тільки туристів, але й 

проживаюче населення, 

біженців, приїжджих на 

лікування, навчання 

тощо  та включає 

інфраструктурне 

забезпечення всіх сфер 

життєдіяльності 

людини. 

регіонах України 

для задоволення 

потреб людини. 

15.  

«Удосконалення 

економічної взаємодії між 

державою та 

користувачами природних 

рекреаційних ресурсів» 

Відомча - 

Удосконалення 

орендних відносин між 

державою та суб‟єктами 

господарювання на 

основі внесення змін до 

законодавчої бази, яка 

закріплює економічні 

відносинами між 

органами державного 

управління та 

підприємцями. 

Департамент екології 

та природних 

ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

№04/596 від 

09.11.2017р 

Визначення 

орендних платежів 

за використання 

пляжних територій 

суб‟єктами 

підприємницької 

діяльності 

16.  

Доповідна записка 

«Результати реалізації і 

супроводження стратегій 

сталого розвитку 

територіальних громад (на 

прикладі 14 громад 

Тилігульського 

субрегіону)». 

госпдоговірна 

тематика 
0,02 

Розробка та реалізація 

стратегій соціально-

економічного розвитку 

території базового рівня 

та об‟єднаних громад з 

врахуванням сучасних 

вимог до процесу 

децентралізації 

управління економічним 

розвитком та 

забезпечення 

конкурентних та 

ефективних умов для 

добровільного 

Сільські ради 

Комінтернівського 

району Одеської 

області: Визирка, 

Калинівка, Кірово, 

Комінтернівське, 

Кордон, Нові Біляри, 

Новомиколаївка, 

Петровка, Сербка, 

Сичавка, Шомполи, 

Любополь, Каїри, 

Дмитрівка 

01.04.17-

20.12.17 

Отриманий досвід 

буде цікавий для 

усіх територій 

базового рівня як 

Одеської області, 

так і інших 

областей України 

5
0
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об‟єднання громад. 

Розробку впроваджено 

на території 14 сіл 

Лиманського 

(колишнього 

Комінтернівського) 

району Одеської 

області. В рамках 

стратегій визначені 

точки інноваційного та 

економічного росту, 

визначені ендогенні та 

екзогенні джерела 

фінансування проектів в 

рамках кожного 

пріоритету. 
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V. Координація наукової діяльності 

Інститут є провідною установою академічної науки півдня України з питань 

поглиблення ринкових реформ національної та регіональної економіки, формування та 

розвитку продуктивних сил, транспортно-транзитного потенціалу України, розвитку море 

господарського комплексу, стратегії переходу до збалансованого соціально-економічного та 

економіко-екологічного розвитку південних регіонів України. Важливе місце займає 

практичне втілення та координація наукових напрацювань. Координація наукових 

досліджень Інституту спрямована на забезпечення дієвого поєднання зусиль вчених з 

науковими установами НАН України, вищими навчальними закладами Міністерства освіти і 

науки України на вирішення актуальних наукових завдань, підготовку концептуальних, 

прогностичних та експертних документів державного та регіонального значення, підвищення 

рівня наукової кваліфікації фахівців економічного профілю.  

Розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації №478/А-2017 від 

14.06.2017р. утворено Науково-технічну раду з питань охорони навколишнього природного 

середовища, моніторингу довкілля, реалізації регіональних програм області та сталого 

розвитку в регіоні, до складу якої входить академік НАН України Б.В. Буркинський. 

У 2017р. ІПРЕЕД НАН України підписав договір на створення науково-технічної 

продукції з ТОВ науково-виробничим підприємством «ДНІПРОЖИТЛОБУДСЕРВІС» 

(№2/2017від 11.05.2017р.). 

Директор Інституту, академік НАН України Буркинський Б.В. продовжує приймати 

участь у роботі:  

Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень МОН та НАН 

України (Наказ МОН та НАН України від 18.07.2016р. №843/457). 

Наукової Ради НАН України з проблем навколишнього середовища і сталого 

розвитку, очолює секцію «Економічні проблеми сталого розвитку» (Постанови Президії 

НАН України №137 від 07.07.2016р).. 

Робочої групи, щодо активізації співпраці НАН України з ЮНЕСКО (Розпорядження 

Президії НАН України №480 від 09.07.2013 року «Про створення робочої групи НАН 

України щодо співпраці з ЮНЕСКО). 

Інститутом підготовлено та знаходиться на розгляді у Одеській обласній раді проекти 

договору з Департаментом екології та природних ресурсів ОДА на тему «Розробка, 

затвердження узгодженого плану дій щодо мінімізації нанесених збитків. Розроблення 

проектно-кошторисної документації» (І та ІІ етапи). 

Координацію наукових досліджень Інститут здійснює з: 
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 державними структурами національного рівня, міністерствами та відомствами: 

Комітетом Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва; Комітетом 

Верховної Ради з питань соціальної політики та праці; Комітетом Верховної Ради з науки та 

освіти; Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; Міністерством соціальної політики 

України; Міністерством аграрної політики і продовольства України; Міністерством екології 

та природних ресурсів України; Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України; Міністерством освіти і науки України; 

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та ін.;  

 регіональними владними структурами, які безпосередньо беруть участь в управлінні 

народногосподарським комплексом приморського регіону: Одеською, Херсонською та 

Миколаївською обласними державними адміністраціями; Одеською обласною радою; зі 

структурами Одеської обласної державної адміністрації: Департаментом екології та 

природних ресурсів, Департаментом агропромислового розвитку; Агентством регіонального 

розвитку та інвестицій південного регіону; Лиманською районною радою Одеської області, 

селищними радами Лиманського району (Визирка, Калинівка, Кірово, Комінтернівське, 

Кордон, Нові Біляри, Новомиколаївка, Петровка, Сербка, Сичавка, Шомполи, Любополь, 

Каїри, Дмитрівка); Одеською міською радою: Департамент фінансів, Департамент міського 

господарства, Департамент екології та  розвитку рекреаційних зон, Департамент культури та 

туризму; Державною екологічною інспекцією в Одеській області. 

 з науково-дослідними інститутами та установами України: Інститутом економіки 

промисловості НАН України; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; ДУ 

«Інститутом регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»; Інститутом 

проблем природокористування та екології НАН України; Інститутом біології південних 

морів ім. О.О. Ковалевського НАН України; Південним науковим центром НАН України і 

МОН України; Дунайським біосферним заповідником НАН України; Національним 

інститутом стратегічних досліджень та Одеською регіональною філією Національного 

інституту стратегічних досліджень при Президентові України, НДУ «УкрНЦЕМ» (м. Одеса); 

Державним підприємством Конструкторське бюро «Південне» (м. Дніпро); ДП 

«ЧорноморНДІпроект»; ДП «УкрНДІМФ»;  ДУ «Миколаївська державна 

сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН 

України»;  

 підприємствами регіону: АТВТ «Первомайськдизельмаш»; ПП «Комп‟ютерні системи 

Одеси»;  МТП «Южний»; ТОВ «Стікон», ПАТ «Одеський автоскладальний завод»; 
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 неурядовими та громадськими організаціями: Одеська обласна громадська організація 

південноукраїнська екологічна спілка, Союзом підприємців Одеського економічного регіону; 

Федерацією професійних спілок України; Одеською регіональною торгово-промисловою 

палатою; Асоціацією судновласників України; Асоціацією портів України «Укрпорт»; 

Міжнародною асоціацією судновласників Чорноморського басейну (БІНСА); Асоціацією 

судноремонтників і суднобудівельників Чорноморського регіону (БРАСС); ТОВ науково-

виробниче підприємство «ДНІПРОЖИТЛОБУДСЕРВІС»; Українською асоціацією 

підприємств чорної металургії; Агентством транскордонного співробітництва Єврорегіон 

«Нижній Дунай»; Українським Союзом промисловців і підприємців; Всеукраїнською 

мережею фахівців та практиків з регіонального і місцевого розвитку – РЕГІОНЕТ; Радою 

Об‟єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром»; Об‟єднанням 

організацій роботодавців Одеської області;  

 міжнародними неурядовими організаціями: Міжнародною Фундацією сприяння ринку 

(International Market Support Foundation); Міжнародна фінансово-аналітична організація 

«Edmond de Rothschild Group»;  Інститут Суккова (Грюнвальд, Німеччина), Асоціація сталого 

розвитку (Молдова).  

 вузами України: Одеським національним економічним університетом, Одеським 

державним екологічним університетом, Одеською державною академією будівництва та 

архітектури, Одеською національною академією зв‟язку ім. О.С. Попова, Одеським 

національним політехнічним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І. 

Мечникова, Національним університетом «Одеська морська академія», Одеським 

національним морським університетом, Одеською національною академією харчових 

технологій, Одеським регіональним інститутом держуправління Національної академії 

держуправління при Президентові України; та вузами інших міст України: Державною 

екологічною академією післядипломної освіти та управління, Київським національним 

торговельно-економічним університетом (м. Київ), Інститутом відновлювальної енергетики 

НАН України (м. Київ), Національним транспортним університетом (м. Київ), Національним 

лісотехнічним університетом України (м. Львів), Східноєвропейським національним 

університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк), Житомирським державним технологічним 

університетом (М. Житомир), НУ «Львівська політехніка» (м. Львів), Харківським 

національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова (м. Харків), 

Херсонським національним технічним університетом (м. Херсон), Національним 

університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), Полтавським 

національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава) та ін. 
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Протягом звітного року проводилась наукову робота в створених спільно з вищими 

навчальними закладами 5 науково-учбових комплексах: «Економічна освіта і наука» спільно 

з Одеським національним економічним університетом (ОНЕУ, 2004 р.); «Економічна наука і 

освіта» спільно з Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ, 2007 р.); 

«Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» спільно з Одеським національним 

політехнічним університетом (ОНПУ, 2007 р.); «Екологічна економіка: освіта і наука» 

спільно з Одеським державним екологічним університетом (ОДЕкУ, 2008 р.); «Прогресивні 

технології та інструменти економічної науки і освіти» спільно з Національним університетом 

кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. Макарова, м. Миколаїв, 2008 р.). 

Фахівцями Інституту в межах НУК «Економічна освіта і наука» (ОНЕУ) проведено 

лекції та семінарські заняття з таких дисциплін, «European Integration», 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», а також здійснювалось керування 20 

дипломними роботами студентів. Прийнято участь у спільних наукових конференціях; 

взаєморецензування наукових робіт науковців ІПРЕЕД НАНУ та ОНЕУ; проведення 

стажування бакалаврів та магістрів спеціальності «Міжнародна економіка» в ІПРЕЕД НАНУ. 

На базі науково-навчального комплексу «Інноватика у сучасній економічній освіті та 

науці» (ОНПУ) ІПРЕЕД НАН України з 2009 року функціонує Спеціальний структурний 

підрозділ «Віртуальний бізнес-інкубатор «ІННОВАТИКА». А з 2010 року - Відділення 

цільової підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом. У 2017 році у НУК 

«Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» науковцями Інституту проводились  

взаєморецензування наукових робіт та виробнича практика студентів 5 курсу (спеціальності 

«Облік і аудит», «Економіка підприємств»). 

Також на базі Інституту діє 8 філій кафедр з економічних дисциплін: 

- «Економіка промисловості» спільно з ОНАХТ (2007 р.); 

- «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (2007 р.); 

- «Економіка підприємства і підприємництва» спільно з ОНМУ (2007 р.); 

- «Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з ОНМА (2007р.); 

-  «Економіка природокористування» та «Менеджмент природоохоронної діяльності» 

спільно з ОДЕкУ (2008 р.); 

-  «Облік, аналіз і аудит» (2007 р.), «Економіка підприємства» та «Економічні системи 

та маркетинг» спільно з ОНПУ (2010 р.). 

В рамках філії кафедри «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (з 2007 р.) 

здійснено наступне: 

- проведення виробничої та переддипломної практики студентів спеціальності 

«Міжнародна економіка» - 30 осіб; 
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- удосконалення тематики дипломних робіт в контексті діючої держбюджетної теми 

відділу: підготовлено та захищено 20 дипломних робіт; 

- залучення студентів та співробітників кафедри до виконання практичних завдань на 

замовлення підприємств міста та області: залучення студентів до виконання госпдоговірної 

НДР «Стратегування стійкого розвитку об‟єднаної територіальної громади (на прикладі 

об‟єднаної Визирської громади Лиманського району Одеської області)» (період виконання 

– 1.04.17-20.12.17; договір № 1/17 від 01.04.2017); 

- проведення лекційних та практичних занять науковцями відділу: проведено лекції та 

семінарські заняття з таких дисциплін, як «European Integration» та «Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства»; 

-  організація сумісних конференцій, семінарів та форумів для студентів та 

представників бізнесу: на постійній основі діє студентський науковий гурток; 

- підготовка спільних публікацій (монографій, статей, тез): здійснювалось керівництво 

науковою роботою студентів з підготовки 5 наукових статей, 10 доповідей на конференцію; 

- спільна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: у відділі навчаються в 

аспірантурі – 3 випускника ОНЕУ спеціальності «Міжнародна економіка»; 1 пошукувач 

докторського ступеню. 

В рамках розвитку співробітництва з Одеською національною академією харчових технологій 

здійснено: викладання начальних курсів на кафедрі Управління бізнесом «Діагностика внутрішнього 

стану підприємства», «Основи економічної діагностики», «Економічне управління підприємством». 

В рамках роботи науково-учбових комплексів та філій кафедр проводились спільні 

наукові заходи: семінари, конференції, круглі столи тощо. Серед них варто відмітити 

проведення  наступних: 

- ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування потенціалу 

економічного розвитку промислових підприємств», 27-28 квітня 2017р., м. Одеса.  

- XІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Обліково-аналітичне 

забезпечення інноваційної трансформації економіки України”, 22-26  травня 2017 р., м. 

Одеса. 

- VІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, молодих вчених 

і науковців «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту», 25-26 травня 2017 року, 

м. Одеса. 

- Звітна науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених ІПРЕЕД НАН 

України та вищих навчальних закладів, 16 червня 2017р., м. Одеса. 

- Х Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку 

академічної та університетської науки», 6-8 грудня 2017 р., м. Полтава. 
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У 2017 році за фахову науково-експерту аналітику економіки харчової та інших 

галузей промисловості, ринкового господарства, менеджменту та інвестицій в Україні 

(редактор Борис Буркинський)  журнал "Економіка харчової промисловості" отримав 

Диплом лауреата конкурсу у номінації "Мовне багатоголосся" на XVI 

загальнонаціональному конкурсі "Українська мова - мова єднання".  

Акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. очолює кафедру 

«Адміністративного менеджменту та проблем ринку» в Одеському національному 

політехнічному університеті. 

До складу спеціалізованих вчених рад Інституту Д 41.117.01 та Д 41.177.02 із захисту 

дисертацій входять співробітники Інституту: акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський 

Б.В., д.е.н., проф. Котлубай О.М., д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., проф. Осипов В.М. д.е.н. 

проф. Степанов В.М., д.е.н. Андрєєва Н.М., д.е.н., проф. Купінець Л.Є., д.е.н., проф. Лисюк 

В.М., д.е.н., проф. Громова О.М., д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., проф. Уманець Т.В., 

д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф., д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В., д.е.н., с.н.с.  

Шлафман Н.Л. 

Також в звітному році  науковці Інституту залучались до участі у засіданнях 

спеціалізованих вчених рад інших інститутів як запрошені фахівці. Д.е.н., проф. Бутенко А.І. 

та д.е.н., проф. Лисюк В.М. є членами Спеціалізованої вченої ради Одеського національного 

політехнічного університету, д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л. – член Спеціалізованої вченої ради 

Одеського національного економічного університету; д.е.н., проф. Садченко О.В. - член 

Спеціалізованої вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 

Значна група вчених Інституту за сумісництвом працюють на посадах професорів та 

доцентів ВУЗів м. Одеси (Одеської національної академії харчових технологій, Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеського національного політехнічного 

університету, Національного університету «Одеська морська академія», Одеського 

національного економічного університету, Одеського національного морського університету, 

Одеського державного екологічного університету, Одеського інституту фінансів 

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, Християнський гуманітарно-економічний відкритий 

університет), де викладають авторські та програмні курси з економічних дисциплін, 

проводять практичні заняття, керують практикою і виконанням курсових і дипломних 

проектів. 

Фахівці Інституту активно приймають участь в удосконаленні системи підготовки 

спеціалістів та очолюють Державні екзаменаційні та експертні комісії вищих навчальних 
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закладів, що сприяє залученню талановитої молоді до наукової роботи та вступу до 

аспірантури Інституту, зокрема:  

- у Одеському національному економічного університету ( д.е.н. Андрєєва Н.М.); 

- у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (д.е.н., проф. Садченко 

О.В.,  д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л., д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.); 

- у Одеській національній академії харчових технологій (д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І., 

д.е.н., проф. Громова О.М., к.е.н. Бондаренко С.А); 

- у Одеському державному екологічному університеті (д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І., 

д.е.н., проф. Громова О.М., д.е.н. Андрєєва Н.М.,  д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.); 

- у Одеському національному політехнічному університеті (д.е.н., проф. Бутенко А.І., 

д.е.н., проф. Купінець Л.Є.); 

- у Одеській державній академії будівництва та архітектури (д.е.н., проф. Купінець 

Л.Є., к.е.н., с.н.с. Золотов В.І.); 

- у Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при .Президентові України (д.е.н., проф. Купінець Л.Є.) 

- у Одеському інституті фінансів Українського державного університету фінансів та 

міжнародної торгівлі (д.е.н., проф. Бутенко А.І.). 

Активною формою координації наукової діяльності з ВУЗами є участь провідних 

вчених Інституту в роботі редакційних колегій наукових журналів і систематичних збірників 

наукових праць м. Одеси: «Економічні інновації», електронний  журнал «Економіка. 

Екологія. Соціум», «Економіка харчової промисловості», «Економіка: реалії часу»,  

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент», «Збірник наукових праць Військової академії», «Вісник Одеського державного 

екологічного університету», «Вісник соціально-економічних досліджень», «Розвиток методів 

управління та господарювання на транспорті» та інших міст України: «Регіональна економіка», 

«Наша перспектива» (м. Львів), «Вісник економічної науки України», «Схід. Серія «Економічні 

науки» (м. Донецьк), «Збалансоване природокористування» (м. Київ). 

Учені Інституту залучені як опоненти для рецензування дисертаційних робіт на 

здобуття учених ступенів кандидата і доктора наук. Ними було надано більш ніж 70 відгуків 

на автореферати завершених кандидатських і докторських дисертаційних досліджень, 

підготовлених у установах України різної підпорядкованості. 

