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ВСТУП 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України створено згідно постанов Президії Академії наук УРСР №127 від 

8.05.91р. та № 270 від 7.10.1991 р. на базі Одеського відділення Інституту 

економіки АН Української РСР (заснованого Постановою Президії АН УРСР 

№168 від 26.05.1970 р.). 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 Президії Національної 

академії наук України, рішеннями Відділення економіки, а також 

Концепцією розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр. 

та спрямовує свою роботу на прирощення нових знань у сфері розвитку 

ринкових механізмів реалізації національної та регіональної політики, 

розроблення інструментарію врегулювання розбіжностей в соціально-

економічному розвитку регіонів, розбудови інвестиційного та інноваційного 

потенціалу територій в умовах децентралізації систем управління, підготовки 

наукових і науково-практичних рекомендацій для досягнення соціальних, 

економічних та екологічних показників європейського рівня. 

ІПРЕЕД НАНУ під час світової кризи та ускладнення соціально-

економічного становища країни внаслідок пандемії COVID-19 розробив 

оригінальні методи та провів низку науково-методичних розробок щодо 

прогнозування розвитку епідеміологічного стану в країні із наданням 

щотижневих відповідних статистичних прогнозів, які виходили на стрічці 

новин Президії НАН України. 

Протягом звітного року Інститут готував та надсилав до Комітетів 

Верховної Ради, ряду міністерств та регіональних органів управління 

аналітичні матеріали та пропозиції з актуальних питань економічного 

розвитку секторів національного господарства. 

Згідно з тематичним планом НДР Інституту в 2020 р. проводились 

дослідження за 11 темами, зокрема чотири відомчих фундаментальних теми, 

одна прикладна тема, дві теми за цільовими програмами наукових 

досліджень Відділення економіки НАН України, дві теми за бюджетної 
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програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" 

(КПКВК 6541230), один науковий проєкт молодих вчених та одна додаткова 

відомча тема науково-дослідних робіт 2020 р., керівниками яких є молоді 

вчені, а також реалізовувались 8 міжнародних грантових проєктів. 

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту у 2020 р. 

розвивають  і поглиблюють теоретичні та методологічні засади, формують 

науково-прикладний фундамент розвитку процесу нелінійності економіко-

екологічного забезпечення секторів економіки та діагностики ефективності 

ланцюгів товарних ринків у внутрішньому та зовнішньому вимірі; наукових 

засад функціонування ринку інноваційних технологій; стратегічного 

регулювання розвитку підприємницької діяльності щодо підвищення її 

продуктивності; векторів державної політики мультимодальних та 

інтермодальних перевезень в контексті інтеграції у єдиний простір з країнами 

ЄС; визначення взаємозв’язку між економікою вражень і економікою 

добробуту, на прикладі оцінювання динамічного соціо-еколого-економічного 

стану оздоровчої рекреації Причорноморського регіону; формування резервів 

природноресурсних активів і супутніх послуг у сфері економіки вражень, із 

їх використанням у майбутньому за принципом опціонної вартості; 

регулювання розвитку інвестиційної системи країни шляхом розробки 

організаційно-економічних механізмів забезпечення реінвестування капіталу; 

інструментарій з оцінки ступеню економічного розвитку та індустріалізації 

територіальної господарської системи базового рівня; ефективності 

впровадження співробітництва між громадами за ознакою відповідності 

пріоритетам розвитку локальних територіально-господарських систем; 

формування інституціонального базису інвестиційно-інноваційної політики 

раціонального природокористування національної економіки. 

Головними напрямами діяльності Інституту відповідно до 

Розпорядження Президії НАН України № 853 від 12.12.2016 р. є: 

●  інституційні чинники розвитку ринкового середовища; 

●  розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми 

його реалізації; 

●  інституційні механізми екологізації економіки; 

●  соціально-економічний розвиток південних регіонів України. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 № 1528З 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

віднесено до І категорії (з атестаційною оцінкою 4,21/4,19) за науковим 

напрямом суспільних наук. 

Відповідно до Договору №229 від 12 червня 2019 р. з Державною 

науково-технічною бібліотекою України Інституту проблем ринку та 
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економіко-екологічних досліджень НАН України надано доступ до 

електронних наукових баз даних та електронних інформаційних ресурсів 

Web of Science та Scopus. 

У 2020 році Інститут розпочато виконання НДР «Організаційно-

економічний механізм підвищення продуктивності підприємницької 

діяльності в Україні» та «Домінанти інвестиційно-інноваційної політики  

природокористування національної економіки» затверджених 

Розпорядженням Президії НАН України № 339 від 18.12.2019р.  

У 2020 році колектив науковців Інституту виграв конкурс на виконання 

НДР за цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових 

досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального 

природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища 

на 2020-2024 рр. на тему «Інформаційно-аналітичне забезпечення збереження 

та захисту природно-ресурсного потенціалу морського середовища від 

забруднення суднами» (Розпорядження Президії НАН України від 

11.06.2020 № 260, термін виконання 15.06.2020 31.12.2024р.). 

Відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 15 від 

09.01.2020р. д.е.н., доц. Шевченко Г.М. отримала грант НАН України 

дослідницьким групам молодих учених  НАН України для проведення 

досліджень за пріоритетними напрямами науки і техніки на 2020-2021рр. на 

тему «Формування та використання природно-ресурсних активів 

рекреаційно-туристичної сфери». 

ІПРЕЕД НАН України входить до Державного реєстру наукових 

установ, яким надається підтримка держави (наказ МОН України від 

21.08.2019 р. №1139). 

Інститут приймає участь у реалізації 3 міжнародних програм (Дунайська 

транснаціональна Програма ЄС INTERREG, Спільна операційна програма 

транскордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 2014-2020рр.», 

«Еразмус+»), в рамках яких виконує  8 міжнародних проєктів. 

Відповідно до Постанови ВР України "Про іменні стипендії Верховної 

Ради України для молодих учених – докторів наук" від 05.02.2019 № 2676-

VIII зі змінами та Рішення Комітету ВР України з питань освіти, науки та 

інновацій від 04.11.2020 Протокол № 47 на конкурс на здобуття іменних 

стипендій ВР України для молодих учених – докторів наук у 2021 році до 

Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій подано та прийнято 

до розгляду роботу претендента д.е.н., доц. Шевченко Г.М. на тему: 

"Організаційно-економічний механізм управління змінами в сфері оздоровчої 

рекреації в умовах пандемії COVID-19".  
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В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 12 

монографій, загальним обсягом 187,98 др. арк., 29 розділи у колективних 

монографіях (з них 4 - зарубіжних), 7 брошур (14,11 др. арк. ), 4 збірники 

«Економічні інновації», 4 журнали «Економіка харчової промисловості», 4 

електронних журналів «Економіка. Екологія. Соціум», приймали участь як 

засновники у підготовці 6 випусків наукового віснику Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» та 

опубліковано понад 132 статей в наукових журналах і збірниках (в т.ч. 17 

статей - наукових журналах і збірниках, що входять до міжнародних 

наукометричних баз Scopus i Web of Science). Загальний обсяг публікацій 

склав 469,26 др. арк., зокрема: 

- за бюджетною програмою КПКВК 6541030 опубліковано 10 

монографій, загальним обсягом 130,49 др.арк., 4 брошури, обсягом 14,11 ум. 

друк. арк, 1 методичні рекомендації (5,9 ум. друк. арк.), 22 розділи у 

колективних монографіях, 86 статей в наукових журналах і збірниках, 10 

статей у закордонних наукових журналах і збірниках, 7 статей, що входять до 

міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science, 80 тез доповідей.. 

Загальний обсяг публікацій склав 387,91 др. арк.; 

- за бюджетною програмою КПКВК 6541230:  2 монографії (з них – 1 

звітна колективна монографія за результатами наукового проєкту 2019 р.), 

загальним обсягом 57,49 др.арк., 3 брошури  (17,25 др. арк.), 7 розділів у 

колективних монографіях ( з них 4 – у зарубіжних виданнях), обсягом 4,76 

др.арк., 11 статей в наукових фахових журналах і збірниках, 6 статей у 

закордонних наукових журналах і збірниках, 10 статей, що входять до 

міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science, 30 тез доповідей.  

Загальний обсяг публікацій склав 81,35 др. арк. 

В Інституті працює аспірантура та докторантура, 2 спеціалізовані вчені 

ради з присудження наукового ступеня доктора та кандидата економічних 

наук з наступних спеціальностей: 

Д 41.177.01 (кількість засідань - 2): 

08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього 

середовища та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності): протягом звітного року за цією спеціальністю 

прийнято до захисту 1 кандидатську дисертацію; 

та  Д 41.177.02 (кількість засідань - 2): 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: протягом 

звітного року за цією спеціальністю проведено захист  1 кандидатської 

дисертації, та 1 кандидатську дисертації – прийнято до захисту.  
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Структура наукових підрозділів Інституту 

 

Назва підрозділу Завідуючий 

відділом 

Напрями досліджень 

Відділ ринкових 

механізмів та структур 
д.е.н., с.н.с. 

Нікішина О.В. 

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. 

Ільченко С.В. 

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 
т.в.о., д.е.н., 

проф. Уманець 

Т.В. 

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 

природокористування 

д.е.н., доц. 

Петрушенко 

М.М. 

Теоретичні та прикладні засади 

економіки природокористування щодо 

сталого розвитку територіальних 

економіко-екологічних систем 

 

Академіка НАН України, д.е.н., проф. Буркинського Б.В. та д.е.н., проф. 

Рубеля О.Є. нагороджено Премією імені Ярослава Мудрого (рішення 
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Комітету від 17 листопада 2020 року) у номінації «За видатні досягнення в 

науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства» за цикл 

наукових праць «Правові та економічні аспекти підвищення 

конкурентоспроможності національного господарства, інноваційного та 

сталого розвитку». 

В травні 2020 року Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України виповнилось 50 років з дня заснування. З нагоди 

цієї урочистої події відбулась низка святкових заходів та отримано нагороди 

державного та регіонального рівнів. 

Почесною відзнакою Одеського міського голови «Трудова слава» 

нагороджено д.е.н. проф. Купінець Л.Є. 

Почесною грамотою Одеської обласної ради д.е.н., проф. Степанова 

В.М. 

Почесною грамотою Одеського міського голови нагороджено: д.е.н., 

с.н.с. Нікішину О.В., к.е.н. Костецьку К.О., к.е.н.  Кукош М.С., архіваріуса 

Шапошнікову Н.А., техніка 1 кат. Малушину В.П. 

Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації 

нагороджено д.е.н. с.н.с..  Шлафман Н.Л. 

Почесною грамотою Департаменту освіти та науки Одеської обласної 

державної адміністрації нагороджено д.е.н., проф. Андрєєву Н.М., д.е.н., 

с.н.с. Лайка О.І., д.е.н. доц. Шевченко Г.М., к.е.н, Гордійчук Є.Г. 

Почесною грамотою НАН України та МОН України нагороджено д.е.н., 

проф. Черчик Л.М.  

Медаллю «За досягнення в науці» (за підписом голови ради ректорів 

ЗВО Одеського регіону ректора Степаненко С.М.) нагороджено д.е.н., проф. 

Садченко О.В.  

Постановою Президії НАН України від 21 травня 2020 року з нагоди 50-

річчя ІПРЕЕД НАНУ було відзначено почесними відзнаками та грамотами  

низку співробітників Інституту. 

 

І. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЯГНЕНЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ,  

СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

Згідно з тематичним планом НДР Інституту в 2020 р. проводились 

дослідження за 11 темами, зокрема чотири відомчих фундаментальних теми, 

одна прикладна тема, дві теми за цільовими програмами наукових 

досліджень Відділення економіки НАН України, дві теми за бюджетної 

програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" 

(КПКВК 6541230), один науковий проєкт молодих вчених та одна додаткова 
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відомча тема науково-дослідних робіт 2020 р., керівниками яких є молоді 

вчені, а також реалізовувались 8 міжнародних грантових проєктів. 

Проведені протягом 2020 року дослідження дозволили отримати ряд 

важливих теоретичних та прикладних результатів:  

За напрямком: Інституційні чинники розвитку ринкового 

середовища: 

− розроблено теоретико-методологічне забезпечення діагностики 

ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків, в підґрунтя якого 

закладено множину принципів, синтез наукових підходів з акцентом на 

відтворювальний, систему збалансованих кількісно-якісних індикаторів для 

діагностики логістичних тенденцій, закономірностей і проблем розвитку 

ланцюгів товарних ринків у внутрішньому та зовнішньому вимірі; 

обґрунтовано науково-прикладні засади організаційно-економічних 

механізмів формування ефективних логістичних ланцюгів товарних ринків, 

теоретико-методичний базис логістичних «розривів» потокових процесів 

товарного ринку на основі відтворювального підходу та GAP-аналізу (акад. 

НАНУ Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Тараканов М.Л.). 

- розроблено теоретико-методологічні засади розвитку ринку 

інноваційних технологій (РІТ) на основі обґрунтування структурної моделі 

РІТ (базуючись на запропонованих методологічних принципах його 

побудови та розумінні двоїстої ролі держави на цьому ринку) та методичного 

підходу до відбору факторів розвитку РІТ з позиції техно-глобалізму, що 

дозволило сформувати класифікацію факторів розвитку РІТ за двома групами 

(факторами екзогенного та ендогенного характеру), а також  до оцінки 

впливу факторів внутрішнього середовища на розвиток регіонального РІТ із 

використанням системно-праксеологічного підходу (Шлафман Н.Л.,Уманець 

Т.В). 

- науково обґрунтовано категорію схильності інвестиційної системи до 

відтоку капіталу, виражену як частку валового національного 

продукту, що буде експортовано за кордон, внаслідок 

зростання макропоказників розвитку економіки в умовах низької 

спроможності інституціонального середовища до підтримки стратегічних 

капіталовкладень (Лайко О.І.). 

- розроблено методичний інструментарій для оцінки ступеню 

інвестиційної орієнтованості валової доданої вартості на основі визначення її 

залежності від капітальних інвестицій та виявлено закономірність постійного 

зниження інвестиційної складової у доданій вартості в національній 

економіці за останні 14 років (Лайко О.І.). 

за КПКВК 6541230: 
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− науково обґрунтовано ціль стратегічного регулювання розвитку 

підприємницької діяльності у вигляді підвищення її продуктивності як 

суспільно корисного результату від ефективного перетворення матеріальних, 

фінансових, енергетичних, інтелектуальних, організаційно-управлінських 

ресурсів, компетентностей, можливостей, на якісно нові економічні блага з 

більшою цінністю і корисністю, відповідно до потреб та очікувань 

зацікавлених сторін (Лайко О.І., Горячук В.Ф., Шлафман Н.Л). 

- розроблено проєкт Стратегії підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності, яка враховує продуктивність та потенціал 

підприємництва на основі доданої вартості, та містить такі групи завдань як: 

максимізація створення доданої вартості, як головного показника оцінки 

продуктивності; врахування прихованих активів; вдосконалення фінансово-

економічної політики стимулювання розвитку виробничого підприємництва, 

скорочення непродуктивних витрат на адміністрування податків; 

запровадження системи раннього запобігання банкрутству, моніторингу, 

менторингу і консультування, юридичної допомоги підприємцям; 

забезпечення сталості індустріального курсу розвитку підприємництва; 

залучення до господарського обороту прихованих активів підприємств 

(Лайко О.І., Горячук В.Ф., Шлафман Н.Л). 

 

За напрямком: Транспортно-транзитний потенціал України та 

механізми його реалізації: 

-  розроблено методичний підхід до оптимізації мультимодальних та 

інтермодальних перевезень вантажів шляхом їх координації та інтеграції у 

єдиний інформаційний простір з країнами Європи; формування алгоритму 

передпроєктної перевірки пропускної спроможності маршрутів просування 

вантажів в умовах динамічних інформаційних потоків, обтяжених 

масштабними фінансовими кризами; для ефективної організації 

мультимодальних перевезень обґрунтовано доцільність  створення 

національного автоматизованого центру (Ільченко С.В.). 

−  удосконалено інструментальне забезпечення динамічного управління 

змішаними перевезеннями на основі врахування на певних етапах маршрутів 

поглинальних чи інтегральних ризиків іншої природи, значних за величиною 

та таких, які відсутні за звичайних умов, із застосуванням алгоритму 

виявлення та врахування їх мультиплікативного характеру та алгоритму 

мінімізації економічних втрат, пов’язаних з ризиками десинхронізації на 

етапі перевалювання вантажів; теоретичні засади формування механізму 

державного регулювання змішаних перевезень на основі 

системоутворювальних чинників за їх інструментальним впливом та за 
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критерієм оптимальності векторів розвитку транспортної системи країни 

(Ільченко С.В.). 

 

За напрямком: Інституційні механізми екологізації економіки: 

- розроблено теоретичні основи діагностики процесу секторального 

управління, в основу якої покладено принцип нелінійного підходу до 

функціонування економіко-екологічних систем. Визначено характерні риси 

та алгоритм поведінки цієї системи; сформульовано принципи нелінійного 

підходу до управління процесами екологізації як складових методології 

нелінійного підходу. Доведено необхідність зміни цілеполягання розвитку 

галузевих стратегій в напрямку екологізації шляхом імплементації принципів 

нелінійності в управління секторальним розвитком як альтернативи лінійних 

тенденцій економічного росту (Купінець Л.Є., Степанов В.М.) 

