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ОСВІТА І НАВЧАННЯ 

1. У 1978 р. закінчила Одеський інститут народного господарства за 
спеціальністю «Планування промисловості» з присвоєнням кваліфікації економіст. 

2. Кандидат економічних наук з 25.10.1989 року. Дисертацію захистила у 
спеціалізованій вченій раді в Одеському відділенні Інституту економіки АН 
Української РСР, диплом ЭК № 029292. 

3. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 20.04.2001 р. 
присвоєно звання доцента кафедри економіки підприємства, атестат доцента ДЦ № 
002193 

4. Доктор економічних наук з 22.04.2011 р. Дисертацію захистила у 
спеціалізованій вченій раді в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України, диплом ДД № 009385 

5. Отримане наукове звання професора з 26.02. 2015 р. АП №010283 
 

ДОСВІД НАУКОВОЇ РОБОТИ 
З 2011 по т.ч. - завідуюча відділом економіко-екологічних проблем приморських 

регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України 
 
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 
     Проблеми формування систем інтегрованого управління 
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природокористуванням, забезпечення економіко-екологічної безпеки, комплексне 
освоєння природно-ресурсного потенціалу приморських регіонів та 
континентального шельфу, економічне регулювання раціонального 
природокористування в секторах національної економіки, теорія і методологія 
продовольчо-екологічної безпеки, екологізація секторів національної економіки, 
управління процесами екологізації 
 
ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України. Приймала участь у роботі 
спеціалізованих вчених рад в якості опонента : 8 

Офіційний міжнародний експерт ООН проектів ПРООН в Україні  
Офіційний експерт МОН з формування пріоритетних напрямків науково-

технологічного розвитку  
Член редакційної колегії: збірника наукових праць «Економічні інновації» – 

журнал «Економіка харчової промисловості», збірник наукових праць Військової 
академії (м. Одеса). 

Входить до числа членів громадської ради центрів природного землеробства.  
 
ГРОМАДСЬКА РОБОТА 
 Голова профспілкового комітету Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України, член Центрального комітету профспілки 
працівників Національної Академії Наук України. 
   
НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО  
Підготувала 3 кандидатів економічних наук  (Рh - докторів філософії) за науковим 
напрямом спеціальності 051 «Економіка»). Продовжує керівництво здобувачами 
наукового ступеня доктора філософії 
 
АВТОР ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МОНОГРАФІЙ І НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
Опубліковано більше 200 наукових праць в числі яких 22 монографії, в т.ч. 2 
особистих, 4 – з одним співавтором. 
 

1. Концентрація екологічно безпечних сільськогосподарських земель: 
економіко-організаційне забезпечення[Текст] : монографія / Г.О. Тютюнник, Л. 
Є. Купінець; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : 
ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 266 .с . : рис., табл. -  Бібліогр.: с.227-254. - 300 прим.    
ISBN 978-966-02-9298-7 

2.Домінанти сталого розвитку регіонів України : монографія / [Буркинський 
Б.В. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 620 с. ISBN 978-966-02-9484-
4 (Розділ 4, §§ 4.1-4.3; 4,5-4.7) 

3.Оцінка екологічних небезпек та розробка пропозицій щодо впровадження 
системи ризик-менеджменту субрегіону Одещини - Нижній Дунай [Текст] : 
монографія / [Б. В. Буркинський та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук Андрєєвої Н. М. 
; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Харків : Вид-во 
Іванченка І. С., 2019. - 113 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 100-104 . - 300 прим. -
 ISBN 978-617-7675-73-9 
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4. Інституціональні засади екологізації розвитку секторів національної 

економіки [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В. та ін.] ; за наук. ред. акад. НАН 
України, д-ра екон. наук, проф. Б. В. Буркинського, д-ра екон. наук, проф. 
Л.Є. Купінець ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН 
України. - Одеса : ІПРЕЕД НАН Україна, 2017. - 561 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 
537-561. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-8404-3 

5. Купінець, Л. Є. Стан земель сільськогосподарського призначення та 
системні заходи їх відтворення в Одеському регіоні [Текст] : наук. доп. / Л. Є. 
Купінець, О. В. Жавнерчик, Г. О. Тютюнник ; НАН України, Ін-т проблем ринку та 
екон.-екол. досліджень НАН України. - О. : [ІПРЕЕД НАНУ], 2017. - 66 с. : табл. - 
Бібліогр.: с. 62-65. 