Співробітники Інституту:  

− д.е.н., проф. Буркинський Б.В. є академіком Національної академії наук України, 

дійсним членом Академії економічних наук України, Міжнародної інженерної академії, 

Екологічної академії наук;  
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− д.е.н., проф. Бутенко А.І. - академік Академії економічних наук України; 

− д.е.н., проф. Уманець Т.В. – академік Академії економічних наук України; 

− д.е.н., проф. Степанов В.М. - дійсний член Української екологічної академії наук 

(УЕАН); голова Чорноморського регіонального відділення УЕАН;  

− д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є. – член Чорноморського регіонального відділення УЕАН; 

− д.е.н., проф. Осипов В.М. - член-кореспондент Української Екологічної Академії 

наук; 

− д.е.н., проф. Дергачов В.О. є членом Міжнародної федерації журналістів (Брюссель) 

з акредитацією євро журналіста-аналітика, членом редколегій декількох іноземних журналів, 

а саме: іноземний член Вченої ради міжнародного журналу «Геополітика» (Італія, м. Рим, 

Інститут стратегічних досліджень); іноземний член редакційної колегії журналу 

«Міжнародне право та міжнародні відносини» (Молдова, м. Кишинів); іноземний член 

міжнародного журналу «Ecoforum» (Румунія). 

Науковці Інституту входили до складу робочих груп: з Проекту ПРООН/ГЕФ 

«Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», з підготовки 

Державної цільової регіональної програми розвитку Українського Придунав„я на 2014-2027 

роки, Басейнової Ради Дністра; РЕГІОНЕТ. Приймали участь у роботі координаційного 

центру по імплементації Європейської Стратегії щодо розвитку Дунайського регіону 

(Мінекономіки України). 

Директор Інституту, академік НАН України д.е.н., проф. Буркинський Б.В. є 

позаштатним радником Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, 

заступником директора Південного наукового центру НАН України та МОН України, а 

також входжу до складу:  комісії з питання перезонування  території Дунайського 

біосферного заповідника  НАН України та врегулювання ситуації щодо збереження 

традиційного рибальства в заповідній зоні,  робочої групи НАН України щодо співпраці з 

ЮНЕСКО, Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень МОН та НАН 

України, Наукової ради НАН України з проблем навколишнього середовища і сталого 

розвитку, Наглядової ради Одеської національної академій харчових технологій, обласної 

ради експортерів Одеського регіону, Обласної ради вітчизняних та іноземних інвесторів, 

робочої групи при Одеській обласній науково-технічній раді, Економічної ради при 

Одеському міському голові. Член науково-технічної ради з питань охорони навколишнього 

природного середовища, моніторингу довкілля, реалізації регіональних програм області та 

сталого розвитку в регіоні (ОДА). Є головою Одеського обласного правління Спілки 

економістів України, головою редакційних колегій наукового щоквартального журналу 

«Економіка харчової промисловості», збірника наукових праць «Економічні інновації»,  та 
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електронного науково-практичного журналу «Економіка. Екологія. Соціум» заступником 

головного редактора збірника наукових праць Державного економіко-технологічного 

університету транспорту серії «Економіка і управління», членом редакційної колегії 

«Збалансоване природокористування» (м. Київ), Схід. Серія «Економічні науки» та 

Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент» (м. Одеса).  
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ФОРМА V-1 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України   

Окремі чисельні показники співпраці з вищими навчальними закладами і 

установами Міністерства освіти і науки України (МОН України) 

1 Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та 

вищими навчальними закладами: 

загальна кількість на 31.12.2017 27 
укладених у звітному році - 

 

2. Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами: 

 філій кафедр 

загальна їх кількість на 31.12.2017 8 
створених у звітному році - 

_________________________________________________________________ 
(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)  

 факультетів 

загальна їх кількість на 31.12.2017  
створених у звітному році  

_________________________________________________________________ 
(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році) 

 лабораторій 

загальна їх кількість на 31.12.2017  

створених у звітному році  
 (назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)  

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна їх кількість на 31.12.2017 5 
створених у звітному році - 

______________________________________________________________ 

 (назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році)  

3. Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2016/2017 навчальному 

році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 

таблиці 

51 

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2017/2018 навчальному 

році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 

таблиці 

55 

4. Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з 

вченими-освітянами, разом 
0 

у тому числі: 

 тем НДР 
0 

 проектів Державного фонду фундаментальних досліджень 0 

 проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними організаціями 

(фондами) 
0 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

62 

5. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали 

викладачами в системі освіти, разом 
10 

у тому числі:  академіків НАН України 1 

 членів-кореспондентів НАН України - 

очолюють:  кафедри 1 

 факультети - 

6. Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу двох 

спеціалізованих вчених рад при Інституті 
11 

7. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до 

спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах 
4 

8. Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі 

дипломні роботи 
51 

9. Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій 

установі 
95 

10. Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу у звітному 

році: 
4 

 з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської 

молоді 
- 

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій - 

12. Кількість опублікованих у звітному році: 

 підручників для вищої та 
 

  середньої школи - 

 навчальних посібників для вищої та - 

  середньої школи - 

13. Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів і 

установ МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій 

установі 

15 

14. Кількість аспірантів-цільовиків та - 

докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій установі за 

направленням вищого навчального закладу, установи МОН 
- 

15. Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих навчальних 

закладів та установ МОН, прикріплених у звітному році до наукової установи 

для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності 

5 

16. Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на 

спеціалізованих вчених радах при Інституті, всього 
5 

у тому числі:  на здобуття докторського ступеня 1 

 на здобуття кандидатського ступеня 4 
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Додаток до 

форми V-I 

Дані 

про студентів ВНЗів, які проходили в 2017 році виробничу практику в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень HAH України 

 
Назва навчального закладу Кількість 

практикантів 

В тому числі Кількість молодих 

спеціалістів, прийнятих 

на роботу у 2016р. з 

числа студентів, які 

проходили виробничу 

практику в установі 

Виконували 

дипломні роботи 

працювало на 

інженерно-

технічних 

посадах з 

оплатою 

Одеський Національний економічний  

університет (всього) 

Спец-ть: Економіка підприємства 

Міжнародна економіка 

 

75 

17 

58 

 

34 

10 

24 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Одеська Національна академія харчових 

технологій  (всього)  

 

Спец-ть: Екологія, охорона навколишнього 

середовища 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

1 

Одеський Національний політехнічний 

університет (всього) 

Спец-ть:  

Економіка підприємств 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Національний університет «Одеська морська 

академія» (всього) 

Спец-ть: Менеджмент 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Директор Інституту 

академік HAH України, 

д.е.н., проф.                                                                                                            Буркинський Б.В. 

6
3
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VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо 

Інститут в 2017 р. був одним з основних організаторів проведення 9 конференцій: 7 

у місті Одеса, у м. Полтава та у смт. Залізний Порт.  

14-16 вересня 2017 р. Інститут провів X міжнародну науково-практичну 

конференцію «Сучасні стратегії регіонального розвитку Українського Причорномор‟я: 

виклики та рішення» у смт. Залізний Порт Херсонської обл. спільно з Херсонським 

національним технічним університетом.  

27-29 вересня 2017 року в Одесі проходив Міжнародний Чорноморський 

Транспортний Форум-2017  під егідою Міністерства інфраструктури України, Асоціації 

портів Чорного і Азовського морів (BASPA) та Асоціації портів України «УКРПОРТ», до 

складу якого входить Інститут.  

 

Назва 
Співорганізатори 

Дата 

прове-

дення 

Місце 

прове-

дення 

Кількість 

учасників 

(в т.ч. з 

країн 

далекого 

зарубіжжя,                    

з країн 

СНД) 

Загальна проблематика; 

найбільш вагомі 

результати заходу 

(рішення, рекомендації, 

зміст резолюції) 

ІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Формування 

потенціалу 

економічного 

розвитку 

промислових 

підприємств» 

МОН України, 

ОНПУ, Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

Університет 

прикладних наук 

(ФРН, м. Аугсбург), 

Київський 

національний 

університет 

технології та 

дизайну, Інституту 

економіки і 

менеджменту 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка», 

Хмельницький 

національний 

університет, 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

27-28 

квітня 

2017 

Одеса 90 
Проблематика конференції: 

 Стратегічне управління 

економічним розвитком 

промислових підприємств; 

 Теорія і практика 

формування інноваційно-

інвестиційного потенціалу 

промислових підприємств; 

 Вплив потенціалу 

промислового підприємства на 

його конкурентоспроможність; 

 Оцінка потенціалу 

промислових підприємств; 

 Фінансове забезпечення 

формування потенціалу 

розвитку промислових 

підприємств; 

 Формування кадрової 

складової потенціалу 

промислових підприємств; 

 Теоретико-прикладні 

аспекти управління потенціалом 

і розвитком промислових 

підприємств. 

Результат:видано збірник тез 
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політехнічний 

інститут», 

Донецький 

державний 

університет 

управління, 

Східноукраїнський 

національний 

університет ім. В. 

Даля 

XІ 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

“Обліково-

аналітичне 

забезпечення 

інноваційної 

трансформаці

ї економіки 

України” 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет, кафедра 

Обліку, аналізу і 

аудиту, Спілка 

економістів України, 

Навчально-науковий 

комплекс 

“Інноватика в 

сучасній економічній 

освіті та науці”, 

Консультаційно-

навчальний Центр з 

підприємницької та 

інноваційної 

діяльності “Політех-

Консалт” ОНПУ, 

Одеський 

національний 

університет імені І.І. 

Мечнікова та 

Науковий портал 

“ЕКОНОМІКА: 

реалії часу ” 

22-26 

травня 

2017 року 

м. Одеса 80 

 

Проблематика конференції: 

 Сучасний стан та 

проблеми обліку, аналізу та 

аудиту в економіці та 

менеджменті 

 Інноваційна 

трансформація та розвиток 

економіки та її суб‟єктів як 

об‟єкти обліку, аналізу та 

контролю 

 Обліково-аналітичне 

забезпечення в управлінні 

економічною безпекою в 

умовах інноваційної 

трансформації підпр 

 Обліково-аналітичне 

забезпечення оподаткування та 

податкового менеджменту 

 Інновації в 

інформаційних системах та 

технологіях обліку, аналізу та 

контролю 

 Інноваційні підходи та 

організаційно-методичне 

забезпечення надання освітніх 

послуг в сфері обліку, аналізу, 

контролю та оподаткування 

Результат: видано збірник тез 

VІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

теорії та 

практики 

менеджменту

» 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет,  

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І.Мечникова, Одесь

кий національний 

економічний 

університет, Націона

льний університет 

«Львівська 

політехніка», Націон

альний університет 

кораблебудування ім

25-26 

травня 

2017 

року. 

м. Одеса 85 
Проблематика конференції: 

 Сучасні тенденції 

розвитку теорії та практики 

менеджменту; 

 Інноваційні методи 

управління в економічних 

системах різного ієрархічного 

рівня; 

 Прикладні аспекти 

менеджменту в реальному, 

фінансовому, 

інфраструктурному та інших 

секторах економіки; 

 Моделі формування та 

організації новітніх 
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. адмірала 

Макарова, Державни

й університет 

«Люблінська 

політехніка» 

(Польща), Міжнарод

на академія 

менеджменту та 

технологій INTAMT 

(ФРН) 

економічних систем в умовах 

трансформаційних перетворень; 

 Управління змінами як 

нова реальність менеджменту; 

 Антикризовий 

менеджмент: моделі, механізми, 

інструменти 

Результат: видано збірник тез 

XXII науково-

практична 

конференція 

«Проблеми і 

перспективи 

інноваційного 

розвитку 

економіки в 

контексті 

інтеграції 

України в 

Європейський 

науково-

інноваційний 

простір» 

 

Національна 

академія наук 

України, 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Наукова рада з 

наукознавства 

Міжнародної 

асоціації академій 

наук, Державна 

установа «Інститут 

досліджень науково-

технічного 

потенціалу та історії 

науки ім. Г.М. 

Доброва», Одеський 

національний 

політехнічний 

університет, 

Громадська 

організація «Агенція 

європейських 

інновацій» та 

науковий портал 

«Економіка: реалії 

часу» 

11–13 

вересня 

2017 року 

м. Одеса 70 
Проблематика конференції: 

 розвиток нормативно-

правової бази інноваційної 

діяльності в контексті інтеграції 

України в Європейський 

науково-інноваційний простір; 

 питання комерціалізації 

результатів науково-технічної 

діяльності; 

 регіональні інноваційні 

системи та програми; 

 створення правових 

засад підтримки інноваційних 

підприємств та “стартапів”; 

 проблеми та 

перспективи створення 

інноваційної інфраструктури, 

зокрема, наукових парків та 

центрів трансферу технологій у 

вищих навчальних закладах та 

наукових установах; 

 проблемні питання 

підготовки фахівців з 

управління інтелектуальною 

власністю; 

 цифрова економіка: 

поточний стан та перспективи 

розвитку; 

 відкрита наука та 

відкриті інновації; 

 історія науки і техніки 

через призму інновацій. 

Результат: видано збірник тез 

XV 

Міжнародна 

науково- 

практична 

конференція 

«Наукові 

проблеми 

господарюван

ня на макро-, 

мезо- та 

Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

Познаньський 

університет 

економіки та бізнесу 

(м. Познань, 

Польща); 

Господарська 

академія ім. Димитра 

20-21 

квітня 

2017 р. 

м. Одеса 90 
Проблематика конференції: 

  Формування 

сучасного мислення як 

чинника державотворення. 

  Наукові проблеми 

трансформації економічних 

систем і становлення 

ринкової економіки. 

  Регіональні 

проблеми розвитку 
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мікроекономі

чному 

рівнях» 

А. Ценова (м. 

Свіштов, Болгарія); 

Економічний 

університет в 

Кaтoвіцe (Польща); 

Тбіліський 

державний 

університет (м. 

Тбілісі, Грузія); 

Вармінсько-

Мазурський 

університет (м. 

Ольштин, Польща); 

Економічний 

університет (м. 

Варна, Болгарія).  

реального сектора 

економіки. 

  Сучасні 

інформаційні системи й 

удосконалення методів 

аналізу та прогнозування 

економічних ситуацій. 

 

Міжнародний 

Чорноморськ

ий 

Транспортний 

Форум-2017 

Міністерства 

інфраструктури 

України, Асоціації 

портів Чорного і 

Азовського морів 

(BASPA) та 

Асоціації портів 

України 

«УКРПОРТ» 

27-29 

вересня 

2017 року 

м. Одеса 70 
Проблематика форуму: 

 міжнародні 

мультимодальні перевезення; 

 оптимізація процесів 

доставки товарів; 

 інтеграція внутрішніх 

водних шляхів України в 

регіональну TEN-T мережу 

Євросоюзу; 

 функціонування 

транскаспійських транспортних 

маршрутів сполученням 

Європа-Азія; 

 реформування морської 

галузі України; 

 інвестування в 

транспортну сферу; 

 розвиток дорожньої 

інфраструктури України і т. д. 

VІ 

Міжнародна 

науково - 

практична 

конференція 

«Економіка 

підприємства: 

сучасні 

проблеми 

теорії та 

практики» 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Одеський 

національний 

економічний 

університет; 

Вармінсько-

Мазурський 

університет (м. 

Ольштин, Польща); 

100 Університет 

прикладних наук (м. 

Міттвайда, 

Німеччина) 

22-23 

вересня 

2017 р. 

м. Одеса 90 
Проблематика конференції: 

 Проблеми підвищення 

якості продукції та 

конкурентоспроможності 

підприємства. 

 Інноваційно-

інвестиційні аспекти розвитку 

підприємства в сучасних 

умовах. 

 Стратегія розвитку 

підприємства. 

 Планування та 

контроль на підприємстві в 

сучасних умовах. 

 Сучасні технології 

управління на підприємстві. 

 Математико-

статистичні методи і моделі в 

управлінні підприємством. 
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 Економічні проблеми 

енергетичного забезпечення 

підприємств, в тому числі, за 

рахунок відновлювальної 

енергетики. 

 Економічні проблеми 

зовнішнього оточення 

підприємства.  

Х міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасні 

стратегії 

регіонального 

розвитку 

Українського 

Причорномор

‟я: виклики та 

рішення» 

 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет, 

Національна 

Академія Наук 

України, Одеський 

національний 

політехнічний 

університет, 

Люблінський 

католицький 

університет ім. 

Іоанна Павла ІІ 

(Польща), Державна 

вища техніко-

економічна школа в 

Ярославі (Польща), 

Державний 

університет 

міжнародних 

відносин Молдови, 

Карагандинський 

державний 

індустріальний 

університет, 

Одеський 

національний 

університет ім. І.І. 

Мечникова, 

Одеський 

національний 

економічний 

університет, Інститут 

світової економіки і 

міжнародних 

відносин, Одеський 

торговельно-

економічний 

інститут Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, 

Асоціація портів 

України 

14 – 16 

вересня 

2017 року 

смт. 

Залізний 

порт 

Херсонсь

кої обл. 

85 
Проблематика конференції: 

 теоретичні та 

концептуальні засади стратегії 

розвитку економіки регіонів 

України та їх інтеграція у 

міжнародний простір. 

 Механізми та 

інструменти активізації 

міжнародних економічних 

зв‟язків Українського 

Причорномор`я. 

 Наукові засади та 

прикладні аспекти розвитку 

підприємств реального сектору 

економіки. 

 Суднобудівний 

комплекс як пріоритетна галузь 

економіки Українського 

Причорномор`я. 

 Портовий комплекс у 

забезпеченні економіки 

регіонального розвитку. 

 Пріоритети та 

інструментарій соціалізації та 

екологізації економіки 

регіональних систем. 

 Інфраструктурне 

забезпечення стратегічного 

розвитку економічних систем. 

 Адміністративне 

управління у подоланні 

диспропорцій у регіональному 

розвитку. 

 Сучасні інформаційні 

технології в управлінні 

стратегічним розвитком. 

Результат: видано збірник тез 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

69 

«УКРПОРТ», 

Асоціація 

судновласників 

України, Українська 

асоціація 

економістів-

міжнародників 

Х 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Проблеми й 

перспективи 

розвитку 

академічної 

та 

університетсь

кої науки» 

 

Полтавський 

національний 

технічний 

університет імені 

Юрія Кондратюка 

Полтавська обласна 

державна 

адміністрація 

 Установи НАН 

відповідного 

профілю  

Полтавська 

гравіметрична 

обсерваторія 

Інституту геофізики 

ім. С.I. Субботіна 

Північно-Східний 

науковий центр НАН 

України та МОН 

України 

Міжнародні 

університети 

Німеччини, Польщі, 

словаччини, Бельгії, 

Канади, США, 

Грузії, Болгарії  

6-8 

грудня 

2017 року 

м. 

Полтава, 

Першотр

авневий 

проспект, 

24 

(Полтавс

ький 

національ

ний 

технічни

й 

університ

еті імені 

Юрія 

Кондрат

юка) 

80 
Проблематика конференції: 

 Формування 

конкурентоспроможної 

національної економіки в 

умовах світових глобалізацій 

них процесів. 

 Історія філософії у 

вітчизняній духовній 

культурі. 

 Проблеми та 

перспективи архітектурно-

художньої освіти: світовий 

та український контекст. 

 Природничі науки. 

 Виробництво, 

технології, інженерія. 

 

 

На 2018 рік Інститутом заплановано проведення наступних заходів: 

Назва  Дата 

проведенн

я 

Місце 

проведен

ня 

Перелік 

співорганізаторів 

Посиланн

я на веб-

сайт 

інституту 

або 

конферен

ції 

"Проблеми економіки, 

управління, екології та 

права щодо розвитку 

транспортного 

комплексу України"  

 

Жовтень-

листопад 

2018р. 