– розроблено теоретико-методичний підхід до визначення 

трансформаційного потенціалу сфери взаємозв’язків «економіка вражень – 

інклюзивний розвиток – природокористування» як здатності країни до 

управління змінами в напрямку реалізації концепції сталого розвитку, 

скоригованого відповідно до положень курсу European Green Deal, на 

прикладі аналізу рівня досягнень ЦСР в Україні, в середньо- та 

довгостроковій перспективі, а також, на основі визначених кількісних 

результатів готовності до змін, ідентифікації пріоритетних напрямків 

євроінтеграційної «зеленої» трансформації економіки України для сталого 

майбутнього в 2030 і 2050 роках (Петрушенко М.М., Шевченко Г.М., 

Хумарова Н.І.). 

– розроблено науково-методичний підхід до визначення взаємозв’язку 

між економікою вражень і економікою добробуту, на прикладі оцінювання 

динамічного соціо-еколого-економічного стану оздоровчої рекреації регіону 

за допомогою індексного методу / середнього геометричного значень 

релевантних відносних показників / індексів (інклюзивності, економіки 

досвіду, оздоровлення внаслідок відпочинку, відновлювальної функції 

відпочинку, екології оздоровчої рекреації), результати якого є підґрунтям для 

вирівнювання ситуації з оздоровчою рекреацією в регіонах країни, 

відповідно до принципів інклюзивності та сталості (Хумарова Н.І., Шевченко 

Г.М., Петрушенко М.М.). 

за КПКВК 6541230: 

- розроблено теоретико-методичне забезпечення комплексної оцінки 

інвестиційно-інноваційної політики природокористування на макро-, мезо- 

рівнях та визначені цілі, завдання, множини принципів, ідентифікації на 

основі європейських практик ключових домінант інвестиційно-інноваційної 
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політики природокористування, взаємопов’язаних із Цілями сталого 

розвитку (ЦСР) України на засадах впровадження інноваційної «квадро-

спіралі» у сферу природокористування (акад. НАН України Буркинський 

Б.В., Нікішина О.В., Андрєєва Н.М.). 

- сформовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо 

формування інституціонального базису інвестиційно-інноваційної політики 

раціонального природокористування національної економіки, які на відміну 

від існуючих підходів базуються на 1) визначенні бар’єрів і факторів 

стримування міжнародної інвестиційно-інноваційної політики раціонального 

природокористування; 2) імплементації світового досвіду використання 

механізмів стимулювання та інструментарію щодо сталого, відповідального 

та «зеленого» інвестування; 3) з’ясуванні економіко-екологічних 

стратегічних пріоритетів – домінант трансформації механізмів та 

інструментарію вітчизняної економіки (акад. НАН України Буркинський 

Б.В., Нікішина О.В., Андрєєва Н.М.). 

– розроблено теоретико-методологічний підхід до визначення 

економічного змісту природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної 

сфери, що полягає в ідентифікації їх як ресурсів (в еволюційному ланцюгу 

«природні ресурси – природно-ресурсний потенціал – природний капітал – 

природні активи»), від залучення яких в економічну діяльність одержується 

вигода, а також його обґрунтування за результатами аналізу чинників 

формування цих активів як основи національного багатства та сталого 

розвитку країни, а також принципів державного управління ними (Шевченко 

Г.М.). 

 

За напрямком: Соціально-економічний розвиток південних регіонів 

України 

- розроблено методичний інструментарій з оцінки: ступеню 

економічного розвитку та індустріалізації територіальної господарської 

системи базового рівня (міста, об’єднаної територіальної громади, селища, 

села); ефективності провадження співробітництва громад на основі 

структурування укладених ними угод про співпрацю за ознакою 

відповідності пріоритетам розвитку локальної територіально-господарської 

системи; сталості розвитку регіонів і територіальних громад на основі 

розширення переліку індикаторів ЦСР №1-№12  30-ма запропонованими 

показниками базового рівня в складі індикаторів якості проживання 

населення в ОТГ, рівня розвитку локальних територіально-виробничих 

утворень і бюджетної спроможності (акад. НАНУ Буркинський Б.В., Лайко 

О.І.); 
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- визначено пріоритети економічного розвитку і співробітництва 

територіально-господарських систем на базовому рівні в напрямку: 

максимізації доданої вартості і формування ланцюгів внутрішнього 

забезпечення її відтворення, участі в міжрегіональному та міжнародному 

економічному обміні на основі ефективного використання локальних 

ресурсів, підвищення рівня функціональності, інноваційності та бюджетної 

спроможності, які виділено на основі мережевого моделювання, системного, 

інституціонального аналізу, та у відповідності до положень Європейської 

регіональної політики і напряму № 4 Концепції реформування місцевого 

самоврядування в Україні – формування економічної та матеріальної бази 

для розвитку спроможних територіальних громад (Лайко О.І., Горячук В.Ф., 

Осипов В.М., Єрмакова О.А., Єжов М.Б.). 

 

За напрямком: Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану 

навколишнього середовища та сталого розвитку: 

– обґрунтовано теоретико-методичні підходи до формування резервів 

природноресурсних активів і супутніх послуг у сфері економіки вражень, із 

їх використанням у майбутньому за принципом опціонної вартості; на основі 

моделі Блека-Шоулза здійснено розрахунки премії call-опціону, на прикладі 

лікувальних грязей Куяльницького лиману, для обґрунтування доцільності 

формування досліджуваних резервів, як в інтересах резервовласника, так і 

резервоотримувача, що дозволяє підвищити рівень забезпечення реалізації 

концепції сталого та інклюзивного розвитку на територіальному рівні 

(Костецька К.О., Хумарова Н.І., Шевченко Г.М.). 

за КПКВК 6541230: 

- розроблено науково-методичний базис активізації природно-

екологічної діяльності промислових парків в Україні, який дозволяє 

ідентифікувати рівень формалізації екологічної складової в концепціях 

промислових парків шляхом їх чотирьохрівневого порівняльного аналізу, а 

саме: за ступенем відображення економічних, соціальних і природно-

екологічних аспектів у формулюванні мети, завдань і принципів; за ступенем 

обґрунтованості в часовому та просторовому вимірах, із урахуванням 

природно-екологічних аспектів, плану розвитку парку; за рівнем візуалізації 

релевантної оргструктури парку в його дескриптивній організаційній моделі; 

за рівнем комплексності аналізу чинників, які впливають на очікуваний 

результат, у його фінансово-інвестиційному, соціально-економічному та 

природно-екологічному аспектах (Хумарова Н.І., Петрушенко М.М.). 
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ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ 

ІНСТИТУТУ ЗА 2020 Р. 

Виконання відомчої фундаментальної тематики: 

НДР «МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ» (науковий керівник д.е.н., 

проф. Купінець Л.Є., реєстраційний № 0119U000228, строк виконання 

01.01.2019–30.12.2021рр.). 

НДР «ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИКИ ТОВАРНИХ 

РИНКІВ» (наукові керівники теми: академік НАН України, д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В., д.е.н., с.н.с. Нікішина О.В., реєстраційний 

№ 0119U000227, строк виконання 01.01.2019–31.12.2021 рр.). 

НДР «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ В 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ» (науковий керівник д.е.н., проф. Хумарова 

Н.І., реєстраційний № 0119U000229, строк виконання 01.01.2019–31.12.2021 

рр.). 

НДР«ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 

ІНТЕРМОДАЛЬНИХ І МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ТРАНЗИТНИХ ВАНТАЖІВ» (науковий керівник 

д.е.н., проф. Ільченко С. В., реєстраційний № 0118UU000204, строк 

виконання 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.). 

Виконання відомчої прикладної тематики: 

НДР «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» (наукові керівники: академік НАНУ, 

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

0119U002419, строк виконання 01.07.2019–31.12.2021 рр.). 

 

Науковий проєкт, що виконується за грантом НАН України 

дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України на 

2020-2021рр. 

НДР «ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-

РЕСУРСНИХ АКТИВІВ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ» 

(науковий керівник д.е.н., доц. Шевченко Г.М., реєстраційний №  

0120U100159, строк виконання 01.2020 - 12.2021 рр.) 

 

Цільова програма наукових досліджень НАН України „Траєкторія 

сталого розвитку України до 2030 року” (Рішення Бюро Відділення 

економіки  НАН України, протокол № 8 від 25.09.2018р.): 

НДР «ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ 
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РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ» (науковий керівник 

д.е.н., пров.н.с. Шлафман Н.Л., реєстраційний № 0119U002418, строк 

виконання 01.07.2019–31.12.2021рр.) 

 

Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових 

досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального 

природокористування в умовах глобальних змін навколишнього 

середовища на 2020-2024 рр.(Розпорядження Президії НАН України від 

11.06.2020 № 260): 

НДР «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ СУДНАМИ» (науковий 

керівник д.е.н., проф. Ільченко С.В., реєстраційний № 0120U103050, строк 

виконання  15.06.2020-31.12.2024 рр.) 

 

Додаткові відомчі теми науково-дослідних робіт 2020 р., 

керівниками яких є молоді вчені (Постанова Президії НАН України № 

337 від 18.12.2019р.): 

НДР «РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА 

ЗАСАДАХ СКОРОЧЕННЯ ВІДТОКУ КАПІТАЛУ» (науковий керівник 

д.е.н., с.н.с. Лайко О.І., реєстраційний № 0120U101900, строк виконання  

01.01 – 31.12.2020р.) 

 

Виконання додаткової відомчої прикладної тематики за  

бюджетною програмою Підтримка розвитку пріоритетних напрямів 

наукових досліджень» (КПКВК 6541230) (постанова Президії НАН 

України від 18.12.2019 № 339): 

НДР «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ» 

(наукові керівники акад. НАН України, д.е.н., проф.  Буркинський Б.В., д.е.н., 

с.н.с. Лайко О.І., реєстраційний № 0120U101163, строк виконання  

01.01.2020 – 31.12.2021рр.) 

НДР «ДОМІНАНТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» (наукові 

керівники акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., д.е.н., проф. 

Андрєєва Н.М., реєстраційний № 0120U100160, строк виконання  

01.01.2020 – 31.12.2021рр.) 
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Госпдоговірна тема НДР  

НДР «ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВИЗИРСЬКОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ВОТГ)» (період виконання: 

19.08 – 31.12.2020; договір про надання консультаційних послуг від 

19.08.2020р):  

 

ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТІВ 

1. «Транснаціональне кластерне співробітництво в аграрно-

продовольчому секторі, на основі методу розумної  спеціалізації у 

Дунайському регіоні - S3Claster», 2018-2021рр.  

2. “Marine and River Litter Elimination New Approach” (“Новий підхід в 

усуненні морського і річкового забруднення”) – MARLENA eMS BSB – 139, 

17.08.2018-16.02.2021рр. 

3. “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (“Стійка 

сільсько-господарська торговельна мережа в Чорноморському басейні”)- 

AgriTradeNet eMS BSB - 383, 02.08.2018-01.12.2020рр.  

4.  «Подолання нездатності сприяти вторинному підприємництву в 

Дунайському регіоні» (Embracing failure to facilitate second-chance 

entrepreneurship in the Danube region (Danube Chance 2.0). 07.2018-07.2021  

5. «Стале фінансування позитивних соціальних змін» (Leveraging 

Finance 4 positive Social Change - Finance4SocialChange). 07.2018-07.2021. 

6. «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog 

(Розумний транспорт і логістика для міст) (№585832-EPP-1-2017-1-IT-

EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2021рр. 

 

ІІ. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ 

ІПРЕЕД НАН УКРАЇНИ 

ФОРМА ІІ 
 

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 

загаль
ний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд 

загаль
ний 
фонд 

спеціа
льний 
фонд 

загальний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Програмно-цільова та 

конкурсна тематика НАН 

України 

 х  х  х 

2.2. Тематика, що виконувалась 

за завданнями цільових 
1 х  х 100,00 х 
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програм прикладних 

досліджень НАН України *** 

2.3. Тематика, що виконувалась 

в рамках конкурсу за напрямом 

«Підтримка пріоритетних для 

держави наукових досліджень і 

науково-технічних (експери-

ментальних) розробок» 

бюджетної програми 6541230: 

 х  х  х 

прикладні 

дослідження. 
2 х  х 2092,113 х 

2.7. Наукові гранти 

дослідницьких лабораторій 

(груп): 

 х  х  х 

фундаментальні 

дослідження; 
1 х  х 500,000 х 

3. Відомча тематика       

3.1. Тематика, що виконувалась 

за завданнями цільових 

наукових програм відділень 

НАН України 

(фундаментальні 

дослідження). 

1 х  х 1506,717 х 

3.2. Тематика 

фундаментальних досліджень, 

що фінансувалась за 

бюджетною програмою 

6541030 . 

5 х 2 х 5865,285 х 

3.3. Тематика прикладних 

досліджень, що фінансувалась 

за бюджетною програмою 

6541030 . 

1 х  х 1416,469 х 

5. Договірна тематика х  х  х  

5.1. Тематика, що 

фінансувалась в рамках 

договорів та контрактів із 

вітчизняними та іноземними 

замовниками 

 (фундаментальні 

дослідження). 

х 1 х 1 х 41,250 

фундаментальні 

дослідження; 
х 5 х  х 5570,170 

Загалом 11 6 2 1 11480,584 5611,420 
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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 Украї

ни 

Зарубіжжя 

1 - 1 - 41,250 - 0,241 1 

 

ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів 

державної влади 

Протягом звітного року на замовлення органів державної влади 

співробітниками  Інституту підготовлено ряд науково-експертних матеріалів. 
2020 

 Назва та вид документу Куди направлено 

1.  Консультування Визирської ОТГ Одеського району Одеської 

області щодо впровадження стратегії соціально-економічного 

розвитку з врахуванням сучасних вимог до процесу 

децентралізації управління економічним розвитком та 

забезпечення конкурентних та ефективних умов для 

добровільного об’єднання громад 

Визирська ОТГ Одеського 

району Одеської області 

Протягом 2020р. 

2.  Співробітники відділу (Лайко О.І., Єрмакова О.А.) 

здійснювали експертизу наукових робіт, науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених, які працюють 

(навчаються) у ЗВО та НУ, що належать до сфери управління 

МОН на отримання фінансування у 2020 р. з державного 

бюджету (загалом 18 експертних висновків) 

Міністерство освіти і 

науки України 

Протягом 2020р. 

3.  Експернта оцінка законопроєктів: «Про державну підтримку 

інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», «Про 

внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують 

інвестиційні проекти зі значними інвестиціями», «Про 

внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Митного кодексу України»  

Український союз 

промисловців і 

підприємців, Антикризова 

рада громадських 

організацій  

вих. №9/208 від 24.07.2020 

4.  Пропозиції щодо оптимізації мультимодальних та 

інтермодальних перевезень вантажів шляхом формування 

національного автоматизованого центру координації 

змішаних перевезень та визначенні можливості створення 

єдиного інформаційного простору з країнами Європи та 

організації ІТ-точок реформування та розвитку морського 

транспорту України 

Комітет з питань 

транспорту та 

інфраструктури Верховної 

Ради України, вих. від 

12.10.2020 р. 
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5.  Оцінка вартості експертних послуг щодо процедур оцінки 

впливу на довкілля 

Міністерство захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

вих. від 08.09.2020 р. 

6.  Пропозиції до проекту рішення РНБО України щодо викликів 

та загроз національній безпеці України в екологічній сфері 

Рада національної безпеки 

України,  

вих. 2/62 від 03.02.2020р.  

7.  Рекомендації щодо впровадження адаптаційних заходів в 

аграрному секторі економіки північного Причорномор’я в 

умовах зміни клімату 

Одеська обласна рада, 

вих. від 12.08.2020р. 

8.  Пропозиції до проекту державної програми розвитку  

науково-дослідницької інфраструктури в Україні 

Сектор координації 

наукових досліджень  

Науково-організаційного 

відділу Президії НАН 

України 

вих №б/н від 02.03.2020р 

9.  Пропозиції щодо внесення змін до Угоди про асоціацію 

України з ЄС 

Відділення економіки 

НАН України 

вих. від 27.08.2020 р. 

10.  Рекомендації щодо реформування НАН України та 
академічної науки 

Відділення економіки 

НАН України 

вих №б/н від 06.03.2020р 

11.  Пропозиції щодо Державної цільової програми «Соціально - 
економічний та екологічний розвиток природних територій  

курорту державного значення Куяльник на 2020-2024 роки». 

Управління туризму, 

рекреації та курортів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

вих №2/40 від 24.01.2020р 

12.  Пропозиції до проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в 
Україні на 2021–2031 роки 

Сектор з координації 

наукових досліджень 

Президії НАН України 

№ б/н від 08.09.2020р. 

13.  Наукове обґрунтування Проєкту зміни меж (розширення) 
території ботанічного заказника загальнодержавного значення 

«Староманзирський» на території Тарутинського району 

Одеської області на 245 га 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

№б/н від 16.03.2020р. 

