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за 2021 р1к
Радою молодих вчених ДУ «1нститут ринку i економжо-еколопчних 

дослщжень НАН Укра!ни» в 2021 роцi були проведет засщання, на яких 
розглядались питання щодо сприяння реалiзацii прав та штерешв науково! 
молодi, забезпечення ефективно! взаемодп молодих вчених з науковцями 
1нституту, iнших науково-освiтнiх закладiв, з шоземними
партнерами; пiдтримки науково!, науково-оргашзацшно! та освггньо! 
дiяльностi молодих вчених, сприяння !х участi у виконанш фундаментальних 
та прикладних наукових до^джень, впровадженню результатiв дослiджень, 
розвитку наукових шкш в Iнститутi; обговорення та розробка пропозицш 
щодо документiв в сферi науки i освiти; сприяння отриманню молодими 
вченими 1нституту грантово!, стипендiальноl та шшо! фшансово- 
матерiальноl пiдтримки для проведення дослiджень.

Так, в межах тдготовки висококвалiфiкованих наукових кадрiв було 
здiйснено органiзацiю та взято участь в обговорены освггньо-наукових 
програм третього (освiтньо-наукового) рiвня вищо! освiти навчання 
здобувачiв наукового ступеня доктора фшософи (PhD) за спещальностями 
051 «Економiка», 073 «Менеджмент», напрацьоваш рекомендацii■ i 
пропозицп передано гарантам ОНП (травень, жовтень 2021 року).

При сприянш Президп Ради молодих вчених була оргашзована щорiчна 
звiтна конференцiя (05.07.2021) за тдсумками I пiврiччя 2020/2021 
навчального року докторанлв, аспiрантiв та молодих вчених (здобувачiв), що 
навчаються поза асшрантурою, про х(д виконання освггньо! та науково! 
складово! iндивiдуальних планiв, стутнь виконання дисертацiйних робiт. В 
умовах карантинних обмежень проведено конференцш в змшаному
(очному та дистанцiйному) режимi з використанням програмного засобу 
Zoom. Також було проведено звггну конференцш за 2020/2021 навчальний 
рiк (27.10.2021), тдведено пiдсумки виконання освiтньо! та науково! 
складово! iндивiдуальних планiв, стутнь виконання дисертацiйних робiт 
докторантiв, асшранлв та молодих вчених (здобувачiв), що навчаються поза 
асшрантурою.

Здшснювались обговорення результалв та перспектив участi молодих 
вчених 1нституту у стипендiальних, грантових та iнших програмах пiдтримки 
дослщжень. Зокрема, Радою молодих вчених було запропоновано для 
розгляду на Вченш радi 1нституту кандидатури на отримання гранлв та 
стипендiя для молодих вчених. В режимi консультацiй надано допомогу в



оргашзацп публкацш в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus 
та Web of Science за участю молодих вчених.

Молодими вченими 1нституту було продовжено роботу над науковим 
проектом «Формування та використання природно-ресурсних активГв 
рекреацшно-туристично! сфери», що виконувався за грантом НАН Укра!ни 
дослгдницьким лабораторГям/групам молодих вчених НАН Украши на 2020- 
2021рр. (науковий керГвник д.е.н., доц. Шевченко Г.М., реестрацшний номер 
0120U100159, строк виконання 01.2020 - 12.2021 рр.).

В 2021 рощ стипендГальну шдтримку отримували таю молод1 вченп
- Шевченко Г.М. - стипендГя Верховно! Ради Украши для молодих 

учених-докторГв наук;
- Голшова О.С. - стипендГя Президента Украши для молодих вчених;
- Ншолайчук Т.О. - стипендГя Президента Украши для молодих вчених;
- Шершун О.М. - стипендГя НАН Украши для молодих вчених.
В 2021 рощ подано проекти на конкурси:
- на отримання стипендп Верховно! Ради Укра!ни в 2022 рощ (Срмакова 

О.А., Шевченко Г.М.);
- науково-дослгдних робгт молодих учених НАН Укра!ни (Тютюнник 

Г.М., Шершун О.М.);
- Одесько! м1сько! ради «Кращий 1нновац1йний проект» (Срмакова О.А., 

Верншорова Н.В.).
- Стипендия 1меш академ1ка НАН Укра!ни Б.С. Патона для молодих 

вчених Нащонально! академп наук Укра!ни -  кандидат1в наук (доктор1в 
ф1лософ1!) i доктор1в наук (Лайко О.1.).