м. Одеса Дніпропетровський 

національний 

університет залізничного 

транспорту ім. академіка 

Лазаряна 

- 
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VII. Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності 

 

Інститут не подавав заяв на винаходи, не укладав договори на передачу технологій. 

Інформація для заповнення додатків за формами VІІ -1, VІІ-2, VІІ -3, VІІ -4 та VІІ -5, VІІ -

6 відсутня. 
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VIII. Видавнича діяльність 

 

В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 9 монографій, загальним 

обсягом 186,64 др. арк.,  3 збірники наукових праць, 1 збірник тез наукових доповідей та 126 

статей в наукових журналах і збірниках. До опублікування підготовлено 7 монографій, 5 

розділів до монографій, обсягом 68,89 др. акр.  Загальний обсяг публікацій склав 480,21 др. 

арк. 

У 2017р. видано такі монографії:  

1. Економіка. Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.; Економіка природокористування: 

адміністрування управління. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України 

/. – Одеса. 2017. - 300с.(17,5 ум.др.арк.). – 300 прим. –ISBN 978-966-02-8204-9. 

Монографія присвячена теоретико-методологічним та інституційним засадам, 

фундаментальним та прикладним аспектам розбудови адміністративного управління в сфері 

природокористування на основі урахування специфіки природних ресурсів як єдиної 

екосистеми, необхідності координації управлінських рішень законодавчої та виконавчої 

влади по горизонталі та вертикалі щодо використання, охорони і відновлення природних 

ресурсів та розвитку продуктивних сил країни. 

Особливу увагу приділено питанням щодо удосконалення інституційних основ та 

законодавчого забезпечення процесів надання адміністративних послуг у сфері 

природокористування, запропоновано основні підходи до адміністрування викидів 

парникових газів, удосконалення дозвільної системи на основі впровадження стратегій 

чистого виробництва. 

Монография посвящена теоретико-методологическим и институциональным основам, 

фундаментальным и прикладным аспектам развития административного управления в сфере 

природопользования на основе учета специфики природных ресурсов как единой 

экосистемы, необходимость координации управленческих решений законодательной и 

исполнительной власти по горизонтали и вертикали по использованию, охране и 

восстановлению природных ресурсов и развития производительных сил страны. 

Особое внимание уделено вопросам, касающимся совершенствования 

институциональных основ и законодательного обеспечения процессов предоставления 

административных услуг в сфере природопользования, предложены основные подходы к 

администрированию выбросов парниковых газов, совершенствованию разрешительной 

системы на основе внедрения стратегий чистого производства. 

2. Економіка. Буркинський Б.В. та ін.; Інституційні засади розбудови управлінської 

системи природокористування. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН 

України /. – Одеса. 2017. - 337с.(22,43 ум.др.арк.). – 300 прим. –ISBN 978-966-02-8405-0  
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Монографія присвячена теоретико-методологічним та інституційним засадам, 

фундаментальним і прикладним проблемам розвитку організаційно-управлінської системи 

національної економіки на основі урахування поліфункціональності природного капіталу, 

поєднання галузевого та екосистемного підходу щодо його раціонального використання, що 

обґрунтовує горизонтальну та вертикальну розбудову соціо-економіко-екологічних відносин 

адміністрування у сфері природокористування. 

Представлена монографія висвітлює наукові розробки фахівців Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України щодо дослідження загальних 

теоретичних та методичних аспектів удосконалення системи адміністративного управління і 

організації в сфері природокористування (на державному, регіональному та місцевому 

рівнях), науково-прикладні рішення щодо удосконалення інституційних засад та 

законодавчого забезпечення системи управління природокористуванням, процесів надання 

адміністративних послуг для досягнення сталості, ресурсно-екологічної безпеки та високої 

економічної результативності. 

Видання призначено для науковців, фахівців управлінських інституцій, службовців 

центральних, регіональних та місцевих органів влади, керівників та спеціалістів підприємств, 

а також викладачів, експертів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, наукові та 

фахові інтереси яких стосуються проблем управління природокористуванням та досягнення 

сталого розвитку в сучасних умовах переходу України до світових стандартів 

збалансованого економічного розвитку. 

Монография посвящена теоретико-методологическим и институциональным основам, 

фундаментальным и прикладным проблемам развития организационно-управленческой 

системы национальной экономики на основе учета полифункциональности природного 

капитала, сочетание отраслевого и экосистемного подхода к его рационального 

использования, обосновывает горизонтальную и вертикальную развитие социо-экономико-

экологических отношений администрирования в сфере природопользования. 

Представленная монография освещает научные разработки специалистов Института 

проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины по исследованию 

общих теоретических и методических аспектов совершенствования системы 

административного управления и организации в сфере природопользования (на 

региональном и местном уровнях), научно-прикладных решений по совершенствованию 

институциональных основ и законодательного обеспечения системы управления 

природопользованием, процессов предоставления административных услуг для достижения 

устойчивости, ресурсно-экологической безопасности и высокой экономической 

результативности. 
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Издание предназначено для научных работников, специалистов управленческих 

институтов, служащих центральных, региональных и местных органов власти, 

руководителей и специалистов предприятий, а также преподавателей, экспертов, аспирантов 

и студентов высших учебных заведений, научные и профессиональные интересы которых 

касаются проблем управления природопользованием и достижения устойчивого развития в 

современных условиях перехода Украины к мировым стандартам сбалансированного 

экономического развития. 

3. Економіка. Бутенко А.І., Карпінська Г.В., Шлафман Н.Л. та ін.; Асиметрія 

розвитку підприємницького сектору економіки України: засади визначення, оцінки та 

шляхи подолання. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. 

2017. – 360 с. (21 ум.др.арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-8271-1 (електронне видання). 

У монографії системно узагальнено теоретичні аспекти і практичні питання щодо 

проблем подолання  асиметрії розвитку підприємницького сектору як складової сталого 

розвитку економіки України з урахуванням особливостей вітчизняної економіки і умов 

світової дійсності.  

В монографии системно обобщены теоретические аспекты и практические вопросы по 

проблемам преодоления асимметрии развития предпринимательского сектора как 

составляющей устойчивого развития экономики Украины с учетом особенностей 

отечественной экономики и условий мировой действительности. 

4. Економіка. Сараева И.Н.; Технологическое предпринимательство: мировой 

опыт  и вызовы для Украины. - / LAP LAMBERT Academic Publishing./ – Німеччина. 

2017. -88 с. (4,5 ум.др.арк.). – 300прим. - ISBN 978-620-2-08159-7  

В монографии проанализированы мировые тренды развития экономики знаний, 

характерной чертой которых является активизация предпринимательской деятельности в 

инновационной сфере и формирование сетевой среды - инновационных экосистем. 

Определены и систематизированы основные факторы, обуславливающие развитие 

технологического предпринимательства, как важного мирового феномена, способствующего 

приобретению новых конкурентных преимуществ не только на уровне отдельного 

экономического субъекта, но и на уровне региона и страны в целом.  

На основе обобщения методического инструментария, наработанного международным 

опытом, и исследования развития ключевых элементов, необходимых для создания 

экосистем технологического предпринимательства в Украине, предложены направления 

усовершенствования государственного регулирования этой сферы. 

У монографії проаналізовано світові тренди розвитку економіки знань, яке відбувається 

головним чином завдяки активізації підприємницької діяльності в інноваційній сфері й 

створенню мережевого середовища – інноваційних екосистем. Визначено та систематизовано 
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основні фактори, які обумовлюють розвиток технологічного підприємництва, як важливого 

світового феномену, що сприяє придбанню нових конкурентних переваг не тільки на рівні 

окремого економічного суб'єкта, а й на рівні регіону і країни в цілому.  

На підставі узагальнення методичного інструментарію, напрацьованого міжнародним 

досвідом, й дослідження розвитку ключових елементів, необхідних для створення 

екосистеми технологічного підприємництва в Україні, запропоновано напрямки 

вдосконалення державного регулювання в цій сфері. 

5. Економіка. Єрмакова О.А.; Інституційні важелі вдосконалення регіональної 

інноваційної політики України в контексті глобальних викликів. - / Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. Інтерпрінт, 2017. - 394 с. (22,90 др.арк.). 

– 300прим. – ISBN 978-966-02-8224-7 

В монографії пропонуються результати дослідження світового досвіду інституційного 

забезпечення регіональної інноваційної політики та дослідження можливостей його 

впровадження в Україні з урахуванням вітчизняних реалій регіональної економіки. Зокрема, 

в монографії пропонуються теоретико-прикладні засади трансформації регіональної 

інноваційної політики в умовах сучасних глобальних викликів, методологічні засади 

формування сучасної парадигми регіональної інноваційної політики із урахуванням процесів 

нагромадження соціального капіталу та глокалізації, концептуальний підхід до дослідження 

інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики з позиції концепції 

інноваційних систем, а також методичний підхід до оцінки ефективності інноваційної 

діяльності регіону та розробки на цій основі відповідних варіантів та інструментів 

регіональної інноваційної політики. 

 Для фахівців у сфері розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, 

представників центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, бізнесу, 

студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів. 

В монографии предлагаются результаты исследования мирового опыта 

институционального обеспечения региональной инновационной политики и исследования 

возможностей его внедрения в Украине с учетом отечественных реалий региональной 

экономики. В частности, в монографии предлагаются теоретико-прикладные основы 

трансформации региональной инновационной политики в условиях современных 

глобальных вызовов, методологические основы формирования современной парадигмы 

региональной инновационной политики с учетом процессов накопления социального 

капитала и глокализации, концептуальный подход к исследованию институционального 

обеспечения региональной инновационной политики с позиции концепции инновационных 

систем , а также методический подход к оценке эффективности инновационной деятельности 

региона и разработки на этой основе соответствующих вариантов и инструментов 
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региональной инновационной политики. 

 Для специалистов в области размещения производительных сил и региональной 

экономики, представителей центральных и местных органов исполнительной власти, 

бизнеса, студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов. 

6. Економіка. Рачковский Э.А. Оценка привлекательности и выбор целевых 

сегментов рынка в стратегическом планировании реструктуризации промышленных 

предприятий. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одесса. 

2017. -217c. (18,08 ум.др.арк.) – 300 прим. –ISBN 978-966-02-8300-8 

В монографии исследуются современные теории привлекательности рынков и отраслей 

экономики, а так же методические подходы к оценке их привлекательности. Определены 

место и роль задачи оценки привлекательности и выбора целевых сегментов рынка в системе 

задач стратегического планирования реструктуризации промышленных предприятий, 

методологические требования к моделям привлекательности рынка и постановки задач в 

целом. На основе анализа и уточнения содержания понятия привлекательности рынка 

(отрасли) разработан иерархический подход к комплексной количественной оценки 

привлекательности рынков продукции промышленного назначения, основанный на 

применения иерархической модели привлекательности рынков. 

Монография предназначена для специалистов в области экономики предприятий, 

стратегического анализа, планирования и управления, теории измерений в экономике, 

студентов и аспирантов экономических специальностей. 

У монографії досліджуються сучасні теорії привабливості ринків і галузей економіки, а 

також методичні підходи до оцінки їх привабливості. Визначено місце і роль завдання оцінки 

привабливості і вибору цільових сегментів ринку в системі завдань стратегічного планування 

реструктуризації промислових підприємств, методологічні вимоги до моделей привабливості 

ринку і постановки завдань в цілому. На основі аналізу і уточнення змісту поняття 

привабливості ринку (галузі) розроблено ієрархічний підхід до комплексної кількісної оцінки 

привабливості ринків продукції промислового призначення, що базується на застосуванні 

ієрархічної моделі привабливості ринків. 

Монографія призначена для фахівців в області економіки підприємств, стратегічного 

аналізу, планування і управління, теорії вимірювань в економіці, студентів і аспірантів 

економічних спеціальностей. 

7. Економіка. Степанова К.В.; Морегосподарська діяльність: теорія, методологія, 

практика (український контекст). - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН 

України /. – Одеса. 2017. – 393c. (23,00 ум.др.арк.) – 300 прим. – ISBN 978-966-02-8301-5 

У монографії представлені розробки теоретико-методологічних питань дослідження та 

управління морегосподарською діяльністю. Представлена системно-секторальна оцінка 
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сучасних тенденцій та перспектив розвитку морегосподарського комплексу України. 

Запропонована методологія дослідження і визначення морського коду держави у вирішенні 

задач розвитку національної економіки. Розроблено системну методологію моделювання і 

прогнозування розвитку море господарських систем, ідентифікацію глобальних морських 

викликів в контексті міжнародних і регіональних комунікацій, аналіз національних та 

регіональних море господарських інтересів на прикладі Українського Причорномор'я. 

Особлива увага в роботі приділяється концепту становлення України як морської держави, 

що здатна ефективно вирішувати проблеми сталого економічного росту і національної 

безпеки. 

Монографія призначена для фахівців в галузі економіки, менеджменту та управління, 

студентів та аспірантів економічних спеціальностей. 

В монографии представлены разработки теоретико-методологических вопросов 

исследования и управления морехозяйственной деятельностью. Представлена системно-

секторальная оценка современных тенденций и перспектив развития морехозяйственного 

комплекса Украины. Предложена методология исследования и определения морского кода 

государства в решении задач развития национальной экономики. Разработана системная 

методология моделирования и прогнозирования развития морехозяйственных систем, 

идентификации глобальных морских вызовов в контексте международных и региональных 

коммуникаций, анализ национальных и региональных морехозяйственных интересов на 

примере Украинского Причерноморья. Особое внимание в работе уделяется концепту 

становления Украины как морской державы, способной эффективно решать проблемы 

устойчивого экономического роста и национальной безопасности. 

Монография предназначена для специалистов в области экономики, менеджмента и 

управления, студентов и аспирантов экономических специальностей. 

 8. Економіка. Л.Є. Купінець, Н.М. Андрєєва, В.М. Степанов, О. М. Громова та ін.; 

Інституціональні засади екологізації розвитку секторів національної економіки. - / Ін-т 

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. 2017. – 620 с. (36,4 

ум.др.арк.). - 300 прим. – ISBN 978-966-02-8404-3 

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні аспекти екологізації 

продовольчого комплексу. 

Екологізація представлена як вектор переходу до управління екологоорієнтованим 

розвитком продовольчого комплексу, як комплексний процес створення, освоєння, 

використання і поширення методів, підходів, форм господарювання, що забезпечують 

збереження його природно-ресурсного потенціалу, як систему знань, упорядкованих на 

міждисциплінарної основі і взаємодіючих з метою продукування цілеспрямованого нового 

знання про взаємодію природи і суспільства. 
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Послідовно вивчаючи і структуруючи проблему, автори формують методологічний 

базис, понятійно-категоріальний апарат, методичні підходи, що дозволяють виконати різного 

роду оціночно-аналітичні процедури,  творити інформаційне забезпечення екологічного 

управління продовольчим комплексом, обґрунтовують механізми і інструменти реалізації 

зазначених цілей і завдань. 

Монографія призначена для фахівців, що займаються проблемами економіки 

природокористування, аграрної економіки, економіки підприємства, викладачів, аспірантів, 

студентів економічних і аграрних вузів. 

В монографии рассмотрены теоретические, методологические и прикладные аспекты 

экологизации продовольственного комплекса. 

Экологизация представлена как вектор перехода к управлению 

экологоориентированного развитием продовольственного комплекса, как комплексный 

процесс создания, освоения, использования и распространение методов, подходов, форм 

хозяйствования, обеспечивающих сохранение его природно-ресурсного потенциала, как 

систему знаний, упорядоченных на междисциплинарной основе и взаимодействующих с 

целью выработки целенаправленного нового знания о взаимодействии природы и общества. 

Последовательно изучая и структурируя проблему, авторы формируют 

методологический базис, понятийно-категориальный аппарат, методические подходы, 

позволяющие выполнить разного рода оценочно-аналитические процедуры, творить 

информационное обеспечение экологического управления продовольственным комплексом, 

обосновывают механизмы и инструменты реализации указанных целей и задач. 

Монография предназначена для специалистов, занимающихся проблемами экономики 

природопользования, аграрной экономики, экономики предприятия, преподавателей, 

аспирантов, студентов экономических и аграрных вузов. 

9. Економіка. Гриневич Л.В. Регіональні аспекти подолання дисбалансу 

професійного розподілу продуктивних сил України: теорія та практика. - / Ін-т пробл. 

ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. 2017. –250c. (20,83 ум.др. арк.) – 

300 прим. – ISBN 978-966-02-8302-2 

У монографії висвітлюються регіональні аспекти подолання дисбалансу професійного 

розподілу продуктивних сил України. Досліджено теоретико-методологічні підходи до 

вивчення дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил в регіонах, розроблено та 

обґрунтовано концептуальні засади щодо його подолання; запропоновано та реалізовано на 

практиці методичні підходи визначення системного дисбалансу професійного розподілу 

продуктивних сил на макро- та мезорівнях і організаційно-економічні заходи щодо 

попередження його появи. Монографія написана з урахуванням сучасних економічних 
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зрушень, містить великий масив даних Державної служби статистики України за 2010-2016 

рр. 

Монографія розрахована на широке коло читачів - державних службовців, працівників 

підприємницьких структур, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, які цікавляться 

проблемами виникнення та подолання дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил 

на регіональному рівні. 

В монографии освещаются региональные аспекты преодоления дисбаланса 

профессионального распределения производительных сил Украины. Исследованы теоретико-

методологические подходы к изучению дисбаланса профессионального распределения 

производительных сил в регионах, разработаны и обоснованы концептуальные основы для 

его преодоления; предложены и реализованы на практике методические подходы 

определения системного дисбаланса профессионального распределения производительных 

сил на макро- и мезоуровне и организационно-экономические меры по предупреждению его 

появления. Монография написана с учетом современных экономических сдвигов, содержит 

большой массив данных Государственной службы статистики Украины за 2010-2016 гг. 

Монография рассчитана на широкий круг читателей – государственных служащих, 

работников предпринимательских структур, научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, интересующихся проблемами возникновения и преодоления дисбаланса 

профессионального распределения производительных сил на региональном уровне. 

 

За результатами проведених в 2017 році заходів опубліковано 1 збірник тез: 

Економіка. Сучасні стратегії регіонального розвитку Українського 

Причорномор’я: виклики та рішення: Матеріали десятої міжнародної науково-

практичної конференції. – / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; 

МОН України,  Херсон. нац.  техн. ун-т./ – Одеса-Херсон. ІПРЕЕД НАНУ, ХНТУ, 2017. -  

129 с. (8,01 друк. арк.).  

У збірнику представлені матеріали доповідей вчених, здобувачів, аспірантів та студентів на десятій 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні стратегії регіонального розвитку Українського 

Причорномор‟я: виклики та рішення», яка проходила 14-16 вересня 2017 року у смт. Залізний порт Херсонської 

обл.  

В доповідях особлива увага приділяється актуальним питанням стратегії розвитку 

економіки регіонів та встановленню зовнішньоекономічних зв‟язків України у сучасному 

глобальному світі.  