14.  Наукове обґрунтування Проєкту створення національного 
природного парку «Куяльницький» на територіях 

Біляївського, Іванівського, Лиманського районів Одеської 

області та міста Одеса, загальною площею 10801,198 га 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

№б/н від 17.07.2020р. 

15.  Експертний висновок щодо Проєкту Закону України «Про 
управління відходами» у частині щодо металобрухту 

Українська асоціація 

вторинних металів 

вих. 2/120 від 01.04.2020р. 

16.  Експертна оцінка теми фундаментальної науково-дослідної 

роботи «Теоретико-методологічні засади забезпечення 

конкурентоспроможності галузі хмелярства України», термін 

виконання 01 січня 2021-31 грудня 2025 р.  

Інститут сільського 

господарства Полісся 

Національної академії 

аграрних наук України 

№б/н. від 13.07.2020 р. 

17.  Експертна оцінка теми фундаментальної науково-дослідної 

роботи «Науково-методологічні засади розвитку ринку 

насіння олійних культур та продуктів їх переробки», термін 

Український науково-

дослідний інститут олій та 

жирів Національної 
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виконання 01 січня 2021-31 грудня 2025 р.  академії аграрних наук 

України 

№б/н. від 13.07.2020 р. 

18.  Експертна оцінка теми фундаментальної науково-дослідної 

роботи «Теоретико-методологічні засади розвитку аграрного 

ринку для формування продовольчої безпеки та розв’язання 

енергетичних проблем», термін виконання 01 січня 2021-31 

грудня 2025 р.  

Національний науковий 

центр «Інститут аграрної 

економіки» Національної 

академії аграрних наук 

України 

№б/н. від 13.07.2020 р. 

19.  Експертна оцінка теми фундаментальної науково-дослідної 

роботи «Інституціональні засади сталого розвитку галузі 

бджільництва України», термін виконання 01 січня 2021-31 

грудня 2025 р.  

 

ННЦ «Інститут 

бджільництва імені П.І. 

Прокоповича» 

Національної академії 

аграрних наук України 

№б/н. від 25.08.2020 р. 
 

 

 

 

ІV. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАРОДНОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
 

 

Впровадження результатів наукових напрацювань у практику діяльності 

органів державної влади, місцевого самоврядування та господарську 

діяльність займає важливе місце в діяльності Інституту.  

Найбільш значні та важливі результати досліджень щодо вирішення 

актуальних практичних проблем вітчизняної економіки з бюджетної 

тематики узагальнені в наукових доповідях, доповідних, аналітичних 

записках, експертних висновках та проєктах нормативних актів, що були 

направлені до Верховної Ради, Міністерств та відомств, обласних та місцевих 

державних адміністрацій, підприємств та установ. 

За результатами досліджень в 2020 р. підготовлено та надіслано в органи 

влади, установи та організації 95 аналітичні та доповідні записки, наукові 

доповіді, пропозицій до законопроєктів та методики, 19 експертних 

висновків та рекомендацій, загалом отримано 54 акти впровадження 

наукових результатів. До вищих державних органів влади (Верховна Рада 

України та Комітети Верховної Ради України, Рада національної безпеки і 

оборони України, профільних міністерств та відомств) надіслано 28 

розробок, отримано 13 актів впровадження.
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ІV. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
ФОРМА ІV-1 

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 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

За бюджетною програмою 6541030 

6. Інше:         

6.1. Заключні чи проміжні звіти 6 1 2  6 1 2  

6.2. Монографії (або їх глави) 30  10  30  10  

6.4. Рекомендації, методичні 

рекомендації, технологічні 

рекомендації, методики, 

технологічні інструкції. 

1  1   1  

1 

6.5. Проєкти законодавчих та 

нормативних актів (закон, 

концепція, стратегія, стандарт тощо) 

 

  

3 

 

 

  

 

 

6.8.Наукові, аналітичні 

доповіді та записки 
52  21  24  18 

 

6.9.Експертні (науково-

експертні) висновки 
16  3  16  3 

 

За бюджетною програмою 654 1230 

6. Інше:         

6.1. Заключні чи проміжні 

звіти 
1  2  1  2  

6.2. Монографії (або їх 

глави) 
3  6  3  6  

6.8.Наукові, аналітичні 

доповіді та записки 3  13  2  18  
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За бюджетною програмою 6541030: 

До Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування: 

1. Аналітична записка: «Стимулювання економічного зростання і 

співробітництва на основі імплементації новітньої міжнародної регіональної 

інноваційної політики» (вих. № 9/197 від 15.07.2020р.). 

2. Доповідна записка: «Пропозиції щодо реалізації інноваційного 

вектору економічного розвитку і співробітництва територіально-

господарських систем України» (вих. № 9/197 від 15.07.2020р.). 

 

До Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики 

та природокористування: 

1. Аналітична записка: «Діагностика  інституціональної якості 

екологізації економіки та інституціональне планування екологічного 

управління» (без вих. номеру). 

 

До Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 

інфраструктури 

1. Наукова доповідь «Теоретико-методологічні основи ідентифікації 

ризиків та загроз і визначення ступеня впливу інституційних та 

інституціональних чинників на активацію мультимодальних та 

інтермодальних потоків» (вих. № 22/285 від 12.10.2020 р.). Відгук: Комітет 

Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (вх. № 04-

31/12-2020.200035 від 03.11.2020р.). 

 

До Міністерства розвитку громад та територій України: 

1. Доповідна записка: «Концептуальні та методичні засади комплексної 

оцінки розвитку регіонів України» (вих. № 9/177 від 01.07.2020р.). 

2. Доповідна записка: «Комплексна оцінка розвитку регіонів України» 

(вих. № 9/177 від 01.07.2020р.). 

3. Аналітична записка: «Стимулювання економічного зростання і 

співробітництва на основі імплементації новітньої міжнародної регіональної 

інноваційної політики» (вих. № 9/196 від 15.07.2020). Відгук: Директорат з 

питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади 

та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та 

територій України (вих. № 8/34.4/5661-20 від 04.08.2020р.). 
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4. Доповідна записка: «Пропозиції щодо реалізації інноваційного 

вектору економічного розвитку і співробітництва територіально-

господарських систем України» (вих. №9/196 від 15.07.2020). Відгук: 

Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної 

організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства 

розвитку громад та територій України (вих. № 8/34.4/5661-20 від 04.08.2020 

р.) 

5. Аналітична записка: «Аналіз механізмів регіонального економічного 

розвитку та співробітництва громад в умовах реформи децентралізації: 

мережевий підхід» (вих. №9/408 від 22.12.2020). 

6. Доповідна записка: «Інтегральний підхід до визначення резервів 

використання природних ресурсів у рамках формування інклюзивної 

економіки вражень» (вих. № 21/203 від 20.07.2020 р.; до ПАТ лікувально-

оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» вих. № 

21/202 від 20.07.2020 р.). 

 

До Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України: 

1. Наукова доповідь «Науково-методичні засади визначення 

взаємозв’язку інклюзив-ної економіки вражень і економіки добробуту: 

поведінковий підхід» (вих. № 2/186 від 07.07.2020 р.). Відгук: Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України (вх. № 4-56/1179-20 від 

23.07.2020 р.). 

 

До Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України: 

1. Доповідна записка: «Методичний підхід до діагностики 

результативності податкового регулювання екологізації економіки» (вих. 

№20/400 від 21.12.2020 р.; до Міністерства фінансів України вих. №20/399 

від 21.12.2020 р.; до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України вих. №20/398 від 21.12.2020 р.). 

2. Аналітична записка «Індексний підхід до ідентифікації можливостей 

розвитку ін-клюзивної економіки вражень в Україні» (вих. № 21/338 від 

01.12.2020 р.). 

 

До Національного фонду досліджень України: 

1. Пропозиції: Заявка проєкту «Розробка програмних заходів підтримки 

економічної безпеки Українського Придунав’я в умовах кризи» на конкурс 

«Підтримка досліджень провідних та молодих учених» (вих. № 2/168 від 

22.06.2020). 
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До Президії НАН України: 

1. Доповідна записка «Про особливості підходу та результатів 

моделювання і прогнозування розвитку епідемії коронавірусу COVID-19» 

(вих. №2/134 від 25.05.2020 р.). 

 

До Одеської обласної державної адміністрації: 

1. Доповідна записка: «Адміністративно-територіальна реформа в 

Україні: районний рівень в контексті забезпечення спільних інтересів 

об’єднаних територіальних громад та їх співробітництва» (вих. № 9/372 від 

15.12.2020р.). 

2. Аналітична записка: «Історія, стан та проблеми вищої освіти в 

Україні» (вих. № 9/384 від 16.12.2020р.). 

3. Доповідна записка: «Пропозиції та очікувані результати щодо 

реформування системи вищої освіти» (вих. № 9/384 від 16.12.2020р.). 

4. Пропозиції: Комплект документів щодо створення вільної економічної 

зони «Буджак» та обласної науково-експертної ради(вих. № 9/386 від 

16.12.2020р.). 

5. Пропозиції: Комплект документів до проєкту Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про проведення економічного експерименту на території 

субрегіону Нижній Дунай Одеської області» (вих. № 9/387 від 16.12.2020р.). 

6. Доповідна записка: «Перспективи організації вітчизняного 

виробництва ліфтів на основі міжрегіонального економічного 

співробітництва та ефективного використання місцевих ресурсів» (вих. № 

9/388 від 16.12.2020). 

7. Науково-аналітична доповідь «Методичний підхід до оцінювання 

впливу факторів внутрішнього середовища на розвиток регіонального ринку 

інноваційних технологій України»( вих. № 9/385 від 16.12.2020р.;).  

8. Доповідна записка: «Комплексна оцінка розвитку регіонів України у 

2018 році» (вих.№9/141 від 02.06.2020 р.). Відгук: Одеська обласна державна 

адміністрація (вих. №6293/2/01-22/5836/2-20 від 06.08.2020 р.). 

 

До Херсонської обласної державної адміністрації: 

1. Доповідна записка: «Оцінка соціально-економічного та екологічного 

розвитку Херсонської області» (вих. №9/142 від 02.06.2020р.; до 

Миколаївської обласної державної адміністрації вих.№9/143 від 

02.06.2020р.). Відгук: Херсонська обласна державна адміністрація (вих. 

№11123/0-20/19/311.2-7453 від 05.08.2020 р.). 
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2. Доповідна записка: «Комплексна оцінка розвитку регіонів України у 

2018 році» (вих.№9/142 від 02.06.2020 р.; до Миколаївської обласної 

державної адміністрації вих.№9/143 від 02.06.2020 р.). Відгук: Херсонська 

обласна державна адміністрація, вих. №11123/0-20/19/311.2-7453 від 

05.08.2020 р. 

 

До Одеської обласної ради: 

1. Рекомендації щодо впровадження адаптаційних заходів в аграрному 

секторі економіки північного Причорномор’я в умовах зміни клімату (вих. № 

без вих. номеру від 12.08.2020 р.). Відгук: Одеська Обласна рада (вих. № 

01/03-36/2838  від 11.12.2020р.). 

2. Аналітична записка «Забезпечення регіонального економічного 

розвитку та співробітництва громад в умовах реформи децентралізації: 

європейський досвід та перспективи для України» (вих. №9/412 від 

22.12.2020). 

3. Доповідна записка «Стратегічні пріоритети соціально-економічного 

розвитку територіально-виробничих утворень в аспекті євроінтеграційних 

процесів» (вих. №9/412 від 22.12.2020). 

4. Доповідна записка «Пропозиції щодо реалізації інноваційного вектору 

економічного розвитку і співробітництва територіально-господарських 

систем України» (вих. №9/412 від 22.12.2020). 

5. Доповідна записка: «Оцінка соціально-економічного та екологічного 

розвитку Одеської області» (вих.№9/141 від 02.06.2020) 

 

До Головного управління статистики в Одеській області: 

1. Доповідна записка: «Оцінка соціально-економічного та екологічного 

розвитку Одеської області» (вих. № 9/228 від 10.08.2020. Відгук: Головне 

управління статистики в Одеській області (вих. № 09-11/721-20 від 

16.09.2020р.).  

2. Доповідна записка: «Комплексна оцінка розвитку регіонів України у 

2018 році» (вих. № 9/228 від 10.08.2020 р.). Відгук: Головне управління 

статистики в Одеській області (вих. № 09-11/721-20 від 16.09.2020р.). 

3. Доповідна записка: «Наукові підходи до розробки та оцінки рівня 

стійкого розвитку територіально-виробничих утворень» (вих. № 9/233 від 

17.08.2020р. Відгук: Головне управління статистики в Одеській області (вих. 

№ 09-11/722-20 від 16.09.2020.  

 

До Департаменту економічної політики та стратегічного 

планування Одеської обласної державної адміністрації: 
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1. Пропозиції щодо проєкту «Формування інтерактивного 

інвестиційного паспорту і карти інвестиційної привабливості Одеської 

області», що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (вих. № 9/20 від 16.01.2020 р.). Відгук:  Департамент 

економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації (рішення № 3 від 11.02.2020р.). 

2. Доповідна записка «Пропозиції щодо цифровізації пляжних територій 

Одеської об-ласті в контексті забезпечення інклюзивного 

природокористування в рекреаційно-туристичній сфері» (вих. № 21/375 від 

10.12.2020р.). 

 

До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації: 

1. Доповідна записка «Екосистемний підхід активізації інклюзивної 

економіки вражень на континуумі послуга-враження» (вих. № 2/204 від 

20.07.2020 р). Відгук: Департамент екології та природних ресурсів ОДА (вих. 

№ 3493/05-45/3448 від 31.07.2020 р.). 

 

До Департаменту культури та туризму ОМР: 

1. Аналітична записка «Організаційно-економічні засади оздоровчого 

туризму (Wellness Tourism) як основного напряму інклюзивної економіки 

вражень» (вих.№ 2/163 від 19.06.2020р.). Відгук: Департамент культури та 

туризму Одеської міської ради (вих. № 01-21/358 від 24.06.2020р.). 

 

До Департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з 

питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації: 

1. Доповідна записка «Імперативи інклюзивного розвитку в 

рекреаційному природокористуванні» (вих. б/н від 30.10.2020 р.) Відгук: 

Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і 

курортів Волинської ОДА (вих. № 597/06-3/2-20 від 5.11.2020 р.) 

 

До Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної 

державної адміністрації: 

1. Аналітична записка «Організаційно-економічні засади оздоровчого 

туризму (Wellness Tourism) як основного напряму інклюзивної економіки 

вражень» (вих. № 21/277 від 05.10.2020р.). Відгук: Управління туризму, 

рекреації та курортів ОДА (вих. № 01/01-15/544 від 28.08.2020р.). 
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2. Доповідна записка «Пропозиції щодо формування пріоритетного 

вектору розвитку туристично-рекреаційної діяльності до Програми розвитку 

туризму та курортів в Одеській області» (вих. № 21/276 від 2.10.2020 р.). 

 

До Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації: 

1. Наукова доповідь «Методологічні основи діагностики ефективності 

логістичних ланцюгів товарних ринків» (вих. №26/132 від 25.05.2020 р.). 

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації (вих. №154/02-18/441 від 25.05.2020р.). 

2. Аналітична записка «Організаційно-економічні механізми 

формування логістики ринку молока та молочних продуктів в Україні» (вих. 

№26/311 від 09.11.2020 р). Відгук: Управління аграрної політики Одеської 

обласної державної адміністрації (вх. № 371/02-18/969 від 10.11.2020р.). 

3. Науково-аналітична доповідь «Організаційно-економічні механізми 

формування ефективної логістики овочевого ринку України» (вих. № 26/371 

від 15.12.2020 р.). 

 

До Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури 

Одеської обласної державної адміністрації: 

1. Доповідна записка «Інституціональні чинники розвитку транспортної 

інфраструктури щодо сприяння ефективності мультимодальних та 

інтермодальних перевезень» (вих. № 22/316 від 09.11.2020 р). Відгук: 

Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської обласної 

державної адміністрації (вх. № 04-08/1204 від 11.11.2020 р.) 

2. Наукова доповідь «Науково-прикладне супроводження 

інституціонального забезпечення розвитку змішаних перевезень в Україні» 

(вих. № 22/158-а від 16.06.2020 р.). Відгук: Управління транспортно-

комунікаційної інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації 

(вх. №  01-13/699 від  08.07.2020 р.). 

3. Наукова доповідь «Закономірності розвитку систем змішаних 

перевезень та їх визначальне управлінське забезпечення різних рівнів 

ієрархії» (вих. № 22/471 від 16.12.2019 р.). Відгук: Управління транспортно-

комунікаційної інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації 

(вх. № 01-12/45 від 15.01.2020 р.). 

4. Наукова доповідь «Теоретико-методичні основи ідентифікації та 

визначення ступеня впливу інституційних та інституціональних чинників на 

активізацію мультимодальних та інтермодальних потоків» (вих. № 22/284 від 

12.10.2020 р.). Відгук: Управління транспортно-комунікаційної 
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інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації (вх. № 04-08/1203 

від 11.11.2020 р.). 