6.Екологічна безпека аграрного землекористування: теорія і механізми 
забезпечення [Текст] : монографія / Л. Є. Купінець, О. В. Жавнерчик ; НАН 
України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. 
- 315 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 246-269. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-7984-1 

7.Дампінг   ґрунтів   днопоглиблення:   аналіз   масштабів,   економіко-
екологічна   оцінка,   перспективи використання : монографія / [Купінець Л.Є.та 
ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД 
НАНУ, 2015. – 112 с. ISBN 978-966-02-7545-4  

8.Купінець Л.Є. Економіко-екологічна оцінка стану та перспектив розвитку 
аквакультури в регіоні :  монографія / Купінець Л.Є., Фесенко О.О. ; НАН України, 
Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 66 с. 
ISBN 978-966-02-7544-7   

9.Стан виконання в Україні положень "Порядку денного на XXI століття" 
(2002 -2012): монография / Л. Г. Руденко [Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П., 
Купінець Л.Є., Хумарова Н.І.та інш.]; за ред. академіка Л. Г. Руденко НАН 
України. Ін-т географії. - К. Академперіодика, 2014. - 359 с. 

10. Ідеологія "зеленого" зростання в системі національної економіки (теорія, 
інституційний базис, інструменти) : колект. монографія / Т. П. Галушкіна, Я. А. 
Жаліло, Л. Є. Купінець, І. Г. Манцуров, Л. А. Мусіна, О. Ф. Новікова, В. Є. Реутов, 
Н. І. Хумарова; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : 
Грінь Д.С., 2014. - 379 c. - укp. 

11. Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України – Одеса: 
ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 751c. ISBN: 978-966-02-6759-6 

12.Екологізація розвитку рекреаційних зон прибрежної смуги : монографія / 
[Галушкіна Т.П., Харічков С.К., Купінець Л.Є., Сааджан І.А. та ін.] ; за наук. ред. 
Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса-
Саки : ІПРЕЕД НАНУ-Фенікс, 2011. - 308 с. 

13.Екологічна інфраструктура природокористування (глосарій) / [кол. укл. С. 
Харічков, Н. Андрєєва, С. Рассадникова, І. Сааджан, Н. Хумарова, Л. Купінець та 
ін.] наук. ред. С.К. Харічков ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2010. - 115 с. 

14.Інституціональні засади та інструментарій збалансованого 
природокористування : [монографія] / [Буркинський Б.В., Харічков С.К., 
Галушкіна Т.П., Хумарова Н.І., Рассадникова С.І., Андрєєва Н.М., Садченко О.В., 
Мартієнко А.І., Сааджан І.М., Купінець Л.Є., Воробйова О.А. та ін. ; [під ред. С.К. 
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Харічкова] ; НАН України ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : 
ІПРЕЕД НАНУ, 2010. - 484 с. 

15.Купинец Л.Е. Экологизация продовольственного комплекса: теория, 
методология, механизмы / Купинец Л.Е. – Одесса: Ин-т проблем рынка и экон.-
экол. исслед. НАН Украины, 2010. –  720 с. ISBN:978-966-02-5672-9 

16. Стратегические ориентиры и механизмы экономического обновления 
регионального агропромышленного комплекса [Текст] : монография / Л. Е. 
Купинец ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - О. : ИПРЭЭИ 
НАНУ, 2008. - 380 с. - Библиогр.: с. 371-377. - ISBN 978-966-02-4685-0 

17. Проблемы производства экологически чистой продукции в АПК: 
международный и национальный аспекты [Текст] : монография / Л. Е. Купинец, С. 
К. Харичков ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - О. : [б.в.], 
2007. - 677 c. - ISBN 978-966-02-4221-0 

18.Купинец Л.Е. Экономика и экология: совместимость развития (мировой 
опыт и украинская перспектива) / Харичков С.К., Андреева Н.Н, Купинец Л.Е. – 
Одесса: Ин-т проблем рынка и экон.-экол.исслед. НАН Украины, 2007. – 180 с. 
Библиогр.: с. 172-179. - ISBN 978-966-02-4222-7 

19.Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення / [керівн. авт. 
колективу: акад.. НАН України Б.В. Буркинський, д.е.н., проф. С.К. Харічков]. – 
Одеса: Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. НАН України, 2008. – 494 с 

20.Купинец Л.Е. Региональный АПК и мобилизация его ресурсных 
возможностей. / С.К. Харичков, Л.Е. Купинец // Политика мобилизации 
интегрального ресурса региона [Текст] : в 2 кн. / руковод. авт. кол.: Б. В. 
Буркинский, С. К. Харичков ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. 
исслед. - О. : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002 .Кн. 1. - О. : [б.и.], 2002. - 414 с.: рис., 
табл. - Библиогр.: в конце глав. - ISBN 966-02-2427-3 

21.Купинец Л.Е. Экономико-экологическая концепция развития агробизнеса / 
Л.Е. Купинец // Стратегия устойчивого развития территории. Под ред. 
В.Н.Степанова. – Одесса: Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины, 
2001. – 178 с.  