В сборнике представлены материалы докладов ученых, соискателей, аспирантов и 

студентов на десятой международной научно-практической конференции «Современные 

стратегии регионального развития Украинского Причерноморья: вызовы и решения», 

которая проходила 14-16 сентября 2017 в с. Железный порт Херсонской обл. 
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В докладах особое внимание уделяется актуальным вопросам стратегии развития 

экономики регионов и установлению внешнеэкономических связей Украины в современном 

глобальном мире. 

Інститут видає періодичний збірник наукових праць «Економічні інновації», що 

входить до переліку фахових видань МОН України. У звітному році підготовлено і видано 3 

збірник наукових праць. 

Економіка. Економічні інновації: зб. наук. пр./ НАН України, Ін-т пробл. ринку та 

екон.-екол. дослідж. – 2017. –№63. - 282с. (37,8 ум.др.арк.). 

Статті збірника присвячені висвітленню результатів наукових досліджень щодо 

актуальних проблем розвитку національної та регіональної економіки в контексті сучасних 

трансформації та процесів глобалізації. Окремі роботи відображають стан та тенденції 

розвитку реальних секторів економіки, зокрема агропромислового, транспортного та 

морегосподарського комплексу, також діяльності судноплавних компаній, виноробних 

виробництв тощо. Досліджено проблеми економічного розвитку територіальних громад; 

запропоновано механізми державного стимулювання екологоорієнтованого бізнесу; 

екологізації інноваційної діяльності суб`єктів господарювання; інституційні засади 

державного управління рекреаційно-туристичною діяльністю з урахуванням відносин 

власності на природні рекреаційні ресурси.  

 У наукових статтях розвинуто теоретико-методологічні засади розвитку національної 

та регіональної економіки та містяться рекомендації для органів державної влади, місцевих 

органів самоврядування, бізнес структур, а також науковців, викладачів, аспірантів та 

студентів. 

Статьи сборника посвящены освещению результатов научных исследований, 

касающихся актуальных проблем развития национальной и региональной экономики в 

контексте современных трансформаций и процессов глобализации. Отдельные работы 

отражают состояние и тенденции развития реальных секторов отечественной экономики, в 

частности агропромышленного, транспортного и морехозяйственного комплекса, также 

деятельности судоходных компаний, винодельческих производств и т. п. Исследованы 

проблемы экономического развития территориальных общин; предложены механизмы 

государственного стимулирования экологоориентированного бизнеса; экологизации 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов; институциональные основы 

государственного управления рекреационно-туристической деятельностью с учетом 

отношений собственности на природные рекреационные ресурсы. 

В научных статьях раскрываются теоретико-методологические основы развития 

национальной и региональной экономики и содержатся рекомендации для органов 
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государственной власти, местных органов самоуправления, бизнес-структур, а также 

научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов. 

Економіка. Економічні інновації: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. ринку та 

екон.-екол. дослідж. – 2017. – № 64. - 338с. (30,27 ум.др.арк.).  

Тематичний зміст збірника орієнтовано на сучасні стратегії регіонального розвитку 

Українського Причорномор‟я в контексті інтеграції його у міжнародний простір та конкретні 

рекомендації щодо їх впровадження. Запропоновано механізми та інструменти активізації 

міжнародних економічних зв‟язків; соціалізації та екологізації  економіки регіональних 

систем; адміністративного управління, спрямованого на подолання диспропорцій у 

регіональному розвитку; використання сучасних інформаційних технологій в управлінні 

стратегічним розвитком. В збірнику представлено низку робіт з дослідження наукових 

засади та прикладних аспектів розвитку підприємств реального сектору економіки. 

Тематическое содержание сборника ориентировано на современные стратегии 

регионального развития Украинского Причерноморья в контексте интеграции его в 

международное пространство и конкретные рекомендации по их внедрению. Предложены 

механизмы и инструменты активизации международных экономических связей; 

социализации и экологизации экономики региональных систем; административного 

управления, направленного на преодоление диспропорций в региональном развитии; 

использование современных информационных технологий в управлении стратегическим 

развитием. В сборнике представлен ряд работ по исследованию научных принципов и 

прикладных аспектов развития предприятий реального сектора экономики. 

Економіка. Економічні інновації: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. ринку та 

екон.-екол. дослідж. – 2017. – № 65. -  195с. (16,25 ум.др.арк.).  

Теми наукових публікацій присвячені питанням розвитку глобальних та локальних 

економічних систем, організації господарювання підприємств різних форм власності, 

формування продовольчої політики держави, розвитку екологічного туризму, управління 

туристично-оздоровчою та транспортною галузями. В збірнику представлено низку робіт 

присвячених інвестиційній привабливості та питанням розвитку ринкових структур та 

механізмів. 

Темы научных публикаций посвящены вопросам развития глобальных и локальных 

экономических систем, организации хозяйствования предприятий различных форм 

собственности, формированию продовольственной политики государства, развитию 

экологического туризма, управлению туристско-оздоровительной и транспортной отраслями. 

В сборнике представлен ряд работ посвященных инвестиционной привлекательности и 

вопросам развития рыночных структур и механизмов. 
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В звітному році проведено значний обсяг робіт щодо започаткування нового 

електронного журналу «Економіка. Екологія. Соціум» та подання його до міжнародних 

науко метричних баз даних. На власній веб-сторінці видання розміщено перший номер 

журналу. 

У 2017 році видано чотири випуски щоквартального наукового журналу «Економіка 

харчової промисловості» спільно з Одеською національною академією харчових технологій 

МОН України (свідоцтво: серія КВ №1434-3315Р від 04.08.2008р.): том 9, випуски 1-4. 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України є також 

співзасновником серії: «Економіка і менеджмент» Наукового вісника Міжнародного 

гуманітарного університету (КВ № 20001-9801ПР від 25.06.2013р.). У 2017 році видано 4 

випусків Наукового вісника МГУ:  23/2017-26/2017. 

Також у звітному році д.геогр.н., проф. Дергачов В.О. продовжує впровадження 

наукових розробок через власний інтернет портал «Институт геополитики профессора 

Дергачева» та викладати наукові і науково-популярні публікації, зокрема в електронном 

журналі «Геополитика. Геофилософия. Геоэкономика» опубліковано 48 статей 

(http://dergachev.ru/). Всього з врахуванням посилань і перепостів за кордоном,  Фейсбуці і 

інших соціальних мережах понад 150 статей (в середньому обсяг кожної статті 0,3 – 0,5 др. 

арк). Також оновлена «Геополитическая энциклопедия» (інтернет-видання, доповнено 

статтями по міжнародним економічним відносинам та регіоналістиці) додатково на 10 др. 

арк. http://dergachev.ru/Russian-encyclopaedia/index.html 

 

 

http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/svidoctvo.jpg
http://dergachev.ru/
http://dergachev.ru/Russian-encyclopaedia/index.html


Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

ФОРМА VIII-1  

Загальні показники друкованої продукції Інституту 

Монографії 

Підручники, 

навчальні 

посібники, 

кількість 

Довідники, 

науково-

популярна 

література, 

кількість 

Опубліковані 

брошури, 

рекомендації, 

методики, кількість 

Статті, кількість 

Тези, 

кількість Кількість 

Обсяг  

(обл.-

вид. 

арк.) 

у вітчизняних 

виданнях 

у зарубіжних 

виданнях 
у препринтах 

у наукових фахових 

журналах 

(вітчизняних і 

зарубіжних), що 

входять до 

міжнародних баз 

даних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 186,64 - - - 73 20 - 33 103 

 

ФОРМА VIII-2 

Показники книжкових видань Інституту 

Видавництво  

"Наукова думка" 

Видавничий дім 

«Академперіодика» 

Інші видавництва Поза видавництвами Зарубіжні видавництва 

кількість обсяг  

(обл.-вид. арк.) 

кількість обсяг  

(обл.-вид. арк.) 

кількість обсяг  

(обл.-вид. арк.) 

кількість обсяг  

(обл.-вид. арк.) 

кількість обсяг  

(обл.-вид. арк.) 

- - - - - - 9 186,64 - - 

ФОРМА VIII-3 

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвом (відомча література) 

Вид видання Кількість назв Обсяг, обл.-вид. арк. 

Монографії 9 186,64 

Збірники наукових праць - - 

Препринти - - 

 

8
2
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ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Інститут розвиває науковий діалог з зарубіжними партнерами шляхом участі в 

міжнародних програмах Сьомої Рамкової Програми ЄС, Спільної операційної програми 

транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013рр.», 

Спільної операційної програми транскордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 

2014-2020рр.», Територіального співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), 

Дунайської транснаціональної програми INTERREG, «Горизонт 2020», «Ерасмус+», зокрема 

приймає участь у реалізації  таких міжнародних проектів:  

1. Danube-INCO.NET: Просування досліджень та інновацій в Дунайському регіоні 

2014-2017 – Сьома Рамкова Програма ЄС -  7FP, за яким отримано наступні результати:  

- запропоновано наукові засади політики інноваційного розвитку середніх та 

малих підприємств в контексті реалізації завдань Європейського дослідницького 

простору; 

- розроблено інформаційну базу для просування програм ініціативи 

«Європейський дослідницький простір для України» в контексті діяльності створеного 

контактного пункту за програмою Horizon-2020. 

2. Проект «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел 

забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії та Республіки Молдова» (MIS 

ETC CODE 995) - Спільна операційна програма транскордонного співробітництва «Румунія-

Україна-Республіка Молдова 2007-2013рр.», 2014-2017, за яким отримані наступні 

результати: 

- завершено збір та розробку методології кількісної оцінки ризиків, які 

виникають від джерел забруднення ґрунту та вод відповідно до європейської практики та 

українського законодавства; 

- проведено консультацій з румунськими та молдовськими партнерами щодо 

імплементації кількісної оцінки ризиків (ймовірності настання небезпечної події), загроз 

довкіллю і людині від можливого техногенного забруднення, включаючи вторинне 

забруднення на території проекту. 

- на Фінальній робочій зустрічі партнерів представлено та схвалено результати 

виконання проекту, опубліковано звіт по проекту. 

3. Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання 

Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої енергетики (REED 

BASE) 09.2016-12.2017– Сьома Рамкова Програма ЄС -  7FP, за яким отримано наступні 

результати:  
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- проведені академічні дослідження щодо колишнього і нинішнього стану водно-

болотних угідь на території проекту, а також виявлені сильні і слабкі сторони існуючих 

технологій заготівлі, переробки та спалювання очерету;  

- створена база даних стейкхолдерів і організацій, що приймають відповідні 

рішення – різних урядових і неурядових організацій від місцевого до національного 

рівня, які є або повинні бути залучені до сталого використання заростей очерету на 

території проекту; 

- проведені консультацій із стейкхолдерами на місцях  з метою виявлення 

потенційних партнерів для сприяння сталому використанню очерету.  

4. Розвиток Українсько-Молдавського транскордонного виробничо-науково-

освітнього кластера з переробки вторинних продуктів виноробства, – Програма 

Територіальне співробітництво країн Східного партнерства ( EaPTC), 07.2017-12.2018, за 

яким отримано наступні результати: 

- - проведення маркетингового дослідження українських перспективних ринків 

збуту продуктів вторинної переробки відходів виноробства, зокрема виноградного 

масла, таніну, винної кислоти. 

5. Транснаціональне співробітництво з перетворення знань у маркетивні продукти та 

послуги для сталого розвитку Дунайського співтовариства в майбутньому (Made in Danube). 

01.2017-06.2019, Danube Transnational Programme  INTERREG / Дунайська транснаціональна 

програма INTERREG, за яким отримано наступні результати:  

- проведені дослідження серед стейкхолдерів на місцях та створена база даних 

організацій, що приймають відповідні рішення – різних урядових і неурядових 

організацій від місцевого до національного рівня  на території проекту щодо розвитку 

трансферу інновацій в Дунайському регіоні. 

Завершений в Інституті у 2016 році проект «Туристичні шляхи в регіоні Чорного моря» 

BSB-Tour за Спільною операційною програмою транскордонного співробітництва «Басейн 

Чорного моря 2007-2013рр.» у звітному році успішно пройшов міжнародну аудиторську 

перевірку.  

У 2017 році Інститутом підписано Меморандум про створення міжнародного Кластеру 

ReedBase в галузі інноваційного використання біомаси заростей очерету з екологічно 

стійким менеджментом між Україною, Німеччиною, Молдовою за участю ІПРЕЕД НАН 

України  (Україна), Інституту Суккова (Грюнвальд, Німеччина), Асоціацією сталого 

розвитку (Молдова). 

21 липня 2017р. відбулась зустріч з радником Міністра фінансів України, експертом 

Центрального банку Японії  паном Масару Танака, в ході якої  обговорювались питання 
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щодо державної підтримки урядом Японії перспективних інфраструктурних проектів, серед 

яких було представлено проект по відновленню (роздамбуванню) о. Сасик з точки зору 

привабливості для іноземних інвесторів, а також будівництву гирлового порту. 

В рамках програми ЄС INTER REGIO розпочато роботу за міжнародним проектом 

«Made in Danube» з метою посилення ролі середніх та малих підприємств в розвитку 

інноваційної економіки  в Дунайському регіоні. 

Вченими Інституту були розроблені та впроваджені навчальні курси: «Principles of 

accounting», «Intermediate accounting», «Cost accounting» для викладання в American David 

Livingstone University of Florida. 

Співробітники Інституту проходили стажування в країнах ЄС: 

Д.е.н., проф., с.н.с. Садченко О.В.: 

1. 2017 р. ESEI International Business School Barcelona (internship program duration – 108 

hours). Получен сертификат “Certificate of internship completion”. 

2. Wyzsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej „European experience in organization of 

scientific researches and education work in marketing and management at university”, „Teoria i 

praktyka marketingu terytorialnego-techniki promocij miast i gmin”, «Wyzwania zarządzania 

zrównowazonym rozwojem” (160 hours). Получен сертификат “Certificate”.  

Д.е.н., с.н.с Андрєєва Н.М.:  

Тема стажування: «Інноваційні освітні технології: Європейській досвід та його 

впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління». Період стажування з 24 по 

28 квітня 2017 року. Місце стажування Вища школа бізнесу та підприємництва (м. 

Островець, республіка ПОЛЬЩА). Сертифікат  – 2 кредити ЕSTS – 60 годин, засвідчено 

ректором/ Rektor Izabela Zabarowska – Dr. оf social science (Польща) 

Тема стажування: «Інноваційні освітні технології: Європейській досвід та його 

впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління». Період стажування з 24 по 

28 липня 2017 року. Місце стажування Балтійський науково-дослідний інститут проблем 

трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія). Сертифікат  – 2 кредити ЕSTS – 60 

годин, засвідчено директором центру Вільної економічної думки Департаменту економіко-

правових досліджень Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації 

економічного простору Кітсинг Мєєліс. (Латвія). 

Співробітники Інститут є членами багатьох міжнародних організацій, серед яких: 

- д.е.н., проф. Осипов В.М. член Болгаро-Української господарської палати; 

- к.е.н., доц. Єрмакова О.А. член редакційної колегії міжнародного наукового журналу 

«Asian Online Journal of Business and Management»; 

- д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є. член Дунайської академії наук; 
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- д.геогр.н., проф. Дергачов В.О. член Міжнародної федерації журналістів з 

акредитацій євро журналіста-аналітика (Брюссель), Вченої ради міжнародного журналу 

«Геополітика» (Італія, Рим, Інститут стратегічних досліджень), редакційної колегії журналу 

«Міжнародне право і міжнародні відносини» (Кишинів, Молдова), міжнародного журналу 

«Ecoforum» (Румунія). 

Науковцями Інституту налагоджується співробітництво із Міжнародною фінансово-

аналітичною організацією «Edmond de Rothschild Group» (Женева, Швейцарія) за напрямком 

вдосконалення регіональної інноваційної політики України (лист вх. №152 від 31.08.2017).  

За результатами участі у Технічно-інноваційному Форумі Янкай Лейк (Пекін) було 

підписано Протокол про наміри щодо співробітництва з Ціндаоським міжнародним 

академічним парком (КНР) та проведена зустріч з науковцями та експертами Китайської 

академії наук, в рамках якої відбулась поїздка на о. Сасик з метою презентування цього 

об`єкту для інвестиційних пропозицій щодо наукових та технологічних інновацій уряду 

КНР. 

Вчених Інституту включено до реалізації проекту технічної допомоги Європейського 

Союзу Ерасмус+ «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog (Розумний 

транспорт і логістика для міст) (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2020) в 

якості експертів.  

Поглиблено співробітництво із партнерами з Молдови (агентство регіонального 

розвитку «Stability») в рамках проекту "Development of the Ukrainian-Moldavian cross-border 

production-scientific-educational cluster for processing of winemaking by-products" ("Розвиток 

Українсько-Молдавського транскордонного виробничо-науково-освітнього кластера з 

переробки вторинних продуктів виноробства"), що реалізується в рамках програми 

Територіального співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC); термін виконання: 

березень 2017- грудень 2017. 

З метою просування наукових фундаментальних та прикладних досліджень підписано 

трьохсторонню угоду з Ярославською Державною Вищою Технічно-Економічною Школою 

ім. о. Броніслава Маркевича (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. 

Markiewicza w Jarosławiu) та Одеським торговельно-економічним інститутом Київського 

національного торговельно-економічного університету щодо створення електронного 

міжнародного науково-практичного журналу «Економіка. Екологія. Соціум». (https://ees-

journal.com/index.php/journal). 

Вчені Інституту, аспіранти та здобувачі за звітній період приймали участь у роботі 19 

Міжнародних конференцій, семінарів, нарад та робочих зустрічей (Бельгія, Болгарія, 

Ірландія, Мексика, Сербія, Туреччина, Угорщина, Франція) серед яких:  

https://ees-journal.com/index.php/journal
https://ees-journal.com/index.php/journal
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- Міжнародна науково-практична конференція «Current scientific research», 

Монреаль, Канада, 27 січня 2017р.. 

- Міжнародна науково-практична конференція «Development strategy of science and 

education», Намур, Бельгія, 30 березня 2017р.  

- Міжнародна науково-практична конференція «Research: tendencies and prospects», 

Мехіко, Мексика, 28 квітня 2017 р.  

- Міжнародна науково-практична конференція «Priority research areas», Пловдив, 

Болгарія, 30 червня 2017р.  

- Міжнародна науково-практична конференція «Challenges and opportunities of 

scientific thought development», Преторія, Південна Африка, 28 липня 2017р.  

- Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of research and 

development», Дублін, Ірландія, 27 серпня 2017р.  

- Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток паромних перевезень на 

Чорному морі і міжнародні транспортні коридори», Стамбул, Турція, 2 травня 2017р. 

- VIII Конференція Дунайської Академії наук, Белград, Сербія, 21-22 вересня 2017р. 

- VI Форум Дунайської Стратегії ЄС, Будапешт, Угорщина, 18-19 жовтня 2017 р., 

InterReg Programme, 

- XIX Конференція Єврорегіону «Нижній Дунай», Галац, Румунія, 30 серпня 2017 р. 

- VІІI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку 

транспортної логістики»Інтер-ТРАНСЛОГ‟2017, Батумі - Самсун, Грузія – Туреччина, 9 - 17 

грудня 2017р. 