За участю члешв Ради молодих вчених 1нституту надано пропозищ! 
щодо актуальних нормативних докуменНв в сферi науки i освгга, зокрема: 
пропозицi! до проекту наказу МОН Укра!ни «Про затвердження перелшу 
наукових спецiальностей за галузями науки, вщповщно до яких 
присуджуються науковi ступенi кандидата наук i доктора наук», пропозищ! 
до проекту постанови Кабшету Мiнiстрiв Укра!ни «Про затвердження 
Порядку присудження ступеня доктора фшософп та скасування ршення 
разово! спещашзовано! вчено! ради закладу вищо! освгги, науково! установи 
про присудження ступеня доктора фшософп», пропозищ! до Концепщ! 
розвитку Нащонально! академп наук Укра!ни на 2021-2025 роки.

Членами Ради молодих вчених взято участь у формуванш та виданш 
збГрника наукових праць 1нституту «ЕкономГчш шновацп», протягом року, в 
кожному з 4-х випусюв.

Членами Ради молодих вчених 1нституту здшснювалось вирГшення 
поточних питань, в тому числГ щодо популяризацп дГяльност Ради молодих 
вчених на нащональному та обласному рГвнях.



За участю Ради молодих вчених 1нституту проведено наступи! науков! 
заходи:

- XIX М1жнародна науково-практична конференщя «Науков! проблеми 
господарювання на макро-, мезо- та мшроеконом!чному р!внях (Одеський 
нацюнальнии економ1чнии унтерситет);

-XII М1жнародна науково-практична конференщя «УкраТна в свгговому 
економ1чному простор!: сучасш виклики та шноващйш ршення»
/ Т  Г  • и  • и  • \(Херсонськии нацюнальнии техшчнии унтерситет).

Експертна Д1яльшсть молодих вчених 1нституту:
- експертиза проекте Нацюнального фонду дослщжень УкраТни;
- експертиза проекту РегюнальноТ цшьовоТ програми сприяння розвитку 

громадянського суспшьства в Одеськш обласи на 2022-2026 роки;
- експертна робота в м1жнародних грантових проектах «Сприяння 

шдприемництву другого шансу в Дунайському perioHi (Danube Chance 2.0)» 
та «Мобшзащя ф!нансових pecypcie задля позитивних сощальних зм!н в 
Дунайському perioHi (Finance 4 Social Change)» в рамках СвропейськоУ 
ДунайськоТ транснац!онально1 програми Interreg.

Проведено конкурс! на «Крашу наукову роботу м о л о д и х  вчених, 
acn ipaH T ie, д о к т о р а ш т в  1нституту проблем ринку та eKOHOMiKO- е к о л о п ч н и х  

д о с л щ ж е н ь  НАН Укра'ши», присвяченого 30-тш p i4 H H 4 i Незалежност1 
У краТ ни.

Отримано наступи! нагороди та вщзнаки:
- Вщзнака Нац!ональноТ академп наук УкраТни для молодих учених 

«Талант, Натхнення, Праця» (Шевченко Г.М.);
- Подяка МЫстерства освгги i науки УкраТни за проведения експертизи 

проекте, пром!жних та анотованих зв т в  наукових po6iT, науково-техшчних 
(експериментальних) розробок молодих вчених (Срмакова О.А., Лайко O.I.).

16 листопада 2021 року вщбулися вибори голови Ради молодих вчених 
ДУ «1нститут ринку i економшо-еколопчних досл!джень НАН УкраТни», 
головою Ради обрано д.е.н., професора Срмакову Ольгу Анатолпвну.

Г олова Ради молодих вчених 
ДУ «1нститут ринку i економ!ко- 
еколопчних дослщжень НАН УкраТни», 
д.е.н., професор