5. Доповідна записка «Державна політика міжрегіональної інтеграції у 

напрямі розвитку транспортного забезпечення регіонів України на засадах 

мультимодальності та інтермодальності» (вих. № 22/279а від 22.10.2020 р.). 

Відгук: Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської 

обласної державної адміністрації (вх. № 04-08/1205 від 11.11.2020 р.). 

6. Аналітична записка «Науково-прикладне обґрунтування шляхів 

мінімізації техногенного навантаження на екосистему Чорного моря задля 

збереження його природно-ресурсного потенціалу»  (вх. № 22/272 від 

29.09.2020 р.). Відгук: Управління транспортно-комунікаційної 

інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації (вх. № 04-08/1202 

від 11.11.2020 р.). 

 

До Постійної Комісії з питань транспорту, зв’язку та 

морегосподарського комплексу Одеської обласної ради: 

1. Аналітична записка «Стратегічні пріоритети розвитку постійних 

пристроїв транспортних систем на короткостроковий, середньостроковий та 

довгостроковий періоди» (вих. № 22/164-а від 19.06.2020 р.). Відгук: 

Постійна Комісія з питань транспорту, зв’язку та морегосподарського 

комплексу Одеської обласної ради (вх. № 276-3 ПК від 16.07.2020 р.). 

 

До Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області: 

1. Доповідна записка «Наукові підходи до розробки та оцінки рівня 

стійкого розвитку територіально-виробничих утворень» (вих. №9/235 від 

18.08.2020 р.; До Коблевської ОТГ Березанського району Миколаївської 

області, вих. №9/234 від 18.08.2020 р.). Відгук: Визирська сільська рада 

Лиманського району Одеської області (вих. №02-14/2186 від 16.12.2020 р.). 

 

До Асоціації міст України (Одеське відділення): 

1. Наукова доповідь «Концептуальний підхід до організаційно-

економічного механізму формування ефективних логістичних ланцюгів 

регіональних товарних ринків» (вих. № 26/370 від 15.12.2020 р.) 

 

До Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний 

центр екології моря (УкрНЦЕМ)»: 

1. Аналітична записка «Аналіз міжнародного інституційно-правового 

поля запобігання забруднення з суден морських акваторій, морських та 

річкових басейнів та збереження їхнього природно-ресурсного потенціалу» 
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(вих. № 2-1/392 від 17.12.2020 р.; до Державної екологічної інспекції в 

Одеській області вих. № 2-1/393 від 17.12.2020 р. ). Відгук: Науково-дослідна 

установа «Український науково-дослідний центр екології моря (УкрНЦЕМ)» 

(вх. №  01-6-353 від 21.12.2020 р.). 

 

До Коаліції реанімаційного пакету реформ : 

1. Доповідна записка «Пропозиції щодо подальшої реалізації 

рекомендацій стосовно пріоритетних дій на 2020–2021рр., зокрема для 

порядку денного другої сесії Парламенту з питань реформ в Україні, 

підготовлених до Ukraine Reform Conference 2020 у Вільнюсі» (вих. 21/106 

від 12.03.2020 р.).  

 

До ТОВ «Колумбус Інтернейшнл»: 

1. Наукова доповідь «Методологічні основи діагностики ефективності 

логістичних ланцюгів товарних ринків» (вих. №26/294 від 21.10.2020р.). 

Відгук: ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» (вих. № 17 від 21.10.2020 р.) 

2. Доповідна записка «Теоретичне обґрунтування шляхів подолання 

логістичних «розривів» у ланцюгах товарних ринків» (вих. №26/295 від 

21.10.2020р.). Відгук: ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» (вих. № 16 від 

21.10.2020 р.) 

 

До ТОВ «Велес-Агро-ЛТД»: 

1. Наукова доповідь «Методологічні основи діагностики ефективності 

логістичних ланцюгів товарних ринків» (вх. 26/343 від 07.12.2020 р.). Відгук: 

ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» (вих. № 7 від 08.12.2020 р.). 

2. Доповідна записка «Теоретичне обґрунтування шляхів подолання 

логістичних «розривів» у ланцюгах товарних ринків» (вих. №26/342 від 

07.12.2020р.). Відгук: ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» (вих. № 6 від 08.12.2020 р.). 

 

За бюджетною програмою 6541230: 

 

До Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України: 

1. Наукова доповідь «Теоретичні підходи до формування та 

використання природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної сфери» 

(вих. № 2/185 від. 07.07.2020р.; до Департаменту екології та природних 

ресурсів Одеської обласної державної адміністрації вих. № 2/162 від 

19.06.2020р.). Відгук: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України (вих. № 8/4-50/1180-20 від. 23.07.2020р.). Відгук: Департамент 

екології та природних ресурсів ОДА  (вих. № 5180/06-17/5008 від. 
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17.12.2020р.). 

 

До Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України: 

1. Доповідна записка «Визначення тенденцій формування та 

використання природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної сфери» 

(вих. № 2/330 від 25.11.2020р.) 

2. Доповідна записка «Стратегічні напрями збільшення валової доданої 

вартості високотехнологічного сектору вітчизняної економіки» (вих. лист 

№ 9/347 від 08.12.2020 р.; до Міністерства освіти і науки України вих. 

№9/346 від 08.12.2020 р).  

3. Доповідна записка «Проєкт Стратегії підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності в умовах трансформаційних змін економіки 

України» (№9/360 від 10.12.2020 р.;  до Міністерства розвитку громад та 

територій України вих. №9/359 від 10.12.2020р.). 

4. Доповідна записка «Валова додана вартість як головний показник 

продуктивності діяльності підприємств» (вих. лист №9/193 від 10.07.2020р.; 

до Міністерства розвитку громад та територій України вих. лист №09/334 від 

26.11.2020р.). Відгук: Міністерство розвитку громад та територій України 

(Мінрегіон) (вих. №7/34.2/20426-20 від 23.12.2020 р.). 

5. Доповідна записка «Оцінка продуктивності діяльності підприємств 

України» (вих. №9/193 від 10.07.2020р.). 

6. Аналітична доповідь «Методичний підхід до комплексної оцінки 

домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування 

національної економіки» (вих. лист №26/313 від 09.11.2020 р.; До Управління 

аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації, вих. №26/312 

від 09.11.2020р.; До ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» вих.  №26/310 від 

09.11.2020 р.; До ТОВ «Велес Агро ЛТД», вих. №26/326 від 23.11.2020 р). 

Відгук: Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського 

господарства України, вих. №3031-06/68679-07 від 17.11.2020 р. Відгук: 

Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації  

вих.№372/02-18/970 від 10.11.2020 р. Відгук: ТОВ «Колумбус Інтернейшнл», 

вих. № 22 від 09.11.2020 р.  Відгук: ТОВ «Велес Агро ЛТД», вих. № 5 від 

23.11.2020 р. 

2. Наукова доповідь «Інституціональне та інформаційне 

забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування в 

контексті світового досвіду» (вих. №20/218 від 31.07.2020р.; До Міністерства 

освіти і науки України вих. №20/214 від 31.07.2020р.; До Державної служби 

статистики України вих. № 20/216 від 31.07.2020 р. ; До Департаменту 
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екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації 

вих. №20/217 від 31.07.2020р.).  Відгук: Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, вих. №3031-06/64680-07 від 

27.10.2020р. Відгук: Міністерство освіти і науки України вих. №7/359-20 від 

26.11.2020р. Відгук: Державна служба статистики України вих. №06.5-

09/135-20 від 11.11.2020р. Відгук: Департамент екології та природних 

ресурсів Одеської обласної державної адміністрації вих. №4735/06-17/4571 

від 27.10.2020р. 

3. Наукова доповідь «Методичні підходи щодо визначення 

домінант регіональної інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування» (вих. №20/241 від 31.07.2020р.; До Департаменту 

екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації 

вих. №20/242 від 20.08.2020р.). Відгук: Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України вих. №3031-06/64680-07 від 

27.10.2020р. Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської 

обласної державної адміністрації, вих. №4900/06-17/4703 від 05.11.2020р. 

 

До Міністерства розвитку громад та територій України: 

1. Доповідна записка «Валова додана вартість як головний показник 

продуктивності діяльності підприємств» (вих. №09/334 від 26.11.2020р.; до 

Департаменту економічної політики та стратегічного планування вих. 

№9/391-а від 17.12.2020р.; до Українського союзу промисловців та 

підприємців вих. №9/194 від 10.07.2020р.). 

2. Доповідна записка «Оцінка продуктивності діяльності підприємств 

України» (вих. №09/334 від 26.11.2020р.; до Департаменту економічної 

політики та стратегічного планування вих. №9/391-а від 17.12.2020р.; до 

Українського союзу промисловців та підприємців вих. №9/194 від 

10.07.2020р.). Відгук: Департамент економічної політики та стратегічного 

планування (вх. № 185 від 22.12.20р.). 

3. Доповідна записка «Приховані активи та аналіз методичних підходів 

до їх оцінки в контексті продуктивності» (вих. лист №09/374 від 15.12.2020р.; 

до Одеської обласної державної адміністрації вих. №09/373 від 15.12.2020р.). 

4. Доповідна записка «Оцінка прихованих активів підприємств в Україні 

за видами економічної діяльності» (вих. №09/374 від 15.12.2020р.; до 

Одеської обласної державної адміністрації вих. №09/373 від 15.12.2020р.). 

 

До Міністерства фінансів України: 

1. Наукову доповідь «Дослідження і регулювання розвитку 

інвестиційної системи України в контексті скорочення непродуктивного 
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відтоку фінансового капіталу» (вих. №9/421 від 24.12.2020 р.; до 

Міністерства економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства вих. 

№9/420 від 24.12.2020р.; до Міністерства розвитку громад і територій 

України вих. №9/391 від 17.12.2020р.; до Державної фіскальної служби 

України (Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з великими 

платниками податків у м.Харкові)  вих. №9/422 від 24.12.2020р.. до 

Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської 

обласної державної адміністрації вих. №9/391-б від 17.12.2020; до 

Підприємства «Саардана» вих. №9/395 від 17.12.2020р.). Відгук: 

Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської 

обласної державної адміністрації вих.. 01.1- 17/2450 від 21.12.2020 р.; Відгук: 

Підприємство «Саардана» вих. 437/1220 від 18.12.2020 р. 

 

До Спільного підприємства «Саардана»: 

1. Доповідна записка «Проєкт Стратегії підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності в умовах трансформаційних змін економіки 

України» (вих. № 9/397 від 17.12.2020р.; до Українського союзу 

промисловців та підприємців вих. № 9/361 від 10.12.2020р. ). Відгук: Спільне 

підприємство «Саардана» (вих.. № 425/1220 від 17.12.2020р.). 

2. Доповідна записка «Приховані активи та аналіз методичних підходів 

до їх оцінки в контексті продуктивності» (вих. № 9/396 від 17.12.2020р.). 

Відгук: Спільне підприємство «Саардана» (вх. № 179 від 21.12.20р.). 

 

Підготовлено до розгляду на Вченій раді: 

1. Наукова доповідь «Бізнес-середовище як фактор розвитку ринку 

інноваційних технологій в Україні» . 

2. Наукова доповідь «Інноваційний кадровий потенціал як фактор 

розвитку ринку інноваційних технологій в Україні». 

3. Наукова доповідь «Методологія забезпечення збалансованого 

розвитку підприємства промисловості на принципах компліментарності». 

4. Наукова доповідь «Розробка стратегії збалансованого розвитку 

підприємств промисловості в контексті принципів компліментарності: 

методичний підхід». 

5. Наукова доповідь «Класифікація факторів розвитку ринку 

інноваційних технологій». 

 

За результатами прикладних розробок отримані позитивні відгуки 

та інформацію про впровадження, зокрема:  
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1. Головним управлінням статистики в Одеській області (лист вих. №09-

11/721-20 від 16.09.2020): позитивно оцінено доповідні записки «Оцінка 

соціально-економічного та екологічного розвитку Одеської області» та 

«Комплексна оцінка розвитку регіонів України у 2018 році», зокрема 

зазначається, що запропонована методика є актуальною та має практичне 

значення для органів державної влади; пропозиції щодо переходу від 

інтегрального показника до обмеженого кола ключових показників, які дають 

оцінку розвитку регіонів України в контексті концепції сталого розвитку, 

будуть враховані ГУС в Одеській області при здійсненні заходів, що 

направлені на удосконалення та розвиток державних статистичних 

спостережень при плануванні робіт та підготовці пропозицій Держстату до 

Плану державних статистичних спостережень. 

2. Головним управлінням статистики в Одеській області (лист вих. №09-

11/722-20 від 16.09.2020): позитивно оцінено доповідну записку «Наукові 

підходи до розробки та оцінки рівня стійкого розвитку територіально-

виробничих утворень», зокрема зазначається, що розглянуті питання 

підвищення ролі та потенціалу територіально-виробничих утворень в 

забезпеченні сталого розвитку об’єднаних територіальних громад є 

сучасними та актуальними, мають суттєве теоретичне та практичне значення; 

пропозиції щодо розвитку територіально-виробничих утворень будуть 

враховані ГУС в Одеській області при здійсненні заходів, що направлені на 

удосконалення та розвиток державних статистичних спостережень при 

плануванні робіт та підготовці пропозицій Держстату до Плану державних 

статистичних спостережень, та роботи з респондентами і користувачами. 

3. Директоратом науки та інновацій Міністерства освіти і науки України 

(лист вих. №7/156-20 від 24.06.2020): позитивно оцінено  доповідну записку 

«Стратегія інноваційного розвитку Одеської області на засадах глокалізації» 

(2019 рік), зокрема зазначається про цінність та актуальність запропонованих 

теоретико-методичних підходів до стратегічного планування інноваційного 

розвитку регіонів на засадах глокалізації. 

4. Одеською обласною державною адміністрацією (лист вих. 

№6293/2/01-22/5836/2-20 від 06.08.2020): надано відгук на доповідну записку 

«Комплексна оцінка розвитку регіонів України у 2018 році», зокрема 

зазначається про неможливість застосування запропонованої методики 

паралельно із затвердженими Кабінетом Міністрів України «Порядку та 

Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

державної регіональної політики»; рекомендовано спрямувати методичні 

пропозиції до Кабінету Міністрів України для вивчення та неволення 

сучасної методики оцінювання розвитку регіонів України. 
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5. Херсонською обласною державною адміністрацією (лист вих. 

№11123/0-20/19/311.2-7453 від 05.08.2020): надано відгук на доповідну 

записку «Комплексна оцінка розвитку регіонів України у 2018 році», зокрема 

зазначається про можливість застосування методики для покращення і 

поглиблення відповідної аналітичної роботи; проте зазначено, що відмова від 

інтегральних показників є не зовсім коректною. 

5. Департаментом економічної політики та стратегічного планування 

Одеської обласної державної адміністрації (лист вих. №03.2-06/2113 від 

27.10.2020): позитивно оцінено та підтримано проєкт регіонального розвитку 

«Забезпечення економічної безпеки регіону Українського Причорномор’я та 

залучення інвестицій», зазначено про його актуальність та практичний 

інтерес для Департаменту, оскільки може бути використаний при розробці 

економічної політики області. 

6. Директоратом з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства розвитку громад та територій України (лист вих. №8/34.4/5661-

20 від 04.08.2020): позитивно оцінено аналітичну записку «Стимулювання 

економічного зростання і співробітництва на основі імплементації новітньої 

міжнародної регіональної інноваційної політики» та доповідну записку 

«Пропозиції щодо реалізації інноваційного вектору економічного розвитку і 

співробітництва територіально-господарських систем України», зазначається 

про використання рекомендацій в роботі Міністерства у процесі 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

7. Визирською сільською радою Лиманського району Одеської області 

(лист вих. №02-14/2186 від 16.12.2020): позитивно оцінено доповідну записку 

«Наукові підходи до розробки та оцінки рівня стійкого розвитку 

територіально-виробничих утворень», зокрема зазначається про особливу 

актуальність того, що робота присвячена підвищенню ролі та потенціалу 

територіально-виробничих утворень в забезпеченні сталого розвитку ОТГ 

(субрегіонів), які вже будуть функціонувати не як муніципальні структури, а 

об’єднуватимуть інтереси території і бізнес-структур, забезпечуючи високу 

якість життя населення. 

8. Департаментом економічної політики та стратегічного планування 

Одеської обласної державної адміністрації (протокол засідання керівного 

комітету з розробки Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 

роки та Плану заходів на 2021-2023 роки, № 3 від 11.02.2020р.): позитивно 

оцінено пропозиції по проєкту «Формування інтерактивного інвестиційного 

паспорту і карти інвестиційної привабливості Одеської області» і 

відмічається, що проєкт включено до Плану заходів із реалізації у 2021-2023 
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роках Стратегії розвитку  Одеської області на період 2021-2027 років. 

Стратегічний пріоритет 4 «Ефективний економічний простір», Операційна 

ціль 4.4. Приваблива інвестиційна платформа (https://oda.odessa.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/06/5e3ac3349d1ab.pdf, https://oda.odessa.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/06/5e68a20cd7e1d.docx с. 166). 

9. Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації визнало актуальними і корисними: 

- наукову доповідь «Методологічні основи діагностики ефективності 

логістичних ланцюгів товарних ринків». Зазначено, що для Управління 

особливий інтерес представляють авторські методичні положення 

діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних 

ринків, які базуються на системі збалансованих показників у складі п’яти 

груп і дозволяють визначати структурні диспропорції, логістичні «розриви», 

цінові дисбаланси у ринкових ланцюгах. Також позитивної оцінки заслуговує 

запропонований авторами комплекс показників для діагностики потужності 

руху внутрішніх і зовнішніх матеріальних потоків у ринкових ланцюгах та 

тенденцій їх сталого розвитку з акцентом на діагностику ефективності 

функціонування агропродовольчих ринків в умовах економічної 

нестабільності. Прикладні положення доповіді використані Управлінням 

аграрної політики ООДА в ході оцінки ефективності функціонування 

логістичних ланцюгів аграрного ринку Одеської області, розробки програм 

розвитку стратегічних аграрних і продовольчих ринків регіону (вих.№154/02-

18/441 від 25.05.2020р.); 

- аналітичну записку «Організаційно-економічні механізми 

формування логістики ринку молока та молочних продуктів в Україні». Для 

Управління особливий інтерес представляє розроблений авторами 

організаційно-економічний механізм формування логістики молочного 

ринку, орієнтований на досягнення рівноправних умов участі у 

відтворювальному процесі дрібних та середніх товаровиробників шляхом 

пріоритетного створення та подальшого функціонування 

багатофункціональних молочарських кооперативів із завершеним 

логістичним ланцюгом товароруху молочної продукції на засадах оптимізації 

ланцюгової доданої вартості. Також позитивної оцінки заслуговує 

запропонований авторами комплекс заходів та інструментів щодо 

забезпечення ефективного функціонування та взаємодії провідних ланок 

кооперативного ланцюга ринку. Прикладні положення аналітичної записки 

будуть використані Управлінням аграрної політики ООДА в ході 

обґрунтування доцільності стимулювання створення багатофункціональних 

молочарських кооперативів із завершеним ланцюгом товароруху молочної 
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продукції в Одеському регіоні, а також розробки програм і стратегій 

розвитку агропродовольчих ринків регіону (вих. № 371/02-18/969 від 

10.11.2020 р.); 

- науково-аналітичну доповідь «Механізми формування ефективної 

логістики овочевого ринку України» направлено до управління аграрної 

політики Одеської обласної державної адміністрації та отримано позитивну 

оцінку. Визначено сутність і структуру організаційно-економічних 

механізмів формування ефективної логістики овочевого ринку, здійснено 

порівняльний аналіз даних механізмів, наведено методичний підхід до 

визначення логістичних витрат. Прикладні положення доповіді використані 

Управлінням в ході обґрунтування доцільності стимулювання створення 

багатофункціональних овочевих кооперативів в Одеському регіоні, 

створення умов для імпортозаміщення та насичення якісною продукцією 

вітчизняного (регіонального) виробництва регіональних ринків, а також 

розробки програм і стратегій розвитку агропродовольчих ринків регіону(вих. 

№399/03-18/1084 від 24.12.2020 р). 

10. У практичну діяльність ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» впроваджено: 

- доповідну записку «Теоретичне обґрунтування шляхів подолання 

логістичних «розривів» у ланцюгах товарних ринків». Запропонований 

авторами методичний підхід до визначення логістичних «розривів» за 

певними параметрами потокових процесів у ринковому ланцюгу, а також 

обґрунтована схема подолання логістичних «розривів» за характеристиками 

типів товарних ринків, використані ТОВ в ході визначення «розривів» 

потокових процесів у логістичному ланцюгу ринку будівельних матеріалів та 

розробки комплексних заходів щодо подолання даних логістичних 

«розривів» (акт впровадження № 16 від 21.10.2020 р.). 

- наукову доповідь «Методологічні основи діагностики ефективності 

логістичних ланцюгів товарних ринків». Зокрема, методичні положення 

діагностики ефективності функціонування ринкових логістичних ланцюгів, 

які базуються на системі збалансованих показників за такими напрямами 

діагностики, як формування й перерозподіл доданої вартості, 

ресурсовикористання, потужність руху внутрішніх і зовнішніх матеріальних 

потоків, тенденції сталого розвитку та якість логістичного обслуговування, 

використані ТОВ в ході здійснення комплексної діагностики ефективності 

функціонування логістичного ланцюга на ринку будівельних матеріалів та 

розробки на основі результатів такої діагностики логістичної стратегії 

підприємства (акт впровадження № 17 від 21.10.2020 р.); 

11. У практичну діяльність ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» впроваджено: 

- доповідну записку «Теоретичне обґрунтування шляхів подолання 
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логістичних «розривів» у ланцюгах товарних ринків». Зокрема, розроблений 

у роботі методичний підхід до діагностики логістичних «розривів», що 

передбачає ранжування «розривів» параметрів потокових процесів товарного 

ринку за ступенем їх значимості для ефективного функціонування ринкових 

ланцюгів та визначення граничних величин «розривів», використано в 

діяльності ТОВ для встановлення видів і глибини логістичних «розривів» 

матеріальних, сервісних, фінансових й інформаційних потоків у ланцюгах 

ринку сільськогосподарської техніки та обґрунтування напрямів і шляхів 

подолання таких «розривів» в умовах економічної нестабільності (акт 

впровадження № 6 від 08.12.2020 р.); 

- наукову доповідь «Методологічні основи діагностики ефективності 

логістичних ланцюгів товарних ринків». Зокрема, методологічний підхід до 

діагностики ефективності функціонування логістичних ланцюгів товарних 

ринків, що базується на синтезі чотирьох підходів, а також методичні 

положення й рекомендації до діагностики ефективності ринкових ланцюгів у 

частині оцінки динаміки й структури логістичних витрат, доданої вартості, 

часових параметрів товароруху, якості логістичного обслуговування, 

використані ТОВ в ході діагностики ефективності логістичної діяльності, 

обґрунтування основних напрямів підвищення якості логістичного 

обслуговування споживачів і підвищення конкурентоспроможності 

підприємства на внутрішньому й зовнішньому ринку сільськогосподарської 

техніки (акт впровадження № 7 від 08.12.2020 р.). 

12. У практичну діяльність до Асоціації міст України (Одеське 

відділення) впроваджено наукову доповідь «Концептуальний підхід до 

організаційно-економічного механізму формування ефективних логістичних 

ланцюгів регіональних товарних ринків».. У листі зазначається, що 

положення наукової доповіді (концептуальний підхід до організаційно-

економічного механізму формування ефективних логістичних ланцюгів на 

регіональних ринках базується на відтворювальному підході та оптимізації 

ринкової доданої вартості. Структура організаційно-економічного механізму 

формування ефективних логістичних ланцюгів на регіональних ринках 

побудована на основі визначення економічної та організаційної складової 

цього механізму та на засадах об’єктно-суб’єктного підходу) використано 

при реалізації стратегічних програм та проєктів розвитку міст та громад 

регіону на 2020-2022 рр. (вих. №67 від 28.12.2020 р.). 

13. Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту та 

інфраструктури позитивно оцінено наукову доповідь “Теоретико-

методологічні основи ідентифікації ризиків та загроз і визначення ступеня 

впливу інституційних та інституціональних чинників на активацію 
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мультимодальних та інтермодальних потоків” (вих. лист від 12.10.2020 р. № 

22/285; вх. лист від 03.11.2020 р. № 04-31/12-2020.200035), в якій 

запропоновано методичний підхід до оптимізації мультимодальних та 

інтермодальних перевезень вантажів шляхом формування національного 

автоматизованого центру координації змішаних перевезень та визначенні 

можливості створення єдиного інформаційного простору з країнами Європи 

та організації ІТ-точок доступу; розроблені специфікація функцій, завдань, 

напрямів діяльності Інформаційного Транспортного Центру, а також 

Положення щодо його діяльності. Розроблено науково-методичний підхід 

для запобігання кризам та нівелюванню їх наслідків, зростання рівня 

стійкості та ефективності роботи транспортної галузі побудований на засадах 

збалансованої та компромісної пруденційної регуляторної політики. 

14. Управлінням транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської 

обласної державної адміністрації позитивно оцінено: 

 Наукову доповідь “Науково-прикладне супроводження 

інституціонального забезпечення розвитку змішаних перевезень в Україні” 

(вих. від 16.06.2020 р. № 22/158-а; вх. від  08.07.2020 р. №  01-13/699), яка 

містить результати досліджень, що присвячені проведенню факторно-

критеріального аналізу; визначені основні критерії, за якими методом 

експертної оцінки встановлено їх вагові значення та здійснено оцінку (у 

бальній системі) на підставі розробленого методичного підходу; 

запропоновано авторське бачення шкали трактування отриманих результатів 

факторно-критеріальної оцінки передумов розвитку транспортної 

інфраструктури, яке полягає у застосуванні інтервальної шкали із шагом 0,2; 

проведені відповідні розрахунки, які довели, що жоден з факторів не має 

значного впливу на розвиток системи, здатного призвести до зміни 

принципів та методів роботи об'єктів транспортної інфраструктури України; 

максимальними (за результатами розрахунків) є геополітичний та 

економічний фактори, а також юридичні аспекти.; сформовано механізм 

розвитку транспортної інфраструктури, об’єктом якого є система 

економічних та організаційних відносин, що склалася в процесі діяльності 

між різними суб’єктами на різних рівнях з метою впровадження сукупності 

інноваційних рішень; механізм базується на взаємодії та взаємозалежності 

процесів розвитку в частині регулювання (інформаційна матриця), 

матеріального забезпечення (ресурсна матриця), лімітувань (матриця 

обмежень) та організації (матриця інструментів), що у підсумку визначає та 

узгоджує зміст та функціонали основних етапів розвитку інфраструктури.  

 Доповідну записку “Державна політика міжрегіональної інтеграції у 

напрямі розвитку транспортного забезпечення регіонів України на засадах 
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мультимодальності та інтермодальності” (вих. лист від 22.10.2020 р. № 

22/279а; вх. Лист від 11.11.2020 р. № 04-08/1205), в якій запропоновано 

методичний підхід до дослідження  транспортної інфраструктури регіонів 

України на засадах інтермодальності та мультимодальності із використанням  

форм науково-технічного та статичного аналізу,  який  сприятиме реалізації  

державної політики міжрегіональної інтеграції з урахуванням 

вантажоперевезень за видами транспорту; запропоновано науково-

прикладний підхід до визначення взаємозалежності  валового регіонального 

продукту в розрахунку на одну особу від вантажообороту за видами 

транспорту шляхом використання методичного інструментарію теорії 

системного аналізу з метою  виокремлення транспортних регіонів та  

ефективного розміщення мультимодальних терміналів (транспортних вузлів). 

15. Аналітична записка «Організаційно-економічні засади оздоровчого 

туризму (Wellness Tourism) як основного напряму інклюзивної економіки 

вражень» (Управління туризму, рекреації та курортів ОДА (вих. № 01/01-

15/544 від 28.08.2020р.)). Запропоновані в аналітичній записці напрями щодо 

досягнення завдань виходу вітчизняної туристичної галузі з кризового 

середовища та її інтеграції в світовий економічний простір на принципах 

екологічної сталості, соціальної відповідальності та економічної 

інклюзивності будуть використані при розробці Програм розвитку туризму і 

курортів Одеської області на 2021-2025 роки.  

16. Аналітична записка «Організаційно-економічні засади оздоровчого 

туризму (Wellness Tourism) як основного напряму інклюзивної економіки 

вражень» (Департамент культури та туризму Одеської міської ради (вих. № 

01-21/358 від 24.06.2020р.)). Наведені в аналітичній записці організаційні 

засади розвитку оздоровчого туризму, рейтингове оцінювання відповідності 

відображення оздоровчої рекреації в структурі рейтингового оцінювання 

відповідності відображення оздоровчої рекреації будуть використані в 

контексті досягнення завдань виходу вітчизняної туристичної галузі з 

кризового становища та її інтеграції в світовий економічний простір.  

17. Наукова доповідь «Науково-методичні засади визначення 

взаємозв’язку інклюзивної економіки вражень і економіки добробуту: 

поведінковий підхід» (Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України (вих. № 4-56/1179-20 від 23.07.2020 р.)). Запропонований в науковій 

доповіді концептуальний підхід до управління економічною поведінкою 

рекреантів у процесі організації та надання рекреаційних послуг будуть 

використані при прийнятті управлінських рішень в галузі рекреації. 

18. Доповідна записка «Екосистемний підхід активізації інклюзивної 

економіки вражень на континуумі послуга-враження» (Департамент екології 
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та природних ресурсів ОДА (вих. № 3493/05-45/3448 від 31.07.2020 р.)). 

Інструментарій розвитку послуг екосистемного характеру у сфері заповідної 

справи, які є індикаторами економіко-екологічних напрямів діяльності 

об'єктів ПЗФ України та зонінгу факторів, що потенційно можуть впливати 

на зниження рівня доступності екосистемних послуг на заповідних 

територіях будуть використані в рамках виконання Одеської регіональної 

комплексної програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки. 

19. Доповідна записка «Екосистемний підхід активізації інклюзивної 

економіки вражень на континуумі послуга-враження» (Департамент 

економічної політики та стратегічного планування ОДА (вих. № 01.1-15/1520 

від 21.07.2020 р.)). Наведені у доповідній записці методичні положення 

розвитку об’єктів природно-заповідного фонду України, як територій, що 

мають еколого-економічне значення, як зон вражень, на території яких, 

відвідувачі мають змогу задовольнити не тільки свої фізіологічні потреби у 

рекреації, оздоровленні або відпочинку, але й також здобути позитивні 

емоції, враження, відновити емоційно-психологічний ресурс будуть 

включено у програмні рішення Департаменту.   

20. Доповідна записка «Імперативи інклюзивного розвитку в 

рекреаційному природокористуванні» (Департамент зовнішніх зносин, 

залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської ОДА (вих. № 

597/06-3/2-20 від 5.11.2020 р.)). Представлені в доповідній  записці 

положення будуть використані при розробці регіональних програм розвитку 

туризму щодо реалізації інклюзивного підходу до формування рекреаційних 

зон міст області, оптимізація площ рекреаційних зон та їх розміщення в 

контексті забезпечення щоденного відпочинку, підвищення ефективності 

використання природно-ресурсного потенціалу цих територій та їх 

доступності для усіх жителів регіону. 

21. Наукова доповідь «Теоретичні підходи до формування та 

використання природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної сфери» 

(Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (вих. № 8/4-

50/1180-20 від. 23.07.2020р.)). Викладені в науковій доповіді положення, що 

сприятимуть ефективному залученню природно-ресурсних активів в 

економічну, зокрема, рекреаційно-туристичну діяльність будуть використані 

Міністерством у своїй роботі. 

22. Наукова доповідь «Теоретичні підходи до формування та 

використання природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної сфери» 

(Департамент екології та природних ресурсів ОДА  (вих. № 5180/06-17/5008 

від. 17.12.2020р.)). Зазначені в матеріалах дослідження пропозиції є 

доцільними та актуальними в рамках обґрунтування та виконання 
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регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та 

плану дій щодо раціонального природокористування в Одеській області.   

23. Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації позитивно оцінив пропозиції (вих. №4900/06-17/4703 

від 05.11.2020р.) підготовлені у науковій доповіді «Методичні підходи щодо 

визначення домінант регіональної інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування», зазначивши, що надана структура пріоритетів 

інноваційно-інвестиційної політики України сприятиме формуванню 

комплексних програм розвитку територій, використанню, забезпеченню 

охорони, відновленню природних ресурсів, а також  формуванню дієвих 

механізмів управління економічними відносинами у природокористуванні 

регіону. 

24. Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського 

господарства України  (вих. №3031-06/64680-07 від 27.10.2020р.) у своєму 

листі відзначило актуальність пропозицій наданих наукових доповідей 

«Методичні підходи щодо визначення домінант регіональної інвестиційно-

інноваційної політики природокористування» та «Інституціональне та 

інформаційне забезпечення інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування в контексті світового досвіду», зокрема при підготовці 

щорічних моніторингових звітів з оцінки прогресу України у досягненні 

Цілей сталого розвитку (ЦСР 12 «Відповідальне споживання та 

виробництво»), а також національних тематичних доповідей, присвячених 

питанням раціонального природокористування в Україні. Також у 

Мінекономіки відзначена практична цінність (вих.№3031-06/68679-07 від 

17.11.2020р.) аналітичної доповіді «Методичний підхід до комплексної 

оцінки домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування 

національної економіки» в частині імплементації міжнародних стандартів з 

підвищення рівня та якості житті населення України на засадах 

збалансованого природокористування у відповідні стратегічні та програмні 

документи. 