- Зустріч із Нобелівським лауреатом Верноном Смітом «Вплив реформації на 

економічний розвиток країн світу», Одеса: Impact hub Odessa, 31 травня  2017.  

-  Зустріч з делегацією науковців та експертів Китайської академії наук, Одеса, 12-

13 серпня 2017р. 
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ФОРМА ІХ-1 

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва 
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ФОРМА ІХ-2 

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 

Подано 

Джерело фінансування 

(назва українською/ 

англійською мовами 

відповідно до 

оригінальної мови) 

Назва 

заявки 

Керівник 

проекту від 

установи 
 

Керівник 

проекту від 

іншої 

установи 

(якщо є), 

в тому числі 

зарубіжний 

Установи-партнери, в тому числі зарубіжні Тривалість 

проекту (роки, 

місяці) 
 

Спільна операційна 

програма 

транскордонного 

співробітництва 

«Басейн Чорного 

моря 2014-2020»/ 

Joint operational 

programme „Black Sea 

Basin 2014-2020‟ 

-Black Sea Ecotourism 

Network of cities (BSB 

ECOnet - BSB 585) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

IMPEER 

NAS 

Institute of Market Problems and Economic 

and Ecological Research National Academy 

of Sciences of Ukraine (аплікант, Ukraine) 

 “Ekoturizmi Asociacia”Hasarakakan 

Kazmakerputjun Ecotourism Association 

(Armenia) 

Development Association Of Halkidiki S.A.- 

Development SA of LGAs (Greece) 

Eastern Black Sea Development Agency 

DOKA (Turkey) 

 Traders‟ Association Of Thessaloniki 

(Greece) 

01.03.2018 

29.02.2020 

-//- Black SEA pollution a 

BATEment game 

(SEABATE - BSB 499) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

Prof. Dr. 

Dilek 

Boyacioglu 

Istanbul Technical University, Turkey 

Odessa National Polytechnic University 

(Ukraine) 

eduACT - Action for education (Greece) 

 National Institute for Marine Research and 

Development "Grigore Antipa"  (Romania) 

01.03.2018 

31.08.2020  

-//- Soft Mobility 

Approach and 

Responsible Transport 

for Business and 

Entrepreneurship in 

Tourism (SMART BET 

- BSB 710) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

Evgeny 

Apostolov 

Bulgarian Cycling Association (Bulgaria)  

- Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı 

Hizmet Birliği Samsun Tourism 

Infrastructure Service Association (Turkey) 

 “Ecotourism Association” NGO (Armenia) 

01.05.2018 

30.04.2020 

8
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Спільна операційна 

програма 

транскордонного 

співробітництва 

«Басейн Чорного 

моря 2014-2020»/ 

Joint operational 

programme „Black Sea 

Basin 2014-2020‟ 

Enhancing common 

awareness and 

promoting co-

responsibility for 

marine litter in Black 

Sea Basin through a 

combination of 

approaches 

(MARWeB- BSB 485) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

M. Bugra 

ERBAS 

Istanbul Metropolitan Municipality  

(Turkey) 

Yildiz Technical University (Turkey) 

Constanta Municipality (Romania) 

Blacksea Universities Network (Romania) 

Odessa Municipality (Ukraine) 

 

01.10.2017 

31.03.2020 

-//- Sustainable 

Agricultural Trade 

Network in Black Sea 

Basin (AgriTradeNet 

BSB 383) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

На 

узгодженні 

Traders‟ Association Of Thessaloniki 

(Greece) 

Bourgas Chamber of Commerce and 

Industry (Bolgaria) 

Galati Foundation For The Promotion Of 

Small And Medium Sized Private Enterprises  

(Romania) 

Asociatia Obsteasca “Centrul de Consultanta 

in Afaceri” (Moldova) 

Demirkoy Municipality  (Turkey) 

01.09.2018 

30.11.2020 

-//- Marine and River Litter 

Elimination New 

Approach (MARLENA 

BSB 139) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

На 

узгодженні 

Demirkoy municipality  (Turkey) 

Zelena Strandja Association (Bulgaria) 

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut - 

Dunăre” Galați (Romania) 

Ecological Counseling Center Cahul 

(Moldova) 

Malko Tarnovo Municipality (Bulgaria) 

01.09.2018 

31.08.2020 

-//- Awareness of the role 

of nylon webs in 

marine pollution and 

introduction of 

alternative ideas (The 

Role of Nylon Webs in 

Marine Pollution - BSB 

341) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

На 

узгодженні 

Eynesil District Food, Agriculture and 

Livestock Directorate (Turkey) 

Fisheries Areas Federation (Romania) 

 Agricola (Ukraine) 

Giresun Directorate of Provincial Food, 

Agriculture and Livestock (Turkey) 

01.09.2017 

31.12.2019 

9
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Спільна операційна 

програма 

транскордонного 

співробітництва 

«Басейн Чорного 

моря 2014-2020»/ 

Joint operational 

programme „Black Sea 

Basin 2014-2020‟ 

Eco-Friendly Virtual 

Reality Applications 

with Smart TiPs for 

Tourism and Culture 

Routes (Virtual ECO - 

BSB 438) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

Mehmet 

Emin Asan 

Sakarya Metropolitan Municipality(SBB), 

Turkey 

Sakarya University (Turkey) 

Varna Chamber Of Commerce And Industry 

(Bulgaria) 

SMART Development Center Association 

(Romania) 

Telavi State University (Georgia) 

01.03.2018 

30.04.2020 

-//- Raising Awareness and 

joint Monitoring for a 

Marine-Litter Free 

Black Sea 

(MARLITFREE - BSB 

609) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

Mustafa 

Baltacı 

Rize Municipality, Turkey 

Prof. Dr. Assen Zlatarov University 

(Bulgaria) 

Agricola (Ukraine) 

Recep Tayyip Erdoğan University (Turkey) 

22.03.2018 

22.08.2020 

-//- Future Farming 

Advice, Collaboration 

and Training (FACT - 

BSB 4) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

Полторак 

Владимир 

NGO Agricola  (Ukraine) у розробці 

Виконується 
Джерело фінансування 

(назва українською/ 

англійською мовами 

відповідно до 

оригінальної мови) 

Назва 

проекту та його 

тривалість (роки, 

місяці) 
 

Керівник 

проекту від 

установи 
 

Керівник 

проекту від 

іншої 

установи 

(якщо є), 

в тому числі 

зарубіжний 

Установи-партнери, в тому числі зарубіжні Сума 

фінансування 

(у відповідній 

валюті) для 

установи 

Сьома рамкова 

програма ЄС/ FP7 

Просування 

досліджень та 

інновацій в 

Дунайському регіоні 

01.2014-06.2017 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

Ельке Далл 

(Відень) 

Центр Соціальних інновацій (Відень), 

Central European Initiative (Італія), Centre 

of International Projects of the Academy of 

Sciences (Молдова) 

German Aerospace Center (Німеччина) 

Business and Innovation Centre Bratislava 

(Словаччина) 

46 276,3 євро 

9
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Спільна операційна 

програма 

транскордонного 

співробітництва 

«Румунія-Україна-

Республіка Молдова 

2007-2013рр.»/ Joint 

operational programme 

„Romania-Ukraine-

Republic of Moldova 

2007-2013‟ 

Інвентаризація, оцінка 

та зменшення впливу 

антропогенних 

джерел забруднення в 

Нижньодунайському 

регіоні України, 

Румунії та Республіки 

Молдова 

01.2014-12.2017 

(пролонговано на 

2017 рік) 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

 

 

Городинськ

ий Андрій 

Львович 

(Одеса) 

Державне управління охорони 

навколишнього природного середовища в 

Одеській області 

Український науковий центр екології 

моря Міністерства охорони 

навколишнього середовища 

Адміністрація біосферного заповіднику 

дельти Дунаю 

Асоціація прикордонного співробітництва 

«Нижньо Дунайський Єврорегіон» 

Еко Консультаційний центр 

Запобігання забрудненню навколишнього 

середовища Управління Міністерства 

охорони навколишнього середовища 

Республіки Молдова 

100 000 євро 

Сьома рамкова 

програма ЄС/ FP7 

 

Danube-INCO.Net  

Розвиток 

транскордонної 

інноваційної 

платформи / кластеру 

для використання 

Очерету звичайного 

(Phragmitas Australis) 

біомаси в якості 

джерела сталої 

енергетики (REED 

BASE) 

09.2016-12.2017 

акад. НАН 

України 

д.е.н., проф. 

Буркинський 

Б.В. 

 

Андріас 

Хеберл 

(Німеччина) 

Всесвітній фонд охорони природи 

(Румунія), Заповідник Дельта Дунаю 

(Румунія), Асоціація транскордонного 

співробітництва (Молдова) 

18 007,50 євро 

Eastern Partnership 

Territorial Cooperation 

(EaPTC) / 

Територіальне 

співробітництво 

країн Східного 

партнерства 

Розвиток Українсько-

Молдавського 

транскордонного 

виробничо-науково-

освітнього кластера з 

переробки вторинних 

продуктів 

виноробства 

07.2017-12.2018 

д.е.н., проф. 

Осипов В.М. 

Бурлака В. 

(Молдова) 

Агенція «Stability», Молдова 

Асоціація виноградарів та виноробів 

Одеської області 

1250,00 євро 

9
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Danube Transnational 

Programme  

INTERREG / 

Дунайська 

транснаціональна 

програма INTERREG 

 

 

 

 

Транснаціональне 

співробітництво з 

перетворення знань у 

маркетивні продукти 

та послуги для 

сталого розвитку 

Дунайського 

співтовариства в 

майбутньому (Made in 

Danube). 

01.2017-06.2019 

Д.е.н, 

Рубель О.Є. 

Даніела 

Чиран 

(Німеччина) 

Центр Соціальних Інновацій (Відень), 

Єдиний Дослідницький Центр (JRC) (ЄС) 

Штейн-Байнс Центр (Німеччина) 

- 

 

ФОРМА ІХ-3 

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

Країна-

партнер 

(за 

алфавітом) 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати та публікації 

 

Австрія 

 

 

 

 

 

Центр Соціальних 

інновацій 

 

Розвиток інновацій в Дунайському 

регіоні 

 

Дунайська 

стратегія ЄС 

Закінчено розробку політики інноваційного 

розвитку середніх та малих підприємств в 

контексті реалізації завдань Європейського 

дослідницького простору; 

розроблено інформаційну базу для просування 

програм ініціативи «Європейський дослідницький 

простір для України» в контексті діяльності 

створеного контактного пункту за програмою 

Horizon-2020. 

Болгарія 

 

Економічний 

університет – Варна 

Розвиток співробітництва та поліпшення 

зв‟язків в галузі освіти, підвищення 

якості підготовки спеціалістів, 

удосконалення освітньої, методичної та 

науково-дослідної роботи за допомогою 

виконання спільних проектів в сфері 

освіти та культури 

Угода про 

співробітництво  

№ 0871 від 

11.07.2014р.; 

Термін дії: 2014-

2017рр. 

 

Участь у спільних міжтериторіальних заходах в 

рамках партнерства в Придунайському субрегіоні 

 

Польща Ярославська 

Державна Вища 

Об'єднання зусиль у вирішенні завдань і 

проблем в науково-дослідній, 

УГОДА про 

наукову, освітню та 

Виконання наступних завдань: 

- проведення читання лекцій, обміну досвідом та 

9
3
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Технічно-

Економічна Школа 

ім. о. Броніслава 

Маркевича  

навчально-методичній та виховній 

роботі, обміну досвідом у визначених 

напрямах, впровадження інноваційних 

освітніх технологій та проведення 

наукових досліджень. 

 

культурну 

співпрацю 

Безстрокова 

 

використання нових інформаційних технологій в 

навчанні та наукових дослідженнях, 

- організовування спільних культурних та 

спортивних заходів, 

-  проведення обміну науковими публікаціями, 

робочими планами наукових досліджень, 

- організування та проведення спільних наукових 

конференцій та семінарів, 

- участь у важливих подіях установ. 

Дослідження будуть охоплювати розробку 

наукових основ розвитку ринкових відносин та 

підприємництва в умовах подальшої лібералізації 

та глобалізації економіки.  

Молдова 

 

Національний 

інститут 

економічних 

досліджень Академії 

наук Молдови та 

Міністерства 

економіки 

республіки Молдова 

Можливість проведення спільних 

наукових проектів за різними напрямами 

досліджень, зокрема: соціально-

економічні проблеми; організація та 

управління науковим потенціалом; 

розвиток інноваційної діяльності в 

науково-технологічній сфері та 

підприємництві в Україні та Молдові 

Угода про науково-

технічне 

співробітництво; 

Термін дії: 2014-

2018рр. 

Формування інформаційної бази даних, 

перспективи участі у спільних проектах та 

науково-практичних заходах 

Румунія 

 

Торгово-промислова 

та 

сільськогосподарська 

палата м. Галац 

Сприяння співробітництву в сфері 

міжрегіонального економічного 

розвитку територій  в транскордонному 

контексті за наступними напрямками: 

соціально-економічна політика, ринкові 

механізми та структури, 

підприємництво, економіко-екологічні 

проблеми регіонів, транспорт 

Угода про 

співробітництво в 

сфері науки, бізнесу 

та соціальної 

політики від 

23.05.2014р.; 

Термін дії: 2014-

2017рр. 

 

Формування інформаційної бази даних, 

перспективи участі у спільних проектах та 

науково-практичних заходах в Придунайському 

субрегіоні 

9
4
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ФОРМА ІХ-4 

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами 
№ Країна Установа 

НАН 

України 

Установа 

партнер 

(укр. та англ. 

мовами) 

Назва документу 

(укр. та англ. 

мовами) 

Термін дії Результати 

1 Австрія Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

Zentrum Für 

Soziale 

Innovation (ZSI) 

Центр 

соціальних 

інновацій 

Danube-INCO.NET 

Consortium 

Agreement, version 

2013-07-31 

2014-2017 Створення 

механізмів, що 

регулюють 

зв'язок між 

політиками та 

дослідницькою 

мережею  

(ефективне 

залучення 

зацікавлених 

сторін до 

стратегічних 

процесів і 

пріоритетів 

дослідницької та 

інноваційної 

діяльності) 

2 Німеччи

на 

Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологіч-

них дослі-

джень НАН 

Укра-їни 

Фонд Суккова  

 

Succow 

Foundation 

Меморандум про 

створення Кластеру 

для використання 

Очерету звичайного 

2017 -2020 Створення 

Кластеру / 

Платформи 

зацікавлених 

організацій / 

стейкхолдерів, в 

тому числі 

інституцій з так 

званої «Потрійної 

Спіралі» - уряду, 

бізнесу та науки - 

з метою 

підвищення рівня 

їх взаємодії. 

Метою діяльності 

Кластера буде 

визначення 

пріоритетних 

галузей наукових 

досліджень, 

проектів 

розвитку та 

комерційних 

інвестицій для 

оптимізації 

використання 

очерету, як 

традиційного, так 

і інноваційного. 

Ці пріоритети 

включають 

інновації в 

менеджмент 

водно-болотних 
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угідь, в техніку 

для заготівлі, в 

обладнання для 

переробки 

очерету тощо. 

Очікується, що 

згодом до 

Кластеру 

долучаться інші 

європейські 

країни з багатими 

ресурсами 

очерету, такі як 

Польща, 

Угорщина, 

Австрія і 

Словаччина. 

3. Болгарія Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

Варненський 

економічний 

університет 

 

(Varna 

University of 

Economics) 

Угода  

про наукове 

співробітництво 

між інститутом 

проблем ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

Національної 

академії наук 

України (м. Одеса, 

Україна) 

та Варненським 

економічним 

університетом (м. 

Варна, Болгарія) 

(Agreement 

for scientific 

cooperation 

between the Institute 

of Market Problems 

and 

Economic&Ecologic

al Research of the 

National Academyof 

Sciences of Ukraine 

(Odessa, Ukraine) 

and 

the Varna University 

of Economics 

(Varna, Bulgaria) 

 

3 роки із 

автоматич

ною 

пролонгаці

єю 

- публікації 

фахівців у 

фахових 

виданнях в 

Болгарії; 

- спільні 

конференції; 

- впровадження 

результатів 

дисертаційних 

робіт 

4. Румунія Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

Торгово-

промисловою 

та 

сільськогоспод

арською 

палатою  

(м. Галац, 

Румунія) 

Угода  

про 

співробітництво в 

сфері науки, бізнесу 

та соціальної 

політики 

між Інститутом 

проблем ринку та 

3 роки із 

автоматич

ною 

пролонгаці

єю 

Подання 

спільних заявок 

на участь у 

міжнародних 

грантах 
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(Galati Chamber 

of Commerce, 

Industry and 

Agriculture) 

 

 

економіко-

екологічних 

досліджень 

Національної 

академії наук 

України (м. Одеса, 

Україна) 

та 

Торгово-

промисловою та 

сільськогосподарсь

кою палатою  

(м. Галац, Румунія) 

 

Agreement 

аor cooperation in 

science, business and 

social policy 

between the Institute 

of Market Problems 

and 

Economic&Ecologic

al Research of the 

National academy of 

Sciences of Ukraine 

(Odessa, Ukraine) 

and 

the Galati Chamber 

of Commerce, 

Industry and 

Agriculture  

(Galati, Romania) 
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Х. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Немає. 

 

ФОРМА Х-1 

Відомості про експорт науково-технічної продукції 

 

№ Предмет контракту 

(укр. та англ. 

мовами) 

Країна Фірма 

(повна 

назва укр. 

та англ. 

мовами) 

Надходження 

за 2017 р (в 

грн.) 

Термін протягом 

якого 

виконується 

контракт 

 

1 - - - - - 

 

Інформація відсутня. 
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ХІ. Результати підприємницької діяльності 

ФОРМА ХІ-1 

Інформація 

про діяльність підприємницьких структур, заснованих за участю  

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

1. Назва підприємницької структури  Науково-консультаційний госпрозрахунковий центр 

(НКГЦ) ІПРЕЕД НАН України. 

2. НКГЦ заснований Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України, без права юридичної особи 

3. Рішення Вченої Ради Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР від 23.09.1988 

року (протокол №10). 

4. Дата держреєстрації та реєстраційний № -  

5. Відомості про внесення відповідних даних до Реєстру корпоративних прав держави: 

внесено 10 лютого 2011 року як відокремленого підрозділу Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України. 

6. Дані про керівника підприємницької структури:  Лайко Олександр Іванович, д.е.н., с.н.с., 

тел. 067 484-51-39 

7. Обсяг виконаних робіт з моменту створення 627,0 тис грн. В 2017р. фінансування не 

проводилося. 

8. Суми дивідендів, отриманих організацією НАН України – засновником у звітному році та 

очікувані суми на наступний рік (за підсумком роботи у звітному році), тис. грн.- не має. 

9. Кількість працюючих всього 1, в тому числі за сумісництвом - 1. 

10. Основні напрями діяльності (відповідно до установчих документів). 

 Надання консультаційних послуг за профілем наукової діяльності ІПРЕЕД НАНУ 

шляхом проведення консультацій, складних аналітичних і розрахункових робіт, а також 

надання інших одноразових послуг з актуальних питань економіки і управління для 

підприємств, організацій і установ народного господарства. 