22. Проблемы инвестиционного менеджмента в природоохранной 
деятельности [Текст] / Б. В. Буркинский [и др.] ; НАН Украины, Ин-т проблем 
рынка и экон.-экол. исслед. - О. : [б.и.], 2001. - 232 с. раздел 2.2. главы 2-
інвестиційний менеджмент в умовах екологічної кризи - ISBN 966-02-2028-6 
 
УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЯХ 
За період 2015 – 2020 рр. брала участь у 45 конференціях з яких 30 – міжнародних. 
 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ 

1.Сертифікат учасника тренінгу з підготовки експертів із забезпечення якості 
вищої освіти в рамках проектів «Формування мережі експертів із забезпечення 
якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та 
подолання корупції у вищій освіті». Одеський національний університет ім. 
І.І.Мечнікова. Березень 2019 р. 

2.У сфері забезпечення якості вищої освіти  Купінець Л.Є. Термін стажування 
10-17 августа 2020 Місце стажування: республіка Польща, IBR/Instytut badawczo-
Rozwojowy – LPNT/Lubelskiego  Parku Naukowo Technologicznego, Lublin  Термін 
стажування: з 10. 08. 2020 - 17.08 2020 року / 1,5 credit ECTS – 45 годин). 
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(Certificate ES№0626/2020 від 17.08.2020 
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
За період 2007-2021 – керівник, відповідальний виконавець та виконавець низки 
бюджетних, грантових та конкурсних НДР. 

І. Бюджетні відомчі теми НДР: 
- №ДР0107U0001071 «Механізми та інструменти забезпечення 

збалансованого природокористування в локальних та регіональних 
економіко-екологічних системах», 2007 – 2009 рр. Виконавець 

- № ДР 0109U00890 «Забезпечення балансу економічних, екологічних та 
соціальних інтересів у природоперетворювальних проектах господарської 
діяльності» 2010-2012 рр. Співкерівник теми 

- № ДР 0110U001776 «Інноваційна модель екологічної інфраструктури в 
Україні (державний та регіональний рівні)», 2010-2012 рр. Відповідальний 
виконавець 

- № ДР 0112U006980  «Інституціональні засади екологізації розвитку 
секторів національної економіки», 2012 – 2015 рр. Науковий керівник  

- № ДР 0116U000413 «Загрози та ризики екологобезпечному розвитку секторів 
економіки Українського Причорномор’я», 2016 - 2018 рр. Науковий керівник  

- № ДР 0119U000228, «Методологія формування системи управління 
екологізацією секторів економіки», 2019-2021 рр. Науковий керівник  

ІІ. Цільові та конкурсні теми НДР: 
1. Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН 

України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та 
збереження навколишнього середовища 2010-2014 рр.: 

1.1. № ДР 0110U003819 «Наукові основи розробки проекту Національної 
стратегії сталого розвитку України», 2010р. Відповідальний виконавець. 

1.2. № ДР 0111U006085 «Розробка  економічної складової національної 
стратегії сталого розвитку України», 2011р. Відповідальний виконавець. 

1.3. №ДР 0112U006516 «Розробка інтегрованого варіанту проекту 
національної стратегії сталого розвитку України» 2012р.. Відповідальний 
виконавець. 

1.4. №ДР0113U001798 «Обґрунтування першочергових заходів до проекту 
національного плану дій щодо переходу України до сталого розвитку 
(стабілізаційний етап) за цілями економічного вектору розвитку» 2013р., 
Відповідальний виконавець  

1.5. №ДР 0114U005026  «Системне взаємоузгодження першочергових 
завдань тактики досягнення короткострокових цілей переходу України до 
сталого розвитку (за цілями економічного вектору розвитку)», 2014р. 
Відповідальний виконавець.  

2. Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок: 

2.1. №ДР 0120U100160 «Домінанти інвестиційно-інноваційної політики 
природокористування національної економіки», 2020-2021 рр., Виконавець 
 
РОБОТА У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Досвід педагогічної роботи з 1992 р., зокрема в Одеському Національному 
економічному університеті (кафедра економіки підприємства) та в Центрі 
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післядипломної освіти при ОНЕУ, Одеській національній академії харчових 
технологій (ОНАХТ) (кафедра управління бізнесом), Одеському регіональному 
інституті державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України (ОРІДУ НАДУ) (економічної та фінансової політики). 
Неодноразово обиралась головою державної екзаменаційної комісії (Одеський 
національний політехнічний університет, Одеський торговельно-економічний 
інститут, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеський 
державний екологічний університет)   
 
НАГОРОДИ, ЗАОХОЧЕННЯ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ  

Почесна відзнака Одеського міського голови «Трудова слава» 
Грамота Президії Національної Академії Наук України, Грамота Південного 

наукового центру НАН і МОН України,  
Грамота Одеської обласної державної адміністрації 
Грамота Голови Одеської обласної державної адміністрації; 
Грамота Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, 
Грамота Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону,  
Грамота Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України за особистий внесок у розвиток науки і вищої школи, плідну наукову 
діяльність, багаторічну сумлінну працю у сфері освіти. 
 
 