25. Міністерством освіти і науки України (вих. №7/359-20 від 

26.11.2020р.) позитивно оцінено наукові напрацювання наукової доповіді 

«Інституціональне та інформаційне забезпечення інвестиційно-інноваційної 

політики природокористування в контексті світового досвіду» в частині 

проведення бенчмаркінгу української національної інноваційної системи за 

допомогою проведеного аналізу конкурентної позиції України у деяких 

світових рейтингах, зокрема Рейтингу інноваційних економік Bloomberg та 

Глобального інноваційного індекс, а також особливій увазі до показника 

ефективності вищої освіти у рейтингу Bloomberg 2020. 
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26. Державна служба статистики України (вих. №06.5-09/135-20 від 

11.11.2020р.) розглянула результати наукової доповіді  «Інституціональне та 

інформаційне забезпечення інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування в контексті світового досвіду» та відзначила їх 

актуальність у частині поширення та вдосконалення статистичної  інформації 

щодо витрат на охорону навколишнього середовища. 

27. Пропозиції аналітичної доповіді «Методичний підхід до комплексної 

оцінки домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування 

національної економіки» отримали впровадження у практичну діяльність на 

мікрорівні економіки:  

-  ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» (вих. №5 від 23.11.2020р.) відзначило, що 

діагностика впровадження Цілей сталого розвитку (ЦСР) 2 «Подолання 

голоду, розвиток сільського господарства», 8 «Гідна праця та економічне 

зростання» та 12 «Відповідальне споживання та виробництво» сприятиме 

визначенню стратегічних пріоритетів інвестиційної політики з врахування 

сталого розвитку; 

-  ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» (вих. №22 від 09.11.2020р.) – 

комплексна оцінка компонентів природно-ресурсного потенціалу, зокрема 

індикаторів відходомісткості та відходопродуктивності ВВП, та визначення 

інвестиційно-інноваційних чинників впливу на показники ресурсної та 

екологічної ємності національної економіки будуть використані в ході 

розробки стратегії поводження з будівельними відходами на інноваційній 

основі. 

28. Управлінням аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації (вих.№372/02-18/970 від 10.11.2020 р.) позитивно оцінені 

напрацювання аналітичної доповіді «Методичний підхід до комплексної 

оцінки домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування 

національної економіки», зокрема особливої уваги заслуговує 

запропонований комплекс індикаторів для оцінки раціонального 

використання трудових ресурсів сфери природокористування, у т.ч. 

сільського господарства. 

29. Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації позитивно оцінив (вих. №4735/06-17/4571 від 

27.10.2020р.) результати наукової доповіді  «Інституціональне та 

інформаційне забезпечення інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування в контексті світового досвіду» відзначивши 

актуальність дослідження та доцільність визначення інвестиційно-

інноваційних пріоритетів природокористування регіону. 
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ФОРМА IV-2 

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2020 році  

 

№

№ 

п/п 

Назва розробки 

(автори) 
Призначення 

Вид 

тематики 

 

Загальне 

фінансува

ння за всі 

роки 

створення 

розробки 

(млн. 

грн.) 

Показники 

результативності, 

значення для 

галузей 

економіки, 

економічна 

ефективність 

Місце 

впровадже

ння 

Дата 

впровадж

ення 

Перспективи подальшого 

використання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КПКВК 6541030 

1.  Доповідна записка 

«Оцінка соціально-

економічного та 

екологічного 

розвитку Одеської 

області» (акад. 

НАН України 

Б.В.Буркинський ; 

В.Ф.Горячук ; 

О.І.Лайко ; 

З.В.Чехович ) 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація, 

Головне 

управління 

статистики в 

Одеській області 

ІІІ. 

Відомча 

тематика 

0,000 Пропозиції щодо 

переходу від 

інтегрального 

показника до 

обмеженого кола 

ключових 

показників, які 

дають оцінку 

розвитку регіонів 

України в 

контексті 

концепції сталого 

розвитку 

Головне 

управління 

статистики 

в Одеській 

області 

16.09.2020 Пропозиції будуть 

враховані ГУС в 

Одеській області при 

здійсненні заходів, що 

направлені на 

удосконалення та 

розвиток державних 

статистичних 

спостережень при 

плануванні робіт та 

підготовці пропозицій 

Держстату до Плану 

державних статистичних 

спостережень 

2.  Доповідна записка 

«Комплексна 

оцінка розвитку 

регіонів України у 

2018 році (акад. 

НАН України 

Міністерство 

розвитку громад 

та територій 

України, 

Одеська обласна 

державна 

ІІІ. 

Відомча 

тематика 

0,000 Пропозиції щодо 

переходу від 

інтегрального 

показника до 

обмеженого кола 

ключових 

Головне 

управління 

статистики 

в Одеській 

області 

16.09.2020 

 

Пропозиції будуть 

враховані ГУС в 

Одеській області при 

здійсненні заходів, що 

направлені на 

удосконалення та 
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Б.В.Буркинський ; 

В.Ф.Горячук ; 

О.І.Лайко ; 

З.В.Чехович )» 

адміністрація, 

Миколаївська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

Херсонська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

Головне 

управління 

статистики в 

Одеській області 

показників, які 

дають оцінку 

розвитку регіонів 

України в 

контексті 

концепції сталого 

розвитку 

розвиток державних 

статистичних 

спостережень при 

плануванні робіт та 

підготовці пропозицій 

Держстату до Плану 

державних статистичних 

спостережень 

Одеська 

обласна 

державна 

адміністра

ція 

06.08.2020 Рекомендовано 

спрямувати методичні 

пропозиції до Кабінету 

Міністрів України для 

вивчення та оновлення 

сучасної методики 

оцінювання розвитку 

регіонів України 

Херсонська 

обласна 

державна 

адміністра

ція 

05.08.2020 Можливість 

застосування методики 

для покращення і 

поглиблення відповідної 

аналітичної роботи 

3.  Доповідна записка 

«Наукові підходи 

до розробки та 

оцінки рівня 

стійкого розвитку 

територіально-

виробничих 

утворень» 

(В.М.Осипов ; 

Л.Н.Некрасова ; 

З.В.Чехович ; 

М.С.Кукош ; 

Г.П.Граматік ) 

Визирська 

сільська рада 

Лиманського 

району Одеської 

області, 

Головне 

управління 

статистики в 

Одеській 

області, 

Коблевська ОТГ 

Березанського 

району 

ІІІ. 

Відомча 

тематика 

0,000 Підвищення ролі 

та потенціалу 

територіально-

виробничих 

утворень в 

забезпеченні 

сталого розвитку 

ОТГ (субрегіонів), 

які вже будуть 

функціонувати не 

як муніципальні 

структури, а 

об’єднуватимуть 

Головне 

управління 

статистики 

в Одеській 

області 

16.09.2020 Пропозиції щодо 

розвитку територіально-

виробничих утворень 

будуть враховані ГУС в 

Одеській області при 

здійсненні заходів, що 

направлені на 

удосконалення та 

розвиток державних 

статистичних 

спостережень при 

плануванні робіт та 

підготовці пропозицій 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

4
6
 

Миколаївської 

області 

інтереси території 

і бізнес-структур, 

забезпечуючи 

високу якість 

життя населення 

Держстату до Плану 

державних статистичних 

спостережень, та роботи 

з респондентами і 

користувачами 

Визирська 

сільська 

рада 

Лимансько

го району 

Одеської 

області 

16.12.2020 Забезпечення сталого 

розвитку ОТГ 

4.  Доповідна записка 

«Стратегія 

інноваційного 

розвитку Одеської 

області на засадах 

глокалізації» 

(О.А.Єрмакова ; 

О.І.Лайко ; 

О.Л.Гетьман ; 

О.В.Нікішина ) 

Міністерство 

освіти і науки 

України, 

Міністерство 

розвитку 

територій та 

громад, 

Одеська обласна 

державна 

адміністрація, 

Одеське 

регіональне 

відділення 

Асоціації міст 

України 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

(2019 р.) 

0,000 Розроблено 

проєкт стратегії 

інноваційного 

розвитку регіону, 

на прикладі  

Одеської області, 

який є першим 

серед регіонів 

України, 

базується на 

сучасній моделі 

глобально-

локальної 

взаємодії 

регіональних 

інноваційних  

систем, 

методичний 

підхід до 

складання якої 

впроваджено в 

діяльність ОЕСР. 

Директорат 

науки та 

інновацій 

Міністерст

ва освіти і 

науки 

України 

24.06.2020 Розробка представляє 

собою методичне 

забезпечення процесу 

стратегування 

інноваційного розвитку 

регіонів України 
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Виявлення 

«вузьких місць» 

та пріоритетів 

інноваційного 

розвитку регіону, 

та на цій основі 

визначення 

механізмів і 

напрямів 

інноваційного 

розвитку в 

контексті 

актуалізації 

стратегій 

економічного і 

соціального 

розвитку 

областей, 

розробки 

стратегічних та 

програмних 

документів 

соціально-

економічного та 

інноваційного 

розвитку регіону 

5.  Аналітична записка 

«Стимулювання 

економічного 

зростання і 

співробітництва на 

основі 

імплементації 

новітньої 

міжнародної 

Комітет 

Верховної Ради 

України з питань 

організації 

державної влади, 

місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Пропозиції щодо 

перспектив 

врахування 

тенденцій 

новітньої 

міжнародної 

регіональної 

інноваційної 

політики у 

Директорат 

з питань 

розвитку 

місцевого 

самоврядув

ання, 

територіал

ьної 

організації 

04.08.2020 В роботі Міністерства у 

процесі реформування 

місцевого 

самоврядування та 

територіальної 

організації влади 
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регіональної 

інноваційної 

політики» 

(О.А.Єрмакова ; 

О.Ю.Білоус ) 

містобудування, 

Міністерство 

розвитку громад 

та територій 

України 

вітчизняній 

практиці, що є 

необхідним для 

розробки дієвих 

інструментів 

інноваційного 

розвитку регіонів 

та громад в 

Україні, реалізації 

їх локальної 

спеціалізації та 

переваг, 

потенціалу 

міжтериторіально

го 

співробітництва і 

активного 

включення в 

процеси 

національного та 

міжнародного 

економічного 

обміну, зокрема 

транскордонного 

влади та 

адміністрат

ивно-

територіал

ьного 

устрою 

Міністерст

ва розвитку 

громад та 

територій 

України 

6.  Доповідна записка 

«Пропозиції щодо 

реалізації 

інноваційного 

вектору 

економічного 

розвитку і 

співробітництва 

територіально-

господарських 

систем України» 

Комітет 

Верховної Ради 

України з питань 

організації 

державної влади, 

місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування, 

Міністерство 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Запропоновані в 

дослідженні 

напрямки і заходи 

реалізації 

інноваційного 

вектору 

економічного 

розвитку і 

співробітництва 

територіально-

господарських 

Директорат 

з питань 

розвитку 

місцевого 

самоврядув

ання, 

територіал

ьної 

організації 

влади та 

адміністрат

04.08.2020 В роботі Міністерства у 

процесі реформування 

місцевого 

самоврядування та 

територіальної 

організації влади 
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(О.А.Єрмакова ) розвитку громад 

та територій 

України 

систем України 

орієнтовані на 

зменшення 

фрагментарності 

локальних 

інноваційних 

систем, 

взаємопосилення 

територій в їх 

інноваційному 

розвитку і 

підвищення їх 

конкурентоспром

ожності 

ивно-

територіал

ьного 

устрою 

Міністерст

ва розвитку 

громад та 

територій 

України 

7.  Доповідна записка: 

«Оцінка соціально-

економічного та 

екологічного 

розвитку 

Херсонської 

області» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

В.Ф.Горячук ; 

З.В.Чехович ; 

О.І.Лайко ) 

Херсонська 

обласна 

державна 

адміністрація 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

Пропозиції щодо 

переходу від 

інтегрального 

показника до 

обмеженого кола 

ключових 

показників, які 

дають оцінку 

розвитку регіонів 

України в 

контексті 

концепції сталого 

розвитку 

 

Херсонська 

обласна 

державна 

адміністра

ція 

 

05.08.2020 

Можливість 

застосування методики 

для покращення і 

поглиблення відповідної 

аналітичної роботи 

8.  Аналітична записка 

"Забезпечення 

регіонального 

економічного 

розвитку та 

співробітництва 

громад в умовах 

Одеська обласна 

рада, депутату 

Кутателадзе 

О.Д., Головне 

управління ДПС 

України у 

Кіровоградській 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

активізація 

співробітництва 

громад в 

контексті 

економічного 

розвитку 

 

Одеська 

обласна 

рада 

 

28.12.2020 

в громадах Одеської 

області, формування 

функціональних 

територій 
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реформи 

децентралізації: 

європейський 

досвід та 

перспективи для 

України" 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ; 

З.В.Чехович ; 

Г.П.Граматік ) 

області, Головне 

управління ДПС 

в Запорізькій 

області, 

Спеціалізована 

державна 

податкова 

інспекція з 

питань роботи з 

великими 

платниками 

податків у м. 

Харкові 

9.  Доповідна записка 

"Стратегічні 

пріоритети 

соціально-

економічного 

розвитку 

територіально-

виробничих 

утворень в аспекті 

євроінтеграційних 

процесів" 

(В.М.Осипов ; 

З.В.Чехович ; 

Г.П.Граматік ) 

Одеська обласна 

рада, депутату 

Кутателадзе 

О.Д. 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

забезпечення 

економічної 

спроможності 

громад 

 

Одеська 

обласна 

рада 

 

28.12.2020 

в громадах Одеської 

області 

10.  Рекомендації з 
питань розвитку 

агропромислового 

комплексу 

північного 

Причорномор’я 

України в умовах 

Для фахівців у 

сфері економіки 

природокористу

вання і охорони 

навколишнього 

середовища, 

фахівців у галузі 

III. 

Відомча 

тематика 

- Будуть 

використані 

Одеською 

обласною радою в 

процесі розробки 

довгострокової 

державної 

Одеська 

обласна 

рада 

12.08.2020. Ефективний розвиток 

агропромислового 

комплексу північного 

Причорномор’я 
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кліматичних змін 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

Л.Є.Купінець ) 

управління, 

представників 

органів 

державної влади. 

Рекомендації 

щодо 

впровадження 

адаптаційних 

заходів в 

аграрному 

секторі.  

регіональної 

програми з 

розвитку 

землеробства в 

регіонах 

північного 

Причорномор’я 

України в умовах 

суттєвих 

кліматичних змін. 

11.  Аналітична записка 
«Організаційно-

економічні засади 

оздоровчого 

туризму (Wellness 

Tourism) як 

основного напряму 

інклюзивної 

економіки 

вражень» 

(Г.М.Шевченко ; 

Н.І.Хумарова ; 

М.М.Петрушенко ) 

У роботі 

вдосконалено 

організаційні 

засади розвитку 

оздоровчого 

туризму на 

основі аналізу 

структур 

управління 

рекреацією та 

туризму 

органами 

виконавчої 

влади 

муніципалітетів, 

у тому числі у 

взаємозв’язку з 

екологією міста; 

на основі 

рейтингової 

оцінки 

обґрунтовано 

відповідність 

відображення 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Обґрунтовано 

підвищення ролі 

рекреаційної 

складової 

оздоровчого 

туризму для 

розвитку 

інклюзивної 

економіки 

вражень на основі 

аналізу соціально-

економічних 

показників 

рекреаційно-

туристичної 

галузі в Україні та 

впливу 

пандемічної кризи 

на тенденції 

міжнародного 

туризму. 

Розроблено 

теоретико-

методичні засади 

Управління 

туризму, 

рекреації 

та курортів 

ОДА  

28.08.2020 Запропоновано напрями 

щодо досягнення завдань 

виходу вітчизняної 

туристичної галузі з 

кризового середовища та 

її інтеграції в світовий 

економічний простір на 

принципах екологічної 

сталості, соціальної 

відповідальності та 

економічної 

інклюзивності. 

 

Департаме

нт 

культури 

та туризму 

ОМР  

24.06.2020 Наведено засади 

розвитку оздоровчого 

туризму, рейтингове 

оцінювання 

відповідності 

відображення оздоровчої 

рекреації в структурі 

рейтингового 

оцінювання 

відповідності 
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оздоровчої 

рекреації в 

структурі 

управління 

міською 

агломерацією її 

соціо-еколого-

економічному 

стану. 

Розроблено 

теоретико-

методичні 

засади 

формування 

рекреаційно-

туристичного 

продукту з 

урахуванням 

особливостей 

розвитку ринку 

рекреаційно-

туристичних 

послуг в Україні 

та чинників 

екологічної та 

соціальної 

безпеки, 

економіки 

комфорту та 

інклюзивної 

економіки 

вражень 

формування 

рекреаційно-

туристичного 

продукту з 

урахуванням 

особливостей 

розвитку ринку 

рекреаційно-

туристичних 

послуг в Україні 

та чинників 

екологічної та 

соціальної 

безпеки, 

економіки 

комфорту та 

інклюзивної 

економіки 

вражень. 

відображення оздоровчої 

рекреації. 