 Організація маркетингових досліджень, інформування про стан ринкової економіки 

та тенденції її розвитку, як на Україні, так і в інших країнах. 

 Розробка методик, виробка рекомендацій і пропозицій щодо впровадження нових 

методів господарювання в умовах ринкових відносин. 

 Методичне керівництво та оцінка соціально-економічних результатів впровадження 

розробок. Розробка нормативних актів. 
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 Проведення експертиз рішень, що приймаються. 

 Інжинірингові послуги з розробки й освоєння виробництва нової продукції, 

технологічних процесів і систем управління. 

11. Назва проведених в минулому році науково-дослідних робіт та інших розробок: у 2017 

році в НКГЦ ІПРЕЕД НАН України науково-дослідних робіт не проводилося. 

12. Найбільш значні результати. 

Адаптовано методику розрахунку Індексу людського потенціалу, розробленого ООН для 

дослідження країн і регіонів, до рівня окремого міста Іллічівськ. 

13. Готовність результатів до виробництва (%) - 100%. 

14. Готовність результатів до впровадження (%) - 100%. 

15. Можливість серії (кількість/рік) –. 

16. Наявність дослідних зразків –. 

17. Проблеми взаємодії ІПРЕЕД НАНУ із заснованим ним НКГЦ - відсутні. 

 

ФОРМА ХІ-2 

Інформація 

про корпоративні права держави в Інституті проблем ринку  

та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

№ 

з/п 

Об‟єкти 

корпоративного 

права – акції, 

частки (паї) в 

статутному фонді 

СПД 

Назва СПД, 

організаційно-

правова форма 

господарювання, 

юридична адреса, 

місцезнаходження 

Майно НАН 

України, права 

користування 

яким внесені до 

стутатного фонду 

СПД; кількісна та 

вартісна 

характеристика 

Дозвіл 

Президії 

НАН 

України на 

участь у 

заснуванні 

СПД 

Представник НАН 

України, 

уповноважений на 

управління 

часткою у 

статутному фонді 

СПД (посада, 

П.І.Б., тел, E-mail) 

1 - - - - - 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України спільної 

науково-технічної (іншої статутної) діяльності зі сторонніми організаціями не веде. 
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XІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

дослідно-виробничої бази немає. 
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ФОРМА  XІІ 

Показники діяльності Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Назва 

підприємс

тва 

К
о
д

 Є
Д

Р
П

О
У

 
Середн

ьо-

списко

ва 

чисель

ність 

працівн

иків 

Кількість площ 

приміщень (кв.м.) 

Вартість ОЗ  

(тис. грн.) 

Факт. обсяг виконана 

них робіт (тис. грн.) 

Чистий 

прибуто

к 

(збиток) 

тис. грн.  

Заборгованість (тис. грн.) Середня 

зарплат

а (тис. 

грн.) 
зага

льна 

в т.ч. 

зданих 

в 

оренду 

(кв.м.) 

% від 

загальн

ої 

Пер

вісн

а  

Знос 

(тис. 

грн.) 

% від 

первіс

ної 

 у тому числі Кредиторська  Дебіт

орськ

а 
Загал

ьна 

сума 

За 

замов

лення

ми 

Інсти

туту 

Для 

сторонні

х 

організа

цій 

Зага

льна  

Перед 

бю-

джето

м  

За 

комун. 

послуг

и 

З 

оплати 

праці 

Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

05539

991 

                 

 

 

 

 

1
0

2
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ХІІІ. Кадри 

Специфіка кадрової політики Інституту спрямована на забезпечення наукових підрозділів 

Інституту висококваліфікованими кадрами. Структура кадрів Інституту та його підрозділів 

визначається основними напрямами наукової діяльності та тематикою науково-дослідних робіт, 

затверджених Постановами та Розпорядженнями Президії НАН України, Статутом Інституту та 

Положеннями про його наукові відділи.  

1. На даний час, згідно штатного розпису, в Інституті працює 97 співробітників, за 

основним місцем (середньооблікова кількість) – 90, з них керівників та професіоналів – 75.   У 

звітному році на посадах наукових працівників працюють 48  науковців, з них 21 доктор наук 

(23 докторів наук з урахуванням зовнішніх сумісників), в т.ч. директор Інституту є академіком 

НАН України, і 16 кандидатів наук (18 кандидатів наук з урахуванням сумісників), зокрема 15 – 

займають наукові посади, 1 – заступник директора з загальних питань (форма 1-к, додається). 

2. За звітний період співробітників Інституту не було обрано дійсними членами НАН 

України.  

3. План підготовки докторів і кандидатів наук виконано. У 2017 році співробітниками, 

аспірантами, здобувачами Інституту (6 осіб) було захищено 6 кандидатських дисертацій:  

1 співробітниця Інституту, яка закінчила аспірантуру Інституту у 2015 р., захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук (доктора філософії) – 

Булишева Д.В., 1990 р/н, спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. 

Випускниця аспірантури Інституту Григор`єва С.В., 1968 р/н підготувала та захистила 

дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, відповідно. 

В особистому порядку підготували та захистили кандидатські дисертації здобувачі 

Інституту: Топалова І.А., 1978 р/н, за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка;  Вартанян Г.В., 1981 р/н, за спеціальністю 08.00.06 – економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища; Глушко Г.М., 1981 р/н, за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; Рачковський 

Е.А., 1973 р/н за спеціальністю  08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 

4. У 2017р. згідно Наказу МОН України №856 від 19.07.2016р. «Про ліцензування 

освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Інститут продовжує освітню 

діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні. 

За звітний період спеціалізовані вчені ради провели 14 засідань, зокрема: Спеціалізована 

вчена рада Д 41. 177. 01 провела 8 засідань, спеціалізована вчена рада Д 41.177.02 провела 6 

засідань. 
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5.  В докторантурі Інституту навчається 3 докторанти, в аспірантурі Інституту - 22 

аспірантів: з них 12 з відривом від виробництва (у тому числі 1 за контрактом), 10 без відриву 

від виробництва  (у тому числі 5 аспірантів за контрактом). 

План прийому до докторантури у звітному році виконано у повному обсязі, на 1 бюджетне 

місце зараховано 1 кандидата наук – с.н.с. відділу міжрегіонального економічного розвитку 

Українського Причорномор‟я Єрмакову О.А. План прийому до аспірантури у звітному році 

також виконано у повному обсязі: на 4 бюджетних місць зараховано на очну форму навчання 4 

аспірантів, на заочну форму (за контрактом) - 1 аспіранта.  

З 5 випускників аспірантури з відривом від виробництва 4 зараховано на роботу до 

Інституту на посади провідних інженерів та молодших наукових співробітників.  

З 2 випускників аспірантури без відриву від виробництва одного, який навчався за 

контрактом, відраховано  достроково у зв`язку з підготовкою дисертації та наданням її до 

захисту. 

6. Отримують стипендію НАН України молоді вчені Інституту, які займають посади 

старшого наукового співробітника д.е.н., с.н.с. Нікішина О.В. та інженера І категорії Картишев 

Д.В. 

Стипендію Президента України для молодих вчених отримає старший науковий 

співробітник відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор‟я, 

к.е.н., доц. Єрмакова О.А. 

7. Наукових співробітників, направлених на стажування в установи країн СНД та далекого 

зарубіжжя у звітному році не було.  

8. У рамках створених в Інституті спільних науково-учбових комплексів з: Одеським 

національним політехнічним університетом, Одеським державним екологічним університетом, 

Одеською академією харчових технологій, Одеським національним економічним 

університетом, Національним університетом кораблебудування ім. Макарова м. Миколаїв та 

двосторонніх договорів з Одеським національним університетом  ім.І.І. Мечникова, 

виконується планова підготовка та поповнення молодими кадрами та спеціалістами, згідно з 

постановою Президії НАН України від 03.11.2004 №301. У звітному році було зараховано 4 

спеціалісти у віці до 35 років. У звітному році було звільнено 2 спеціалісти у віці до 35 років. 

У 2017 році Інститут проводив такі заходи щодо добору здібної молоді та підготовки 

спільно з вузами спеціалістів для науки і виробництва:  

- проведення виробничих та переддипломних практик в рамках договорів про 

співробітництво Одеським національним політехнічним університетом, Одеським державним 

екологічним університетом, Національним університетом кораблебудування ім. Макарова (м. 

Миколаїв) та двосторонніх договорів з Одеським національним університетом ім. І.І. 

Мечникова, Київським національним торговельно-економічним університетом, Херсонським 
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національним технічним університетом, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» та Полтавським національним технічним університетом ім. Ю. Кондратюка; 

- залучення обдарованої молоді до підготовки у навчально-науковому комплексі 

«Інноватика у сучасній економічній освіті та науці» в Одеському національному 

політехнічному університеті (ОНПУ). 

В Інституті проходили виробничу та переддипломну практику 95 студентів, з них 

виконували дипломні роботи – 51 студент: - Одеський національний економічний університет – 

75, виконували дипломні роботи – 34 студенти; - Національний університет «Одеська морська 

академія» – 2 студенти; - Одеський національний політехнічний університет – 17, виконували 

дипломні роботи – 17 студентів; - Одеська національна академія харчових технологій – 1. 

В Інституті проходили стажування та підвищення кваліфікації 15 викладачів: ОНАХТ – 3, 

ОНУ ім. І.І. Мечникова- 1, ОНМУ – 4, ОНЕУ – 2; НУ «ОЮА» – 4, ДВНЗ «Одеське морехідне 

училище рибної промисловості ім. Олексія Соляника» - 1. 

9. За внутрішнім сумісництвом в Інституті працює 8 співробітників на посадах: головного 

наукового співробітника - 3, старшого наукового співробітника – 2 (докторанти Інституту), 

провідних інженерів – 3 (аспіранти Інституту). Троє, з працюючих за сумісництвом, мають 

науковий ступінь ‒ доктор економічних наук, двоє – кандидатів наук, троє наукове звання – 

професор і двоє – старших наукових співробітника.  

За зовнішнім сумісництвом в Інституті працює 2 співробітники на посадах: головного 

наукового співробітника – 1 та старшого наукового співробітника – 1. Обидва є докторами 

наук.   

10. Дані про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність»: 

а) в Інституті працюють 5 наукових пенсіонерів за контрактом, яким призначено наукову 

пенсію: 4 мають науковий ступінь доктора наук (3 економічних наук та 1 географічних) та 1 

кандидат наук (філософських); 4 мають вчене звання професора, 1 старший  науковий 

співробітник. 

б) У 2017 році науковим працівникам пенсії згідно з Законом України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність» призначено не було.   

11. У поточному році були нагороджені співробітники Інституту: 

- Буркинський Борис Володимирович – Подяка Прем`єр-міністра України (№19836 від 

03.11.2017р.). 
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СПИСОК 

співробітників, аспірантів, докторантів та здобувачів ІПРЕЕД НАН України, а також співробітників інших установ, які захистили 

докторські та кандидатські дисертації у 2017 році у спеціалізованих вчених радах Д 41.177.01 та Д 41.177.02 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові Р
ік

 

н
а
р

о
д
ж

е

н
н

я
 

Дата 

захисту 

дисертаці

ї 

Науковий ступінь, 

одержаний в результаті 

захисту дисертації, 

шифр спеціальності 

Закінчив аспірантуру (з відривом чи 

без відриву, рік закінчення) або підготував 

дисертацію в особистому порядку 

1 2 3 4 5 6 

СПІВРОБІТНИКИ ІНСТИТУТУ 

1 Булишева Дар‟я Володимирівна 1990 02.02.2017 к.е.н., 08.00.06 Закінчила аспірантуру у 2015 році (з відривом 

від виробництва) 

АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ ІНСТИТУТУ 

2 Григор‟єва Світлана Василівна 1968 31 05. 2017 к.е.н., 08.00.03 Закінчила аспірантуру у 2015 році (без відриву 

від виробництва) 

СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРИКРІПЛЕНІ ЗДОБУВАЧАМИ ДО ІНСТИТУТУ 

3 Вартанян Ганна Валеріївна 1981 07.04.2017 к.е.н., 08.00.06 Закінчила аспірантуру у 2008 році ОДЕкУ (з 

відривом від виробництва) 

4 Глушко Ганна Миколаївна 1981 13.10.2017 к.е.н., 08.00.03 Підготувала в особистому порядку 

5 Рачковський Едуард 

Анатолійович 

1973 02.02.2017 к.е.н., 08.00.04 Підготував в особистому порядку  

6 Топалова Ірина Анатоліївна 1978 30.05.2017 к.е.н., 08.00.05 Підготувала в особистому порядку 

СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

7 Литвиненко Катерина 

Олександрівна 

1990 17.03.2017 к.е.н., 08.00.04 Закінчила аспірантуру у 2015 році ОНУ ім.І.І. 

Мечникова (з відривом від виробництва) 

8 Муратов Олег Михайлович 1975 31.05.2017 к.е.н., 08.00.03 Закінчив аспірантуру ОДЕУ у 2017 р. (без 

відриву від виробництва) 

9 Попова Марія Олександрівна 1970 07.04.2017 к.е.н., 08.00.06 Закінчила аспірантуру у 2001 році Одеського 

державного політехнічного інституту (з 

відривом від виробництва) 

1
0

6
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10 Фроліна Катерина Леонідівна 1968 03.02.2017 к.е.н., 08.00.03 Закінчила аспірантуру ОДАБА у 2015 р. (без 

відриву від виробництва) 

11 Шевченко Ганна Миколаївна 1983 13.10.2017 д.е.н. 08.00.03 Підготувала в особистому порядку 

 

Дані про керівників та спеціалістів 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ України, 

які працюють за сумісництвом (2017р.) 

Назва посади Кількість 

працівників 

Докторів наук Кандидатів наук Без наукового 

ступеню 

Працюють за 

контрактом 

примітка 

Внутрішнє сумісництво 

Гол.н.с. 3 3 - - 3 - 

С.н.с. 2 - 2 - - - 

Пров. інж. 3 - - 3 - - 

Зовнішнє сумісництво 

Гол.н.с. 1 1 - - 1 - 

С.н.с. 1 1 - - - - 

 

Д А Н І 

Про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України ”Про наукову і науково-технічну діяльність”, 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Призначено наукову пенсію в 2017 році Наукові пенсіонери, які працюють за контрактом на 31.12.17р. 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

рік народження 

Посада, науковий ступінь Прізвище, ім’я, по батькові, 

рік народження 

Посада, науковий ступінь 

  Степанов В‟ячеслав Миколайович, 1937 

р.н. 

гол.н.с., д.е.н., професор 

  Осипов Володимир Миколайович, 1948 

р.н. 

с.н.с., д.е.н., професор 

  Дергачов Володимир Олександрович, 

1945 р.н. 

гол.н.с., д.геогр.н., професор 

  Сараєва Ірина Миколаївна, 

1947 р.н. 

с.н.с., к.філос.н., с.н.с. 

  Уманець Тетяна Василівна, 1955 р.н. с.н.с., д.е.н., професор 
 

1
0

7
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XІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 

Обсяг закупівель у 2017 році наукових приладів, обладнання, персональних 

обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, програмних продуктів: 

загальний обсяг зазначених закупівель 272,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету 50,0 тис. грн., в т.ч. централізованого 

матеріально-технічного забезпечення (через ДУМТЗ НАН України); 

- спеціального фонду державного бюджету 222,9 тис. грн. 

ФОРМА XІV-1 

№ 

п/п 

Назва приладу, марка, фірма 

виробник, країна 

Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

Загальний фонд Держбюджету Спеціальний 

фонд Держ-

бюджету 

 Унікальні прилади і обладнання 

вартістю понад 100 тис. грн. 
Всього в т.ч.  через ДУМТЗ 

НАН України 

1 2 3 4 5 

- Закупівлі не здійснювались - - - 

Разом:    

 

ФОРМА XІV-2  

№ 

п/п 

Назва приладу, марка, фірма 

виробник, країна 

Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

Загальний фонд Держбюджету Спеціальний 

фонд Держ-

бюджету 

 Прилади та обладнання (крім 

ПЕОМ) вартістю від 10 тис. 

грн. до 100 тис. грн.  

Всього в т.ч.  через ДУМТЗ 

НАН України 

1 2 3 4 5 

1. Закупівлі не здійснювались - - - 

Разом:  - - 

 

ФОРМА XІV-3 

№ 

п/п 

Джерела придбання ПЕОМ Кількість (шт.) Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

1 Загальний фонд Держбюджету - - 

2 в т.ч.  через ДУМТЗ НАН України - - 

3 Спеціальний фонд Держбюджету - - 

 Разом: - - 

 

ФОРМА XІV-4 

№ 

п/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу) і його 

марка, фірма- виробник, країна 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі  

наукової тематики, що 

виконується установою 

Вартість, 

дол. США 

або євро 

1 2 3 4 

1. - - - 
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XV. Стан інформаційного забезпечення  

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

Інститут забезпечений комп‟ютерними засобами у кількості – 62 од. (у тому числі 3 од. 

непридатні до експлуатації та знаходяться в процесі списання). 

В поточному році за рахунок спеціального фонду були придбані комплектуючі (10 

моніторів, 2 принтери) та зібрані 10 комп‟ютерів. 

Інститут користується ліцензійним  програмним забезпеченням (6 програм), зокрема: 

Windows 7 Corporate, Windows 8 Corporate, ESET NOD 32 Antivirus, Star Office 8. 

Інститут має два підключення до комп‟ютерної мережі Internet -  з ПАТ «Укртелеком» 

та з Державним підприємством науково-телекомунікаційного центру «Українська академічна 

дослідницька мережа» Інституту фізики конденсованих систем НАН України. В Інституті 

створена та впроваджена локальна комп‟ютерна мережа (згідно Розпорядження Президії 

НАН України №783 від 07.12.2007р. «Про перелік установ НАН України, які мають 

підключитися до академічної інформаційно-обчислювальної мережі у 2007 році»).  

Обчислювальна техніка використовується для обробки текстів, статистичної обробки 

даних, вирішення задач за допомогою прикладних програм. Діє електронна пошта та сайт 

Інституту.  

Інститут користується платним зовнішнім цифровим ресурсом для розміщення веб-

сторінки. 

Експлуатацією і супроводженням засобів інформатизації в Інституті зайнятий 1 

спеціаліст. 

Проблемними питаннями, що потребують вирішення в Інституті є: поліпшення 

інформаційного забезпечення, поповнення ліцензійним програмним забезпеченням, коштами 

на придбання та модернізацію техніки. 

За рахунок загального фонду придбано міні АТС Samsung Office Serv 500, ємністю 24 

гтс/16Гц  та 5 книг для бібліотечного фонду. 
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ФОРМА ХV-1 

Електронні інформаційні ресурси 

Внутрішні ресурси 

Назви ресурсів, 

які є власністю 

установи 

Категорія ресурсу (веб-

сторінка, е-бібліотека, 

база даних та знань, 

словник , науковий звіт, 

документ, нарис, аудіо 

запис тощо) 

Текстовий опис змісту 

ресурсу, включаючи резюме 

або реферат для об‟єктів 

документального характеру 

та опис змісту візуальних або 

звукових об‟єктів 

Характеристика формату 

цифрового представлення 

ресурсу, його розмірності 

(об‟ємні просторові та/або 

часові параметри), стандарти 

тощо 

Цифрові адреси 

ресурсів до яких є 

телекомутаційний 

доступ 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Зовнішні ресурси 

Назви платних 

цифрових ресурсів, які 

використовує 

установа 

Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-

бібліотека, база даних та знань, 

словник , науковий звіт, документ, 

нарис, аудіо запис тощо) 

Текстовий опис змісту ресурсу, 

включаючи резюме або реферат для 

об‟єктів документального характеру та 

опис змісту візуальних або звукових 

об‟єктів 

Цифрові адреси ресурсів 

1 2 3 4 

Інститут проблем 

ринку та економіко-

екологічних 

досліджень НАН 

України 

Веб-сторінка Інституту Веб-сторінка Інституту містить дані по 

Інституту: історію створення, видавничу 

діяльність, науково-дослідні відділи, 

наукові кадри, конференції та семінари 

http://www.impeer.od.ua 

 

Сайт збірника наукових праць 

«Економічні інновації» 

Веб-сторінка містить дані про склад 

редакційної колегії, архів номерів та 

вимоги до оформлення статей 

http://www.ei.impeer.od.ua 

 

Сайт електронного науково-

практичного журналу «Економіка. 

Екологія. Соціум» 

Веб-сторінка містить дані про склад 

редакційної колегії, архів номерів та 

вимоги до оформлення статей 

https://ees-

journal.com/index.php/journal  

1
1

0
 

http://www.impeer.od.ua/
http://www.ei.impeer.od.ua/
https://ees-journal.com/index.php/journal
https://ees-journal.com/index.php/journal
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ФОРМА XV-2 

 

Перелік  

вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачувались 

 Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  

в 2017 році  

№ Назва 

наукового 

журналу 

Видавник Кількість 

примірникі

в, що 

передплачу

ються 

Форма 

(паперова чи 

електронна) 

Вартість 

річної 

передпла

ти 

1 2 3 4 5 6 

1.  Вісник НАНУ «Вісник НАН України» 1 паперова 697,92 

2.  Економіст Ін-т екон. та прогнозування 

НАН України 

1 паперова 589,68 

3.  Економіка 

України 

Міністерство економіки 

України, Міністерство фінансів 

України, Національна академія 

наук України 

1 паперова 769,68 

4.  Порти України Издательство «Порты 

Украины» 

1 паперова 717,72 

5.  Фінанси 

України 

Міністерство фінансів України 1 паперова 627,72 

6.  Економіка і 

прогнозування 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН України 

1 паперова 309,44 

7.  Экономическая 

теория 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" 

1 паперова 75,36 

8.  Наука та 

інновації 

Національна академія наук 

України 

1 паперова 429,48 

9.  Економіка і 

регіони 

Полтавський нац. тех. ун-т  1 паперова 1673,76 

10.  

 

Економіка та 

держава 

`Редакція журналу `Економіка 

та держава` 

1 паперова 889,68 

11.  Економіка 

АПК 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція 

міжнародного науково-

виробничого журналу 

"Економіка АПК 

1 паперова 809,88 

12.  Інвестиції Чорноморський державний 

університет імені Петра 

Могили 

1 паперова 1539,24 
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XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами 

 

Центрів колективного користування науковими приладами згідно з формою XVI в 

Інституті немає. 

 

 

 

 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

ФОРМА XVI 

 

Відомості про використання імпортного обладнання централізовано закупленого для 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

_______________________________________________________________________ 

(назва Центру колективного користування приладами ) 

 

№ 

п/

п 

Установа НАН 

України, ПІБ 

керівника центру 

(роб. Тел.), Веб-

сторінка де 

розміщена 

інформація 

Назва приладу, фірма виробник, 

рік постачання, країна 

Кількість 

співробітників 

Кількість облікованих днів роботи у 

звітному періоді 

Інше 

Наук. 

Співр. 

ІТР Разом Для 

власних 

потреб 

На 

профілак

тичні  

роботи 

Надан

о 

устано

-вам 

НАНУ 

Сторон

-нім 

органі-

заціям 

 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

1
1

3
 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

114 

XVІІ. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної 

діяльності в ЗМІ 

З метою популяризації наукових досліджень та висвітлення науково-дослідної 

діяльності співробітниками відділу прийнято виконано наступне. 

Публікації у друкованих ЗМІ: 

- Буркинский Б.В. Родному городу – наши силы, опыт, знания / Вечерняя Одесса. - 

№53-54. – 18.05.2017р. http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/38097.php 

Організація та проведення семінарів, виїзних засідань, зустрічей із громадськістю: 

- Семінар за професійною програмою з підвищення кваліфікації державних 

службовців посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, 

Одеської, Херсонської областей:  Круглий стіл «Фінансова самодостатність об‟єднаних 

територіальних громад: проблеми і перспективи сталого розвитку» (4 жовтня 2017, Осипов 

В.М.). 

- Виїзне засідання у Визирській громаді з доповіддю «Особливості стратегування 

стійкого розвитку на базовому рівні в умовах децентралізації влади» (12 жовтня 2017, 

Осипов В.М.). 

- Участь у проведенні науково-методологічного семінару з активами 5 громад 

(Визирська, Ново-Білярська, Любопільська, Сичавська, Першотравневська) щодо методології 

формування Стратегії сталого розвитку Визирської об‟єднаної територіальної громади (7 

червня 2017, Осипов В.М.). 

- Участь у проведенні круглого столу «Стратегія розвитку міста Одеса», Дім Вчених, 

м. Одеса (12.05.17, Котлубай О.М.). 

- Участь у прес-конференції “Наскільки здоровим є наше Чорне море?” 

(представлення результатів спільних Чорноморських досліджень 2016 року) за проектом 

ЄС/ПРООН “Посилення екологічного моніторингу Чорного моря” (EMBLAS-II), м. Одеса  

(21 квітня 2017 р., Рубель О.Є.) 

- Організація  та проведення круглого столу «Агломерації: міжнародний та 

український досвід (Одеська область)»   05 квітня 2017р., http://www.lgr.org.ua/?p=5106 

(Лайко О.І.) 

Участь у школі «Стимулювання процесів децентралізації», обмін досвідом з 

представниками ОТГ, популяризація наукових результатів досліджень Інституту та отримано 

сертифікати (К1-17-113 та К1- 17-087). Організовано під егідою Ради Європи Інститутом 

громад (18-20 вересня 21017р., Лайко О.І., Осипов В.М.) 

http://www.lgr.org.ua/?p=5106
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- Скайп-конференція з головами сільських громад сіл Лиманського району 

 Першотравеного, Курісова, Візирка з питань формування об'єднаної громади та науково-

організаційного супроводу підприємницьких проектів (22.05.2017, Осипов В.М.). 

- Зустріч щодо створення енергетичного атласу Одеського регіону та Регіонального 

центру енергеефективних технологій по проекту Енергоефективності. Українсько-

Баварський Менеджмент Тренинг центр, Одеса. (11 квітня 2017 р., Купінець Л.Є.) 

Регулярно здійснюються виступи на місцевому телебаченні за тематикою 

популяризації результатів наукових досліджень Інституту, а саме:  

27.03.2017 Участь у передачі «Про головне» (О главном) на телеканалі «Град» «Вплив 

соціальних стандартів на економічний розвиток. Податкова реформа в Україні» (Лайко О.І.). 

07.04.2017. Інтерв‟ю на тему «Участь Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України у розробці нормативно-правових актів в транспортній 

сфері», Телеканал Рада (Котлубай О.М.) 

09.04.2017 Виступ в на телеканалі Град. Передача «Про головне» - висвітлення 

напрацювань відділу Міжрегіонального економічного розвитку Українського 

Причорномор‟я по темі інституціонального забезпечення процесів об‟єднання 

територіальних громад  (Лайко О.І.). http://grad.ua/programmy-tv/o-glavnom/69711-o-glavnom-

09042017.html 

11.04.2017 Обговорення питань за темою «Децентралізація влади: правове регулювання 

на рівні агломерації та громади», Державне ТV - 38 канал (Осипов В.М., Лайко О.І). 

14.04.2017 р. Інтерв`ю для телеканалу Рада на тему “Законотворчість Верховної Ради в 

сфері водних перевезень» Котлубай О.М. 

26.04.2017. Інтерв‟ю журналісту газети «Урядовий кур‟єр»  на тему «Доцільність 

державних інвестицій в розвиток перевантажних терміналів м. Южний», , Котлубай О.М. 

21.05.2017 Виступ в на телеканалі Град. Передача «Про головне» на тему: «Зміни в 

пенсійному забезпеченні: вплив на економіку країни» (Лайко О.І.). http://grad.ua/programmy-

tv/o-glavnom/69711-o-glavnom-09042017.html 

23.05.2017. Інтерв`ю для канала "Рада" щодо Стратегії сталого розвитку природно-

господарчого кластеру Тилигульского,   (Осипов В.М.) 

13.09.2017 Участь у передачі на телеканалі 7 канал «Роль соціального капіталу в 

процесі об‟єднання громад», м.Одеса (Осипов В.М.). 

22.12.2017. Державне ТV - 38 канал, Обговорення питань за темою «Перспективи 

економічного розвитку в 2018 році», прямий ефір (Лайко О.І.). 

18.12.2017. Інтерв`ю для ТК «Град» щодо причин поточної девальвації гривні, м. Одеса 

(Котлубай О.М.) 

http://grad.ua/programmy-tv/o-glavnom/69711-o-glavnom-09042017.html
http://grad.ua/programmy-tv/o-glavnom/69711-o-glavnom-09042017.html
http://grad.ua/programmy-tv/o-glavnom/69711-o-glavnom-09042017.html
http://grad.ua/programmy-tv/o-glavnom/69711-o-glavnom-09042017.html
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XVІІІ. Заключна частина 

Наукові дослідження Інституту в 2017 році спрямовуються на розробку по запланованій 

відомчій тематиці та перспективним госпрозрахунковим роботам з урахуванням децентралізації 

державних систем управління та процесів міжнародної інтеграції. Відповідними рішеннями 

Бюро Відділення економіки НАН України на 2018 рік у науковій діяльності Інституту 

визначені такі перспективні дослідження:  

- Методичні основи оцінки інституціонального середовища соціально-економічного 

розвитку регіонів (на прикладі Українського Причорномор‟я). 

- Методичні засади та організаційно-економічне забезпечення ефективного 

використання потенціалу технологічного підприємництва для розвитку ринку інноваційних 

товарів.  

- Інституційне забезпечення реалізації інтеграційних механізмів товарних ринків. 

- Шляхи та механізми впровадження превентивних заходів щодо попередження ризиків 

та загроз екологобезпечному розвитку секторів економіки Українського Причорномор‟я. 

- Розробка організаційно-економічних механізмів функціонування рекреаційно-

туристичного природокористування приморських регіонів України на основі розвитку форм і 

прав власності та системи адміністративного управління. 

- Теоретичні основи обґрунтування базових принципів та пріоритетів формування 

державної політики  розвитку інтермодальних і мультимодальних перевезень національних 

та транзитних вантажів. 

У 2018 році продовжиться робота по реєстрації збірника наукових праць «Економічні 

інновації» у міжнародній наукометричній базі даних та налагодження стабільної видавничої 

діяльності електронного науково-практичного журналу. Продовжиться залучення до випуску 

збірника наукових праць коштів комерційних структур, органів регіонального управління і 

місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів регіону, зацікавлених громадських 

організацій, юридичних та фізичних осіб. Планується сформувати в Інституті базу об‟єктів 

інтелектуальної власності та авторського права співробітників Інституту; залучати 

контингент магістрів та практичних робітників ВУЗів до наукової роботи та виконання 

досліджень і навчання у цільовій аспірантурі.  

З метою розширення комунікаційних зв‟язків та популяризації наукових досліджень 

Інституту планується вдосконалити роботу локальної мережі Інституту, впроваджуючи 

системні заходи щодо подальшого розвитку електронних інформаційних ресурсів, 

забезпечення оргтехнікою (комп‟ютери, сканери, вихід в Інтернет, ксерокс), розширення 

доступу до бази статистичної інформації; придбання наукової літератури та періодичних 

видань для бібліотеки, а також підтримка належної роботи офіційного сайту Інституту. 
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Інститут передбачає подальше вдосконалення системи впровадження наукових 

розробок та пропозицій в управлінську та господарську практику, в тому числі: 

- підготовлено та відправлено на затвердження Одеською обласною радою 2 запити на 

відкриття науково-дослідних робіт по Регіональній програмі збереження та відновлення 

водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки та 1 запит за 

Комплексною програмою охорони довкілля, раціонального використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки; 

- збільшення частки наукових досліджень Інституту за  міжнародними програмами та 

грантами; 

-  в наступному році буде продовжена робота в чотирьох міжнародних проектах: «REED-

BASE» в межах 7-ої рамкової програми Європейської комісії; «Made in Danube» за 

Дунайською транснаціональною програмою INTERREG; SmaLog за програмою ЄС 

Ерасмус+, а також за проектом Територіального співробітництва країн Східного партнерства 

Молдова-Україна (ЕаРТС). 

У 2017 році продовжувала ускладнюватись загальна ситуація з фінансуванням не 

тільки наукових розробок, а зокрема всієї діяльності Інституту: 

- було здійснено перехід на неповний робочий тиждень; 

-  використовувались відпустки без утримання; 

- за рахунок позабюджетних коштів та на кошти авторів було здійснено фінансування 

видавництва наукової продукції; 

- передплату вітчизняних та зарубіжних наукових журналів було проведено за рахунок 

коштів спеціального фонду – 22 785 грн; 

- на забезпечення життєдіяльності Інституту витрачено 567,778 тис. грн. (придбання 

матеріалів, надання послуг, в т.ч. аналітично-інформаційних, фінансування відряджень 

тощо) та на оплату комунальних послуг – 401,60 тис грн.  

Середня заробітна плата співробітників складає 6251 грн.  

В зв`язку з недостатністю фінансування гальмується облаштування зали Вченої ради 

Інституту.  

Інститут продовжує: 

 вдосконалювати позитивний досвід роботи навчально-наукових освітніх 

комплексів, створених з ВУЗами регіону з метою пошуку та відбору перспективної молоді в 

аспірантуру; 

 практику договірних відносин та підготовку докторів наук за державним 

замовленням у докторантурі  для залучення їх до подальшої роботи в Інституті; 

 роботу по розширенню надання Інститутом платних наукових послуг. 
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Підтримати запроваджену практику щодо експертизи проектів наукових робіт, 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, секція «Економічні 

перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» в інтересах зацікавлених 

органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування. 

Інститутом у 2018 році продовжиться робота по реалізації спільних проектів з 

міжнародними партнерами за грантами програм транскордонного співробітництва 

(«Територіальне співробітництво країн Східного партнерства Молдова-Україна (ЕаРТС)», 

ERASMUS+, Басейн Чорного моря 2016-2020 тощо). 

Інститут протягом 2018 року проводитиме науково-дослідну роботу в рамках 

міжнародного Кластеру ReedBase в галузі інноваційного використання біомаси заростей 

очерету з екологічно стійким менеджментом між Україною, Німеччиною, Молдовою.  

У 2018 році розпочинається реалізація проекту технічної допомоги Європейського 

Союзу Ерасмус+ «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog (Розумний 

транспорт і логістика для міст) (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2020), в 

грант-контракті якого Інститут визначений експертом якості освітніх послуг від української 

сторони. 
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Форма XІІІ-1 

Д О В І Д К А 

про чисельний і віковий склад наукових працівників 

 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  

за 2017 р. 
№№ 

п/п 

 

Найменування показників 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Всього 

по 

комплексу 

У тому числі: 

інститут дослідно-

виробнича база 

(ДЗ, ЕВ, НТЦ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Загальна чисельність працівників за 

основним місцем роботи (без 

сумісників) на 31.12.2017р. 

у т.ч. жінок 

чол. 90 (57жін)   

2. Чисельність наукових працівників (без 

сумісників) за контрольним списком на 

кінець року (у т.ч. жінок) 

чол. 

% до п.1 

48 (31) 

53% 

  

3. Середній вік наукових працівників 

 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

49 

2376/48 

  

 з   н и х   

а/. за  ступенем: 

    

3.1 доктора наук (без членів НАН України) 

 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

57 

1156/20 

  

3.2 кандидата наук середн. вік 

сума 

рік/чол 

44 

672/15 

  

 б/. за посадами:     

3.3 науково-керівний склад середн. вік 

сума 

рік/чол 

65 

195/3 

  

 в т.ч. зав.відділами середн. вік 

сума 

літ/чол 

66 

199/3 

  

3.4 головні наукові співробітники середн. вік 

сума 

рік/чол 

65 

329/5 

  

3.5 провідні наукові співробітники середн. вік 

сума 

рік/чол 

46 

184/4 

  

3.6 старші наукові співробітники середн. вік 

сума 

рік/чол 

52 

737/14 

  

3.7 наукові співробітники середн. вік 

сума 

рік/чол 

40 

161/4 

  

3.8 молодші наукові співробітники середн. вік 

сума 

рік/чол 

33 

199/6 

  

3.9 інші наукові співробітники 

(головні,провідні та інш.спеціалісти) 

середн. вік 

сума 

рік/чол 

41 

372/9 

  

 

Учений секретар, д.е.н.         __________________  Хумрова Н.І. 
 

Нач.відділу кадрів                  __________________ Булаурі М.В.                                   26.12.2017р. 
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ФОРМА XIII-2 

 

Окремі чисельні показники, 

що характеризують стан роботи з молодими науковцями в 
Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 2017 р. 

 

1. Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2017 р.: 

Президента України для молодих учених 1 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених - 

НАН України для молодих учених 2 

 

Форми підтримки для молодих учених: 

К-ть премій, 

грантів, 

стипендій, 

отриманих у 

звітному році 

2 Державні та академічні форми підтримки молодих учених 

Щорічна премія Президента України для молодих учених - 

Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок 

- 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 

- 

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених 

- 

Гранти Президента України для обдарованої молоді - 

Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених - 

Проекти НДР для молодих учених НАН України - 

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих 

навчальних закладів за кращі наукові роботи 

- 

Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з 

науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України 

- 

3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників  

наукової установи 

  

(вказат и назву премій а бо  ст ипендій  т а їх  розмір )  

4. Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та 

міськими державними адміністраціями 

  

(вказат и назву форми адресної  п ідт римки,  ї ї  розмір ,  ким надана )   

5. Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до 

вищезазначених, у тому числі міжнародні) 
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(вказат и назву форми адресної  п ідт римки,  ким надана,  країна )   

6 Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи 
організації (із зазначенням їх назви, а також назви установи (організації), 
яка профінансувала стажування): 

 СНД - 

              

 далекого зарубіжжя - 

  

7. Наявність у науковій установі функціонуючої ради молодих учених 

і спеціалістів та 
_є__ 

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді __є_ 

8. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на 

активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, 

конференції, круглі столи молодих вчених тощо) 4 

XV Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми 

господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» 

Х міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії регіонального 

розвитку Українського Причорномор‟я: виклики та рішення» 

VІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, молодих вчених 

і науковців «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту»; 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку 

академічної та університетської науки» 
(вказати назви заходів )  
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ФОРМА XIІІ-3  

П О К А З Н И К И  З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

молодими (віком до 35 років) науковими працівниками (за станом на 31.12.2017р.) 