12.  Наукова доповідь 
«Науково-

методичні засади 

Запропоновано 

науково-

методичний 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Концептуальний 

підхід до 

управління 

Міністерст

во захисту 

довкілля та 

23.07.2020 Пропозиції до 

обгрунтування поведінки 

в рекреаційній соціо-
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визначення 

взаємозв’язку 

інклюзивної 

економіки вражень 

і економіки 

добробуту: 

поведінковий 

підхід» 

(Г.М.Шевченко ; 

Н.І.Хумарова ; 

М.М.Петрушенко ) 

 

 

підхід до 

визначення 

взаємозв’язку 

між економікою 

вражень і 

економікою 

добробуту, на 

прикладі 

оцінювання 

динамічного 

соціо-еколого-

економічного 

стану оздоровчої 

рекреації регіону 

за допомогою 

індексного 

методу / 

середнього 

геометричного 

значень 

релевантних 

відносних 

показників / 

індексів 

(інклюзивності, 

економіки 

досвіду, 

оздоровлення 

внаслідок 

відпочинку, 

відновлювальної 

функції 

відпочинку, 

екології 

оздоровчої 

економічною 

поведінкою 

рекреантів у 

процесі 

організації та 

надання 

рекреаційних 

послуг 

природних 

ресурсів 

України  

 

 

економічній сфері на 

основі застосування 

екопсихологічного 

підходу 
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рекреації), 

результати якого 

є підґрунтям для 

вирівнювання 

ситуації з 

оздоровчою 

рекреацією в 

регіонах країни 

за принципом 

інклюзивності 

13.  Доповідна записка 
«Екосистемний 

підхід активізації 

інклюзивної 

економіки вражень 

на континуумі 

послуга-враження» 

(Н.І.Хумарова ; 

Т.О.Ніколайчук ; 

Н.В.Вернігорова ) 

В доповідній 

записці 

розвинуто 

науково-

методичні 

положення щодо 

формування та 

розвитку 

заповідних 

територій як 

екологічних 

«зон вражень», 

що сприяють 

розвитку 

«зеленої» 

економіки 

регіонів шляхом 

забезпечення 

інклюзивності 

«ментальних» 

екосистемних 

послуг, через 

залучення до 

співпраці нових 

суб’єктів 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Методичні 

положення 

розвитку обєктів 

природно-

заповідного 

фонду України, як 

територій, що 

мають еколого-

економічне 

значення, як зон 

вражень, на 

території яких, 

відвідувачі мають 

змогу 

задовольнити не 

тільки свої 

фізіолигічні 

потреби у 

рекреації, 

оздоровленні або 

відпочинку, але й 

також здобути 

позитивні емоції, 

враження, 

відновити 

Департаме

нт екології 

та 

природних 

ресурсів 

ОДА  

31.07.2020 Розроблено 

інструментарій розвитку 

послуг екосистемного 

характеру у сфері 

заповідної справи, які є 

індикаторами економіко-

екологічних напрямів 

діяльності об'єктів ПЗФ 

України та зонінгу 

факторів, що потенційно 

можуть впливати на 

зниження рівня 

доступності 

екосистемних послуг на 

заповідних територіях.  

Департаме

нт 

економічно

ї політики 

та 

стратегічно

го 

планування 

ОДА  

21.07.2020  Наведено методичні 

положення розвитку 

об’єктів природно-

заповідного фонду 

України, як територій, 

що мають еколого-

економічне значення, як 

зон вражень, на території 

яких, відвідувачі мають 
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еколого-

економічної 

діяльності, а 

також 

формування 

попиту серед 

населення та 

підвищення його 

рівня на такий 

вид послуг 

емоційно-

психологічний 

ресурс 

змогу задовольнити не 

тільки свої фізіологічні 

потреби у рекреації, 

оздоровленні або 

відпочинку, але й також 

здобути позитивні 

емоції, враження, 

відновити емоційно-

психологічний ресурс 

14.  Доповідна записка: 
«Імперативи 

інклюзивного 

розвитку в 

рекреаційному 

природокористуван

ні» 

(Л.М.Черчик ; 

Т.О.Ніколайчук ) 

Обґрунтовано 

доцільність та 

правомірність 

використання 

інклюзивного 

підходу в 

рекреаційній 

сфері та 

визначено 

основні 

імперативи 

інклюзивного 

розвитку, які 

важливі з точки 

зору 

рекреаційної 

діяльності та 

рекреаційного 

природокористу

вання 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Реалізація 

інклюзивного 

підходу до 

формування 

рекреаційних зон 

міст області, 

оптимізація площ 

рекреаційних зон 

та їх розміщення в 

контексті 

забезпечення 

щоденного 

відпочинку, 

підвищення 

ефективності 

використання 

природно-

ресурсного 

потенціалу цих 

територій та їх 

доступності для 

усіх жителів 

регіону 

Департаме

нт 

зовнішніх 

зносин, 

залучення 

інвестицій 

та з питань 

туризму і 

курортів 

Волинської 

ОДА 

05.11.2020 Представлені положення 

будуть використані при 

розробці регіональних 

програм розвитку 

туризму 

15.  Наукова доповідь Громадські III. 0,111 Методологічний Управління 25.05.2020  Використані 
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«Методологічні 

основи діагностики 

ефективності 

логістичних 

ланцюгів товарних 

ринків» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.В.Нікішина ) 

організації, 

органи 

державної влади 

Відомча 

тематика 

підхід та 

методичні 

положення 

діагностики 

ефективності 

функціонування 

логістичних 

ланцюгів 

товарних ринків 

аграрної 

політики 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністра

ції 

Управлінням аграрної 

політики ООДА в ході 

оцінки ефективності 

функціонування 

логістичних ланцюгів 

аграрного ринку 

Одеської області, 

розробки програм 

розвитку стратегічних 

аграрних і продовольчих 

ринків регіону 

ТОВ 

«Колумбус 

Інтернейш

нл» 

21.10.2020  Використані 

ТОВ «Колумбус 

Інтернейшнл» в ході 

здійснення комплексної 

діагностики 

ефективності 

функціонування 

логістичного ланцюга на 

ринку будівельних 

матеріалів та розробки 

на основі результатів 

такої діагностики 

логістичної стратегії 

підприємства 

 

ТОВ 

«Велес-

Агро ЛТД» 

08.12.2020  Використані ТОВ 

«Велес-Агро ЛТД» в 

ході діагностики 

ефективності логістичної 

діяльності, 

обґрунтування основних 

напрямів підвищення 

якості логістичного 

обслуговування 
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споживачів і підвищення 

конкурентоспроможност

і підприємства на 

внутрішньому й 

зовнішньому ринку 

сільськогосподарської 

техніки. 

16.  

Доповідна записка 

«Теоретичне 

обґрунтування 

шляхів подолання 

логістичних 

«розривів» у 

ланцюгах товарних 

ринків» 

(О.В.Нікішина ; 

М.Л.Тараканов ) 

Громадські та 

підприємницькі 

організації, 

органи місцевої 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,002 

Методичний 

підхід до 

діагностики 

логістичних 

«розривів», що 

передбачає 

ранжування 

«розривів» 

параметрів 

потокових 

процесів товарного 

ринку за ступенем 

їх значимості для 

ефективного 

функціонування 

ринкових ланцюгів 

та визначення 

граничних величин 

«розривів» 

ТОВ 

«Колумбус 

Інтернейшн

л» 

21.10.2020  Використані 

ТОВ «Колумбус 

Інтернейшнл» в ході 

визначення «розривів» 

потокових процесів у 

логістичному ланцюгу 

ринку будівельних 

матеріалів та розробки 

комплексних заходів 

щодо подолання даних 

логістичних «розривів». 

Регіональне 

підприємств

о  

ТОВ 

«Велес-

Агро ЛТД» 

08.12.2020  Використано в діяльності 

ТОВ «Велес-Агро ЛТД» 

для встановлення видів і 

глибини логістичних 

«розривів» матеріальних, 

сервісних, фінансових й 

інформаційних потоків у 

ланцюгах ринку 

сільськогосподарської 

техніки та обґрунтування 

напрямів і шляхів 

подолання таких 

«розривів» в умовах 

економічної 

нестабільності. 
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17.  

Аналітична записка 

«Організаційно-

економічні 

механізми 

формування 

логістики ринку 

молока та молочних 

продуктів в Україні» 

(О.В.Нікішина ; 

М.Л.Тараканов ) 

Громадські 

організації, 

органи 

регіональної 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,001 

Організаційно-

економічний 

механізм 

формування 

логістики 

молочного ринку, 

орієнтований на 

досягнення 

рівноправних умов 

участі у 

відтворювальному 

процесі дрібних та 

середніх 

товаровиробників 

шляхом створення 

багатофункціональ

них молочарських 

кооперативів із 

завершеним 

логістичним 

ланцюгом 

товароруху 

молочної 

продукції. 

Управління 

аграрної 

політики 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністраці

ї 

10.11.2020 Будуть використані 

Управлінням аграрної 

політики ООДА в ході 

обґрунтування 

доцільності 

стимулювання створення 

багатофункціональних 

молочарських 

кооперативів із 

завершеним ланцюгом 

товароруху молочної 

продукції в Одеському 

регіоні, а також розробки 

програм і стратегій 

розвитку 

агропродовольчих ринків 

регіону. 

18.  Наукова доповідь 
«Концептуальний 

підхід до 

організаційно-

економічного 

механізму 

формування 

ефективних 

логістичних 

ланцюгів 

регіональних 

Громадські 

організації, 

органи 

державної та 

регіональної 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,001 

Дозволить більш 

повно реалізувати 

стратегію розвитку 

регіональних 

відділень Асоціації 

міст України 

(АМУ) в частині 

вдосконалення п. 

1.10 Плану роботи 

АМУ щодо 

цілеспрямованої 

Асоціація 

міст України 

(Одеське 

відділення) 

 Матеріали будуть 

використані при 

реалізації стратегічних 

програм та проєктів 

розвитку міст та громад 

регіону на 2020-2022 рр. 
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товарних ринків» 

(І.А.Топалова ) 

наповненості 

необхідною 

інформацією при 

створенні Порталу 

інформаційно-

сервісних послуг 

регіональних 

відділень АМУ, а 

також п. 2 цього 

плану щодо більш 

детального 

проведення 

аналітичної 

діяльності   

19.  Науково-

аналітична 

доповідь 

«Механізми 

формування 

ефективної 

логістики 

овочевого ринку 

України» 

(І.А.Топалова ) 

Громадські 

організації, 

органи 

державної влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,001 

Методичний 

підхід щодо 

визначення 

логістичних 

витрат 

Управління 

аграрної 

політики 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністраці

ї 

22.12.2020 

р. 

Матеріали будуть 

використані при 

розробці регіональних 

програм і стратегій 

розвитку 

агропродовольчих 

ринків регіону до 2022 р. 
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20.  

Наукова доповідь: 

«Теоретико-

методичні основи 

ідентифікації 

ризиків та загроз і 

визначення ступеня 

впливу 

інституційних та 

інституціональних 

чинників на 

активізацію 

мультимодальних 

та інтермодальних 

потоків» 

(С.В.Котенко ) 

Матеріали по 

результатам 

дослідження 

направлені до 

Верховної Ради 

України, 

Комітету з 

питань 

транспорту та 

інфраструктури 

ВР України; 

Міністерства 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарства 

України, 

департаменту 

розвитку 

підприємництва 

та регуляторної 

політики; 

управління 

транспортно-

комунікаційної 

інфраструктури 

Одеської 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

Робота є актуальною 

та відповідає 

завданням 

національної 

економіки щодо 

якісних змін, 

підвищення 

ефективності 

державної політики 

в транспортній 

галузі України, 

шляхів і 

інструментів 

мінімізації впливу 

негативних 

факторів, що 

визначають ризики 

мультимодальних 

перевезень. 

Комітет 

Верховної 

Ради України 

з питань 

транспорту та 

інфраструкту

ри 

03.11.2020 

Використання у 

тактичних та 

стратегічних програмах 

функціонування 

транспортного 

комплексу  
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обласної 

державної 

адміністрації. 

 

Управління 

транспортно-

комунікаційн

ої 

інфраструкту

ри Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

11.11.2020 

Представлена 

математична модель та 

алгоритм на її базі для 

задач управління 

транспортними 

потоками, формування 

регуляторних впливів на 

ефективність 

транспортування 

вантажів і методи 

прогнозування обсягів 

змішаних перевезень 

сприятимуть посиленню 

модернізаційних 

процесів в сфері 

управління змішаними 

перевезеннями. 
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21.  

Аналітична 

записка: «Державна 

політика інтеграції 

у напрямі розвитку 

транспортного 

забезпечення 

регіонів України на 

засадах 

мультимодальності 

та 

інтермодальності» 

(С.В.Котенко ) 

Представлені 

матеріали 

можуть бути 

використані в 

рамках реалізації 

Стратегії 

розвитку 

Одеської області 

до 2027 року 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

В роботі 

представлені 

результати 

комплексного 

дослідження 

транспортного 

забезпечення та 

аналіз валового 

регіонального 

продукту в 

розрахунку на 

одну особу від 

вантажообороту 

за видами 

транспорту 

шляхом 

використання 

методичного 

інструментарію 

теорії системного 

аналізу та 

кореляційно-

регресійного 

аналізу 

Управління 

транспортно-

комунікаційн

ої 

інфраструкту

ри Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації  

11.11.2020  

Запропоновані 

пропозиції, отримані по 

результатах наукового 

дослідження, висновки та 

рекомендації, будуть 

доцільними під час 

формування 

міжрегіональних 

проєктів, шляхом 

забезпечення доступу до 

транспортного 

сполучення усіх регіонів в 

рамках реалізації 

Стратегії розвитку 

Одеської області до 2027 

р 

22.  Наукова доповідь: 
«Інституціональні 

чинники розвитку 

транспортної 

інфраструктури 

щодо сприяння 

ефективності 

мультимодальних 

та інтермодальних 

перевезень» 

(Н.А.Ремзіна ) 

Матеріали по 

результатам 

дослідження 

направлені до 

управління 

транспортно-

комунікаційної 

інфраструктури 

Одеської 

обласної 

державної 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

В роботі 

проведено аналіз 

стану 

транспортних 

терміналів та 

шляхів 

сполучення 

України, 

розроблено 

стратегічні 

напрями їх 

Управління 

транспортно-

комунікаційн

ої 

інфраструкту

ри Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації  

11.11.2020  

Методичні засади 

адаптації розвитку 

транспортної 

інфраструктури до умов 

зовнішнього середовища 

будуть використані 

управлінням 

транспортно-

комунікаційної 

інфраструктури Одеської 

обласної державної 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

6
3
 

адміністрації розвитку на 

короткостроковий

, 

середньострокови

й та 

довгостроковий 

періоди, 

удосконалено 

методичні засади 

їх адаптації до 

умов зовнішнього 

середовища. В 

роботі 

запропоновано 

застосування 

управлінських 

інформаційних 

систем, які 

містять 

підсистеми 

ведення баз даних 

транспортних 

терміналів та 

шляхів 

сполучення та 

підсистеми 

моніторингу 

макроекономічног

о стану. 

адміністрації в поточній 

роботі. 

23.  Доповідна записка: 
«Науково-

прикладне 

супроводження 

інституціонального 

забезпечення 

Для економістів 

та фахівців 

транспортних 

підприємств та 

організацій 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

Отримані 

результати 

досліджень 

присвячені 

проведенню 

факторно-

Управління 

транспортно-

комунікаційн

ої 

інфраструкту

ри Одеської 

08.07.2020  

Може бути використано 

при визначенні та 

узгодженні змісту та 

функціоналу основних 

етапів розвитку 

транспортної 
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розвитку змішаних 

перевезень в 

України» 

(Н.А.Ремзіна ) 

критеріальному 

аналізу для оцінки 

організаційно-

економічних 

передумов 

розвитку 

транспортної 

інфраструктури 

України; 

визначено основні 

критерії, за якими 

методом 

експертної оцінки 

встановлено їх 

вагові значення та 

здійснено оцінку; 

запропоновано 

авторське бачення 

шкали 

трактування 

отриманих 

результатів 

факторно-

критеріальної 

оцінки передумов 

розвитку 

транспортної 

інфраструктури 

обласної 

державної 

адміністрації  

інфраструктури 

24.  Наукова доповідь 
«Закономірності 

розвитку систем 

змішаних 

перевезень та їх ви-

значальне 

управлінське 

Для фахівців 

морегосподарськ

ої сфери, сфери 

морських та 

річкових 

вантажних 

перевезень 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

Представлено 

розроблений 

науково-

методичний 

підхід до 

систематизації 

нормативного 

Управління 

транспортно-

комунікаційн

ої 

інфраструкту

ри Одеської 

обласної 

15.01.2020  

Розроблений науково-

методичний підхід до 

систематизації 

нормативного 

регулювання здійснення 

змішаних перевезень 

дозволяє упорядкувати 
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забезпечення 

різних рівнів 

ієрархії» 

(С.В.Ільченко ; 

С.В.Котенко ) 

регулювання 

здійснення 

змішаних 

перевезень 

державної 

адміністрації  

процеси управління 

перевезення вантажу 

різними видами 

транспорту; дозволяє 

використовувати 

результати в практичних 

цілях для опису 

залежності та прогнозу 

обсягів перевезення 

вантажів такими видами 

транспорту як 

залізничний, морський та 

річковий 

25.  