 

Молоді вчені за посадами 

Разом мо-

лодих 

учених, які 

обіймають 

зазначені 

посади 

З них 

Науково-

керівний 

персонал 

Головні 

наукові 

співробіт-

ники 

Провідні 

наукові 

співробіт-

ники 

Старші 

наукові 

співробіт-

ники 

Наукові 

співробіт-

ники 

Молодші 

наукові 

співробіт-

ники 

Головні, 

провідні 

інженери та 

інші головні 

й провідні 

професіонал

и 

Докторант

и 

докторів 

наук 

кандидаті

в наук 

без 

ступеня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - 1 1 4 5 1 12 - 5 7 

 

Список молодих учених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі 

Прізвище, ім‟я, по батькові 
Дата народження 

(день/місяць/рік) 

Наукова ступінь /  

навчання в докторантурі 

Лайко Олександр Іванович 27.09.1981 Д.е.н. 

Нікішина Оксана Володимирівна 09.08.1979 Д.е.н. 

Єрмакова Ольга Анатоліївна 27.07.1985 к.е.н. / докторантура 
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Форма ХІІІ-4 

 
Склад працівників Інституту проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України за 

категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем на 31.12.2017 

 

С
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З них 

За категоріями За освітньо-кваліфікаційним рівнем 

к
ер

ів
н

и
к
и
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м
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ец

іа
л
іс

ти
 

б
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л
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д
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л
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к
в
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іф
ік

о
в
а
н

і 
р

о
б

іт
н

и
к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

90 14 61 4 2 4 5 24 43 4 2 3 

 

Примітки: 1. Розподіл працівників за категоріями здійснюється згідно з посадами (професіями) відповідно до 

Класифікатора професій 

                      ДК003: 2010. 

                   2. Сума показників у колонках 2 – 7 має дорівнювати показнику у колонці 1. 

                   3. Розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється згідно з документами про 

освіту (професійну  

                       підготовку). Працівники, які до набрання чинності Законом України «Про освіту» (23.06.1991 р.) 

здобули повну вищу освіту,  

                      відносяться до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а ті, які здобули середню спеціальну освіту 

– до освітньо- 

                      кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

                   4. Сума показників у колонках 8 – 12 може бути меншою за показник у колонці 1 за рахунок працівників, 

які не мають  

                       спеціальної (професійної) освіти. 

 

 

 
 

 
 

Директор Інституту,  

академік НАН України. 

д.е.н., професор 

 

 

Буркинський Б.В.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМА 1-к 
Президія Національної академії наук України 

Відділ наукових і керівних кадрів 

252601, Київ 30, вул. Володимирська, 54 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

установа, яка подає звіт 
65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29 

адреса 
 

 

 

 

 

Назва        посади 

Разом 

працівників 

спискового 

складу, які 

вважаються на 

основній 

роботі 

За віком За освітою  

 

З 

гр.1- 

жінок 

 
Прийнято 

в звітному 

році пра- 

цівників  

 

Вибуло 

в 

 звітному 

році пра- 

цівників 

 

З  

гр.1 – 
кандидатів 

наук 

 

З 

гр.1-  
докто-

рів 
наук 

Працю-

ють за 

контрак-

том за 

основним 

місцем 

роботи 

 

до 

35 

років 

 

50 років і 

старші 

 

з них  
пенсійного 

віку 

 

повна  

вища 

 

базова 

вища 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Разом  

працівників, які займають посади 

керівників та професіоналів 

75 19 36 31 67 4 53 8 3 16 21 6 

02 в т.ч. керівників 14 - 13 12 11 2 9 - - 1 6 - 

 з них:             

03 Директор  1 - 1 1 1 - - - - - 1 - 
04 Їх замісники 1 - 1 1 1 - - - - 1 - - 
06 Заст. директора з науки 1 - 1 1 1 - - - - - 1 - 
07 Учений секретар 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 - 
08 Зав. відділами 3 - 3 3 3 - 2 - - - 3 - 
10 Керівники  допом. підрозділ. 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - 
12 Керівники АУП і їх зам. 5 - 4 3 3 1 4 - - - - - 
14 Головний бухгалтер 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 
              
17 в т.ч. професіоналів 61 19 23 19 56 2 44 8 3 15 15 6 
 з них:             
18 Спец. наук. досл. підрозд. 

ВСЬОГО 

57 18 20 17 53 2 40 8 3 15 15 6 

19 головні н.с. 5 - 4 4 5 - 2 - - - 5 3 



 

 

20 провідні н.с. 4 - 1 - 4 - 3 - - - 4 - 
21 старші н.с. 14 1 7 7 14 - 9 2 2 8 6 3 
22 наукові співробітники 4 1 1 - 4 - 3 - - 4 - - 
23 молодші н.с. 6 4 - - 6 - 4 2 1 2 - - 
24 провідні інженери 9 5 3 3 9 - 7 3 - 1 - - 
25 інженери 12 6 3 2 11 1 9 - - - - - 
26 техніки 3 1 1 1 - 1 3 1 - - - - 
              
              
38 Спец-ти АУП ВСЬОГО 4 1 3 2 3 - 4 - - - - - 
 економісти 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - 
41 бухгалтери 2 1 1 - 2 - 2 - - - - - 
 архіваріус 1 - 1 1 - - 1 - - - - - 
              
 Докторів 21 - 14 13 21 - 11 1 - - 21 6 
 Кандидатів 16 5 4 5 16 - 12 1 3 16 - - 

 

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2017 року  90  осiб. 

„   26   „    грудня   2017р.                                                                            

 

 

 

Директор Інституту, 

академік НАН України, 

д.е.н., професор        Буркинський Б.В. 
 

 

 

 

Булаурі М.В. (048)722-05-94 

 



 

 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НАН УКРАЇНИ  НА 01 СІЧНЯ 2018 РОКУ 

№ 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я , по 

батькові 

Рік 

народжен

ня 

націон

альніс

ть 

Займана посада Учени

й 

ступін

ь із 

указівк

ою 

галузі 

Учене 

звання 

Шифр і найменування спеціальності 

по якому працює в даний час 

Є керівників 

аспірантів, 

здобувачів 

Дата 

зараху

вання 

на 

роботу 

на 

прийня

тих в 

звітно

му 

році 

Дата 

останн

ьої 

атеста

ції 

Назва 

посади 

Основна 

чи по 

сумісни

цтву 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Буркинський Борис 

Володимирович 

03.11.1942 рос. Директор 

Інституту 

основ. д.е.н. професор 08.00.03 “Економіка та управління 

національним господарством ” 

1 докторант,  

1аспірант 3 

здобувачів 

 06.16 

2. Котлубай Олексій 

Михайлович 

15.07.1957 укр. Заступник 

директора 

з наукової 

роботи 

основ. д.е.н. професор 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

1 докторант, 

 1 аспірант,  

3 здобувача 

 07.16 

3. Хумарова Ніна 

Іпполитівна 

13.09.1957 укр. Вчений 

секретар 

основ. д.е.н. с.н.с. 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством» 

3 аспіранта  07.16 

 Бутін Євгеній 

Петрович 

10.01.1950 рос Заступник 

директора 

з 

загальних 

питань 

основ. к.е,н.     06.16 

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

4. Мартієнко Антоніна 

Іванівна 

25.04.1957 рос. зав. 

відділом 

основ. д.е.н. с.н.с. 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

2 аспіранта   11.14 

. Садченко Олена 

Василівна 

16.04.1957 рос. гол.н.с сумісн. д.е.н. професор 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

 01.17  

 Хумарова Ніна 

Іпполитівна 

13.09.1957 укр. гол.н.с. сумісн. д.е.н. с.н.с. 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

 01.17  



 

 

5. Воробйова 

Олександра 

Анатоліївна 

12.03.1980 укр. с.н.с. основ. к.е.н. не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  11.10 

6. Бондаренко Світлана 

Анатоліївна 

 

27.07.1970 рос с.н.с. основ. к.е.н. не має 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

 09.17  

7. Гордійчук Євгенія 

Геннадіївна 

28.11.1983 укр. н.с. основ. к.е.н. не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  11.10 

8. Костецька Катерина 

Олегівна 

 

22.03.1981 укр. н.с. основ. к.е.н. не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  07.11 

9. Карпенко Ольга 

Олексіївна 

 

10.03.1965 рос н.с. основ. к.е.н. не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  09.17 

10. Полякова  Ірина 

Володимирівна 

23.12.1986 рос м.н.с. основ к.е.н. не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

  02.13 

11. Булишева Дар‟я  

Володимирівна 

01.06.1990 рос м.н.с. основ к.е.н. не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

  09.17 

12. Нічітайлова 

Маргарита Сергіївна 

18.07.1986 рос. м.н.с. основ не має не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

  05.15 

13 Карпенко Герман 

Юрійович 

22.10.1987 укр. м.н.с. основ не має не має 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

 11.17  

14. Яцкова Єлизавета 

Анатоліївна 

22.09.1995 укр. пров. 

інженер 

основ. не має не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

 11.17  

15. Єрьоменко (Нікішина) 

Юлія Ігорівна 

12.09.1987 рос пров. 

інженер 

основ. не має не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  05..15 

 Голікова Ольга 

Сергіївна 

(тимчасово на час відп 

по догл. за дитиною 

Єрьоменко) 

28.01.1987 укр. пров. 

інженер 

суміс. не має не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  11.16 

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ 

 

16. Купінець Лариса 

Євгенівна 

11.02.1957 укр. Зав. 

відділом. 

основ. д.е.н. профес

ор 

08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

3 здобувача  09.08 



 

 

17. Степанов В‟ячеслав 

Миколайович 

01.091937 рос. гол.н.с. основн. 

контр. 

д.е.н. профес

ор 

08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

2 здобувача 01.17  

18. Громова Олена 

Миколаївна 

16.11.1957 рос. гол.н.с. основ. 

контр. 

д.е.н. профес

ор 

08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

 01.17  

19. Андрєєва Наталія 

Миколаївна  

01.03.1971 рос гол.н.с. основ. д.е.н. с.н.с. 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  09.08 

20. Рубель Олег Євгенович 05.12.1976 рос. с.н.с. основ. д.е.н. с.н.с. 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

2 аспіранта  06.09 

21. Золотов Віктор Іванович 12.11.1950 рос. с.н.с. основ. к.е.н. с.н.с. 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  06.09 

22. Гетьман Олена 

Леонідівна 

24.07.1983 укр.. с.н.с. основ. к.е.н. не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  05.16 

23. Малькова Олена 

Валеріївна 

14.01.1983 укр. пров. 

інженер 

основ. к.е.н. не має 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища» 

  06.09 

ВІДДІЛ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 

. Котлубай Олексій 

Михайлович 

  зав. 

відділом 

Без 

оплати 

      

 Котлубай Олексій 

Михайлович 

15.07.1957 укр. гол.н.с. сумісн. д.е.н. професор 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

 01.17  

24. Липинська Олена 

Андріївна 

29.10.1970 укр. пров.н.с. основ. д.е.н. с.н.с. 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

1 аспірант  05.15 

25 Ільченко Світлана 

Віталіївна 

12.04.1969 укр. пров.н.с. основ. 

 

д.е.н. с.н.с. 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

  05.15 

26 Мінакова Світлана 

Михайлівна 

28.09.1976 укр. с.н.с. основ. д.е.н. с.н.с. 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

 10.17  

27. Кухарчик Валентина 

Георгіївна 

30.05.1957 рос. с.н.с. основ. к.е.н. с.н.с. 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

  05.15 

28 Познанська Інна 

Володимирівна 

14.04.1975 укр. с.н.с. основ. к.е.н. с.н.с. 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

  09.16 



 

 

29. Камчатная Тамара 

Георгіївна 

15.11.1956 рос. пров. 

інженер 

основ. 

 

не має не має 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

  05.15 

ВІДДІЛ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР`Я  

 Буркинський Борис 

Володимирович 

  зав. 

відділу  

без 

оплати 

      

 Лайко Олександр 

Іванович 

   заст. зав. 

відділу  

без 

оплати 

      

30. Лайко Олександр 

Іванович 

27.09.1981 укр. пров.н.с. основ. д.е.н. с.н.с. 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

2 аспіранта 10.17  

31. Осипов Володимир 

Миколайович 

26.10.1948 рос. с.н.с. основ. 

контр. 

д.е.н. професор 08.00.03 “Економіка та управління 

національним господарством” 

5 аспірантів 01.17  

32 Дергачов Володимир 

Олександрович 

09.09.1945 рос. гол.н.с. основ. 

контр. 

д.геогр

.н. 

професор 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

 01.17  

33. Горячук Валерій 

Федорович 

10.01.1950 рос. с.н.с. основ. 

контр 

д..е..н. с.н.с. 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

 01.17  

 Коваль Віктор 

Васильович  

05.06.1983 укр. с.н.с. сумісн. к.е.н. доцент 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

- 09.17  

 Єрмакова  Ольга 

Анатоліївна 

27.07.1985 рос. с.н.с. сумісн. к.е.н. доцент 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

- 09.17  

 Бородіна Вікторія 

Вікторівна 

25.01.1977 укр. пров. 

інженер 

сумісн не має не має 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

  11.16 

34. Чехович Зоя 

Віталіївна 

14.01.1954 рос. пров. 

інженер 

основ. 

контр. 

не має не має 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

 01.17  

35. Кукош Максим 

Сергійович 

21.02.1991 рос пров. 

інженер 

основ. 

 

не має не має 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

 01.17  

ВІДДІЛ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ І СТРУКТУР 

 Лисюк Володимир 

Митрофанович 

  зав. 

відділу  

без 

оплати 

      

 Буркинський Борис 

Володимирович 

03.11.1942 рос. гол.н.с. сум.  д.е.н. професор 08.00.03 “Економіка та управління 

національним господарством” 

 01.17  

36. 

 

Лисюк Володимир 

Митрофанович 

27.06.1946 укр. гол.н.с. основ. д.е.н. професор 08.00.03 “Економіка та управління 

національним господарством” 

 4 здобувача  11.14 

37. Тараканов Миколай 

Леонідович 

21.11.1955 рос. с.н.с. основ. к.е.н. с.н.с. 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

  06.09 

38. Нікішина Оксана 

Володимирівна 

09.08.1979 укр. с.н.с. основ. д.е.н. с.н.с. 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

1 аспірант  10.07 

39. Антонюк Павло 

Олегович 

25.01.1978 укр. н.с. основ. к.е.н. не має 08.00.05 “Розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка” 

  03.14 



 

 

40. Серов Олексій 

Олегович 

02.01.1992 рос. пров.інжен

ер 

основ. не має не має  08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

 11.17  

41. Кучай Наталя 

Вікторівна 

19.07.1979 укр. пров.інжен

ер 

основ. не має не має  08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

  11.16 

42. Солошенко  Антоніна 

Василівна 

05.10.1945                                 укр.. пров.інжен

ер 

основ. не має не має 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

  02.09 

 Волчков Олексій 

Євгенійович 

17.04.1992 рос. пров.інжен

ер 

сум. не має не має  08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

 04.17  

ВІДДІЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
43. Бутенко Анатолій 

Іванович 

23.02.1938 укр. Зав. 

відділом 

основ. д.е.н. професор 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

3 здобувача  05.09 

44. Шлафман Наталя 

Леонідівна 

28.05.1964 євр. пров.н.с. основ. д.е.н. с.н.с. 08.00.03 “Економіка та управління 

національним господарством” 

1 аспірант, 3 

здобувача 

 06.09 

45. Уманець Тетяна 

Василівна 

09.10.1955 рос. с.н.с. основ. 

контракт 

д.е.н. професор 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

 1.17  

46. Сараєва Ірина 

Миколаївна 

16.06.1947 рос. с.н.с. основ. 

контракт 

к.філос.н. с.н.с. 08.00.03 “Економіка та управління 

національним господарством” 

 01.17  

 Карпінська Ганна 

Володимирівна 

20.12.1976 укр с.н.с. суміс. к.е.н. с.н.с 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

  09.15 

47. Лукащук Василь 

Васильович 

26.06.1978 укр. м.н.с. основ. не має не має 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

  06.09 

48. Бондаренко Олена 

Володимирівна 

14.01.1976 укр. м.н.с. основ. не має не має 08.00.04 “Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності)” 

 11..17  

 

 

Директор Інституту 

академік НАН України 

д.е.н., професор                                                                                                                                                                                         Б.В. Буркинський 
 

 

«_26_» грудня 2017р.  



 

 

Форма №4 до розділу "Кадри" подається до 5 січня 2018 р. 

 

 

 

 

С П И С О К 

Наукових працівників, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 

№№ 

п/п 

Прізвище, ім‟я, 

по батькові   

Посада на 

яку 

прийнятий 

Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Підстава 

для 

прийнятт

я на 

роботу 

Останнє місце 

роботи 

1.  Бондаренко С.А. с.н.с. к.е.н., не має Нак. № 59-к 

28.08.17р. 

ІПРЕЕД НАН 

України докторант 

2.  Мінакова С.М. с.н.с. д.е.н., доцент Нак. № 66-к 

12.09.17р. 

ОНМУ 

3.  Бондаренко О.В. мол.н.с. не має Нак. № 90-к 

27.10.17р. 

ІПРЕЕД НАН 

України аспирант 

4.  Кукош М.С. пров.інж. не має Нак. № 90-к 

27.10.17р. 

ІПРЕЕД НАН 

України аспирант 

5.  Карпенко Г.Ю. мол.н.с. не має Нак. № 90-к 

27.10.17р. 

ІПРЕЕД НАН 

України аспирант 

6.  Серов О.О. пров.інж. не має Нак. № 90-к 

27.10.17р. 

ІПРЕЕД НАН 

України аспирант 

7.  Яцкова Є.А. пров.інж. не має Нак. № 94-к 

14.11.17р. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Інституту 

академік HAH України, 

д.е.н., проф.  Б.В. Буркинський 
 

 
 

 



 

 

Форма №4 до розділу "Кадри" подається до 5 січня 2018р. 

 

 

С П И С О К  

Наукових працівників, які вибули за період з 01.01.2017 по 01.01.2018рр. 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 
 

№№ 

п/п 

Прізвище, ім‟я, по батькові   Посада Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Причина звільнення 

№ наказу, дата 

1. Мартинюк О.М. мол.н.с к.е.н. Ст.38 КЗпПУ нак. № 54-к 

від 17.08.17 р. 

2. Єрмакова О.А. с.н.с. к.е.н., доцент Ст.38 КЗпПУ нак. № 62-к 

від 28.08.17 р вступ до 

докторантури ІПРЕЕД 

НАН України 

3. Рассадникова С.І. с.н.с. к.е.н., доцент Ст.38 КЗпПУ нак.№ 79-к 

від 12.10.17 р. 

 
 

Директор Інституту 
академік HAH України, 
д.е.н., проф.  Б.В. Буркинський 

 
 