Аналітична записка 

«Стратегічні 

пріоритети 

розвитку постійних 

пристроїв 

транспортних 

систем на 

короткостроковий, 

середньостроковий 

та довгостроковий 

періоди» 

(С.В.Ільченко ) 

для науковців, 

експертів, 

фахівців 

транспортного 

сектору 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

Розроблено 

методичний 

підхід до 

визначення 

стратегічних 

пріоритетів 

розвитку 

транспортної 

інфраструктури 

України з 

урахуванням 

гібридних загроз 

та викликів; 

запропоновано 

наукові засади та 

пріоритетні 

напрями розвитку 

транспортної 

інфраструктури у 

секторальному 

розрізі 

 

Постійна 

Комісія з 

питань 

транспорту

, зв’язку та 

морегоспод

арського 

комплексу 

Одеської 

обласної 

ради 

 

16.07.2020 

Може бути використано 

при формуванні стратегії 

модернізації 

транспортної 

інфраструктури України, 

зокрема безпекові 

аспекти 
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26.  

Аналітична 

записка: «Аналіз 

регуляторного 

впливу та наслідки 

проведення 

корпоратизації 

підприємств 

портової сфери» 

(А.В.Вардіашвілі ) 

Матеріали по 

результатам 

дослідження 

подані до ДП 

"АМПУ" 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 

У наданих 

матеріалах 

визначені 

першочергові 

питання, які 

необхідно 

розв’зати для 

успішної 

корпоратизації 

ДП «АМПУ», 

відокремлені 

позитивні 

переваги 

функціонування 

корпоратизованої 

портової 

адміністрації 

шляхом 

придбання 

корпоратизованих 

прав, набуття 

функціональної та 

фінансової 

автономії, 

ідентифіковані 

можливі ризики 

негативного 

впливу на 

результати 

корпоратизації. 

 

Адміністра

ція 

морських 

портів 

України 

 

19.06.2020 

Матеріали результатів 

дослідження можуть 

бути використані при 

проведенні 

корпоратизації ДП 

"АМПУ" 

27.  Аналітична записка 
«Науково-прикладне 

обґрунтування 

шляхів мінімізації 

техногенного 

Для науковців, 

фахівців в сфері 

економіки 

природокристув

ання, 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

0,000 

Методичні 

положення 

діагностики 

впливу 

техногенного 

Управління 

транспортн

о–

комунікаці

11.11.2020   

Може бути використано 

при ідентифікації 

потенційних можливостей 

транспортного флоту, 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

6
7
 

навантаження на 

екосистему Чорного 

моря задля 

збереження його 

природноресурсного 

потенціалу» 

(С.В.Ільченко ; 

акад. НАН України 

Б.В.Буркинський ) 

морегосподарськ

ому комплексі 

а 

тематика 

НАН 

України 

навантаження на 

екосистему 

Чорного моря, які 

побудовано на 

основі 

запропонованого 

структурно-

функціонального 

алгоритму. 

Розроблено 

організаційний 

механізм 

мінімізації 

техногенного 

навантаження за 

трьома напрямами 

впливу. 

йної 

інфраструк

тури 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністра

ції 

 

 

формування алгоритму 

запобіжних заходів, 

орієнтованих на типи та 

джерела забруднення 

28.  
Аналітична 

доповідь "Аналіз 

міжнародного 

інституційно-

правового поля 

попередження 

забруднення з 

суден морських 

акваторій. 

морських та 

річкових басейнів 

та збереження 

їхнього природно-

Для екологічних 

підрозділів 

морських та 

річкових портів 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 

Методичні 

положення до 

систематизації, 

диференціації та 

узагальнення 

інституційно-

правового 

забезпечення 

захисту морських 

акваторій, 

морських та 

річкових басейнів 

від забруднення з 

Науково-

дослідна 

установа 

"Українськ

ий 

науковий 

центр 

екології 

моря" 

(УкрНЦЕМ

) 

 

21.12.2020 

Може бути використаною 

при створенні Морської 

стратегії України 
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ресурсного 

потенціалу" 

(О.Є.Рубель ) 

суден, розробка 

концептуальних 

засад 

вдосконалення 

інституціональног

о базису 

природоохоронни

х заходів щодо 

збереження 

морського 

природно-

ресурсного 

потенціалу 

Державна 

екологічна 

інспекція в 

Одеській 

області 

 

28.12.2020 

29.  Наукова доповідь  
«Дослідження і 

регулювання 

розвитку 

інвестиційної 

системи України в 

контексті 

скорочення 

непродуктивного 

відтоку 

фінансового 

капіталу» 

(О.І.Лайко ) 

Визначення 

теоретичних 

основ 

дослідження 

актуальних 

питань розвитку 

інвестиційної 

системи країни, 

які відповідають 

дійсності і 

проблемам 

роботи з 

іноземними та 

вітчизняними 

інвесторами в 

Україні та 

призначені для 

використання 

ІІІ. 

Відомча 

тематика 

0,00 Характеризується 

актуальністю і 

значущістю як 

для національної, 

так і для 

регіональної 

економічної 

систем. Наявними 

є і деякі прикладні 

елементи. 

Запропоновано 

механізми та 

інструменти 

активізації 

інвестиційної 

діяльності із 

застосуванням не 

лише фінансових, 

Департаме

нт 

економічно

ї політики 

та 

стратегічно

го 

планування 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністра

ції  

21.12.2020 Пропоновані 

заходи регулювання 

інвестиційної системи є 

придатними для 

застосування на 

регіональному рівні та на 

рівні об’єднаних 

територіальних громад. 

Методичні підходи до 

оцінки результативності 

заходів регулювання 

інвестиційного розвитку 

в напрямку скорочення 

непродуктивного відтоку 

фінансового капіталу 

будуть використані в 

практичній діяльності 

Департаменту. 
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при проведенні 

наукових 

досліджень по 

темі 

регулювання 

розвитку 

інвестиційної 

системи країни 

на основі 

запропонованих 

в науковій 

доповіді 

методичних 

підходів до 

оцінки 

ефективності 

інвестиційного 

процесу в 

Україні, до 

оцінки обсягів 

непродуктивног

о відтоку 

капіталу, 

інституціональн

их регуляторів, 

спрямованих на 

скорочення 

неефективного 

вивезення 

капіталу та 

методичних 

засад щодо 

оцінки 

результативності 

таких 

податкових та 

інших важелів, 

але й 

інформаційних, 

організаційних, 

які також можуть 

суттєво сприяти 

залученню 

капіталовкладень. 

Підприємс

тво 

«Саардана» 

18.12.2020 Буде використано для 

розробки стратегії 

розвитку підприємства 

на засадах забезпечення 

відтворення капіталу для 

подальшого 

реінвестування. 

Пропозиції щодо 

підтримки інвестиційної 

активності підприємств 

заходами податкового 

регулювання будуть 

використані СП 

«Саардана» при розробці 

рекомендацій по 

покращенню ділового 

клімату в регіоні, 

зокрема в ході роботи на 

засіданнях Союзу 

підприємців Одеської 

області. 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

7
0
 

регуляторів і 

заходів. 

КПКВК 6541230 

1.  Наукова доповідь 

«Теоретичні 

підходи до 

формування та 

використання 

природно-

ресурсних активів 

рекреаційно-

туристичної сфери» 

(Г.М. Шевченко) 

 

 

Впровадження в 

програмні 

рішення 

ІІ. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

0,000 Визначено 

економічний зміст 

природно-

ресурсних активів 

у рекреаційно-

туристичній сфері 

та обґрунтовано 

концептуальний 

взаємозв’язок між 

природно-

ресурсними 

активами та 

іншими активами 

рекреаційно-

туристичної 

галузі 

Міністерст

во захисту 

довкілля та 

природних 

ресурсів 

України  

23.07.2020 Викладені положення 

сприятимуть 

ефективному залученню 

природно-ресурсних 

активів в економічну, 

зокрема, рекреаційно-

туристичну діяльність 

Департаме

нт екології 

та 

природних 

ресурсів 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністра

ції  

 

07.12.2020 Управління природно-

ресурсними активами 

рекреаційно туристичної 

сфери з урахуванням 

поряд із природно-

ресурсними активами 

рекреаційних 

екосистемних послуг 

2.   Доповідна записка 

«Валова додана 

вартість як 

головний показник 

продуктивності 

діяльності 

підприємств» 

науковців, 

економістів, 

аспірантів 

ІІ. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

0,000 

Обґрунтовано 

доцільність 

використання 

доданої вартості в 

якості головного 

показника оцінки 

діяльності 

Головне 

управління 

статистики 

в Одеській 

області 

17.09.2020 

Використання доданої 

вартості в якості 

головного показника 

оцінки діяльності 

підприємницьких 

структур 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

7
1
 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ; 

В.Ф.Горячук ; 

З.В.Чехович ) 

підприємницьких 

структур 

Міністерст

во 

розвитку 

громад та 

територій 

України 

(Мінрегіон

)  

23.12.2020 

3.  

Доповідна записка 

«Оцінка 

продуктивності 

діяльності 

підприємств 

України» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

В.Ф.Горячук ; 

З.В.Чехович ) 

економістів, 

науковців, 

зацікавлених 

фахівців 

ІІ. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

0,000 

Здійснено оцінку 

продуктивності 

діяльності 

підприємств 

України за видами 

економічної 

діяльності на 

основі показників 

випуск, прибуток 

та валова додана 

вартість 

Міністерст

во 

розвитку 

громад та 

територій 

України 

(Мінрегіон

)  

21.12.2020 

Введення в статистичний 

та управлінський облік  

оцінку діяльності 

підприємницьких 

структур на основі 

валової доданої вартості 

Головне 

управління 

статистики 

в Одеській 

області 

17.09.2020 

Департаме

нт 

економічно

ї політики 

та 

стратегічно

го 

планування 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністра

ції  

22.12.2020 
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Міністерст

во 

розвитку 

громад та 

територій 

України 

(Мінрегіон

)  

23.12.2020 

4.  Доповідна записка 

«Проєкт Стратегії 

підвищення 

продуктивності 

підприємницької 

діяльності в умовах 

трансформаційних 

змін економіки 

України» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ; 

Н.Л.Шлафман ; 

В.Ф.Горячук ; 

О.А.Єрмакова ; 

О.В.Бондаренко ; 

І.А.Циналєвська ; 

В.В.Лукащук ; 

З.В.Чехович ) 

економістів, 

науковців, 

зацікавлених 

фахівців 

ІІ. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

0,000 Збільшення 

доданої вартості 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

Спільне 

підприємст

во 

«Саардана»  

21.12.2020 Розповсюдження серед 

інших підприємств 

регіону 

5.  Доповідна записка 

«Приховані активи 

та аналіз 

методичних 

підходів до їх 

оцінки в контексті 

науковців, 

економістів, 

аспірантів 

ІІ. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

0,000 Запропоновано 

визначення 

поняття 

«приховані 

активи» як 

активів, що не 

Спільне 

підприємст

во 

«Саардана»  

21.12.2020 Врахування прихованих 

активів при оцінці рівня 

капіталізації 

підприємницьких 

структур 
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продуктивності» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ; 

В.Ф.Горячук ; 

З.В.Чехович ) 

тематика відображенні у 

балансі, або 

вартість яких у 

балансі занижена 

у порівнянні з їх 

реальною 

вартістю або які 

недостатньо 

використовуються 

і які є реальними 

активами і здатні 

забезпечити 

конкурентну 

перевагу та 

економічну 

вигоду 

6.  Наукова доповідь 

«Методичний підхід 

до комплексної 

оцінки домінант 

інвестиційно-

інноваційної 

політики 

природокористуванн

я національної 

економіки»  

(акад. НАН України 

Б.В.Буркинський ; 

О.В.Нікішина ) 

Наукова 

доповідь 

розрахована на 

фахівців органів 

влади різних 

рівнів, 

підприємців, 

науковців, діячів 

громадських 

організацій та 

профільних 

інституцій, 

аспірантів, 

студентів, усіх 

зацікавлених 

питаннями 

раціонального 

ІІ. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Практична 

цінність цих робіт 

полягає у наданих 

пропозиціях щодо 

організаційно-

економічних 

механізмів 

впровадження в 

державі нової 

моделі 

господарювання 

та мотивації 

суб’єктів ринку до 

реалізації 

інвестиційно-

інноваційної 

політики 

Міністерст

во 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарст

ва України 

 

27.10.2020 Використані в якості 

додаткової аргументації 

при підготовці щорічних 

моніторингових звітів з 

оцінки прогресу України 

у досягненні ЦСР 

(зокрема, ЦСР 12 

“Відповідальне 

споживання та 

виробництво”), а також 

національних 

тематичних доповідей, 

присвячених питанням 

раціонального 

природокористування в 

Україні. 

ТОВ 

Велес-Агро 

ЛТД 

23.11.2020 

ТОВ 

«Колумбус 

Інтернешл» 

09.11.2020 
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природокористу

вання 

природокористува

ння у 

господарську 

діяльність, що 

сприятиме 

пришвидшенню 

прогресу у 

досягненні 

Україною Цілей 

Сталого Розвитку 

(далі – ЦСР). 

Управління 

аграрної 

політики 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністра

ції 

10.11.2020  

7.  Наукова доповідь 

«Інституціональне 

та інформаційне 

забезпечення 

інвестиційно-

інноваційної 

політики 

природокористуванн

я в контексті 

світового досвіду» 

(Л.Є.Купінець ; 

О.М.Шершун ) 

Призначена для 

фахівців, які 

розробляють та 

удосконалюють 

національні 

програми 

статистики 

навколишнього 

середовища. 

ІІ. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Структура 

пріоритетів 

інвестиційно-

інноваційної 

політики України. 

Департаме

нт екології 

та 

природних 

ресурсів 

України 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністра

ції 

27.10.2020 Пропозиції щодо 

поширення інформації 

використані для 

подальшого 

вдосконалення 

статистики витрат на 

охорону навколишнього 

природного середовища. 

Міністерст

во 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарст

ва України 

27.10.2020 
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Державна 

служба 

статистики 

України 

11.11.2020; 

Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

26.11.2020 

8.  Наукова доповідь 

«Методичні 

підходи щодо 

визначення 

домінант 

регіональної 

інвестиційно-

інноваційної 

політики 

природокористуван

ня»  

(Н.М.Андрєєва ; 

Г.О.Тютюнник ) 

Наукова 

доповідь 

розрахована на 

фахівців з 

питань 

економіко-

екологічного 

управління на 

макро- та 

мезорівнях, 

наукових 

працівників, 

викладачів, 

аспірантів та 

студентів 

економічних 

спеціальностей 

вищих 

навчальних 

закладів. 

ІІ. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Результати 

проведеної 

комплексної 

оцінки 

компонентів 

природно-

ресурсного 

потенціалу в 

контексті сталого 

розвитку України, 

у т.ч. індикаторів 

відходомісткості 

та 

відходопродуктив

ності ВВП, та 

інвестиційно-

інноваційних 

чинників впливу 

на показники 

ресурсної та 

екологічної 

ємності 

національної 

економіки. 

Міністерст

во 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарст

ва України 

17.11.2020 Використані в якості 

додаткової аргументації 

при підготовці щорічних 

моніторингових звітів з 

оцінки прогресу України 

у досягненні ЦСР 

(зокрема, ЦСР 12 

“Відповідальне 

споживання та 

виробництво”). 
Департаме

нт екології 

та 

природних 

ресурсів 

України 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністра

ції 

05.11.2020 
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ФОРМА ІV-3 

 

Дані про досягнення результативних показників за бюджетною програмою 6541230 

 

№ 

з/п 

Показники Кількість Обсяг 

фінансування 

тис.грн. 

 І. затрат   

1 Кількість виконуваних пріоритетних наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок науковими підрозділами категорії А, всього, 

у т.ч.: 

2 2092,113 

1.2 прикладні наукові дослідження 2 2092,113 

2 Кількість створених на конкурсних засадах 

дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених 

1 х 

3 Кількість наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних)  розробок, які проводяться 

дослідницькими лабораторіями (групами) молодих 

вчених 

1 500,000 

 ІІ. продукту   

1 Кількість публікацій з новими важливими 

результатами, які відповідають міжнародним 

стандартам високого рівня, в наукових виданнях, 

всього, у т.ч.: 

34 х 

1.1 в іноземних наукових виданнях 14 х 

4 Кількість створеної новітньої науково-технічної 

продукції (нових видів виробів, технологій, 

матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), 

всього, у т.ч.: 

28 х 

4.1 при виконанні  наукових досліджень і  науково-

технічних (експериментальних) розробок науковими 

підрозділами категорії А 

28 х 

5 Кількість впровадженої новітньої  науково-технічної 

продукції (нових видів виробів, технологій, 

матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) 

всього,  у т.ч.: 

25 х 

5.1 при виконанні наукових досліджень і  науково-

технічних (експериментальних) розробок  науковими 

підрозділами категорії А 

20 х 
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V. КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інститут є провідною установою академічної науки півдня України з 

питань обґрунтування стратегічних пріоритетів і тактичних завдань розвитку 

національної та регіональної економіки в контексті Цілей сталого розвитку 

України, формування та впровадження стратегій соціально-економічного 

розвитку в умовах децентралізації управління, зміцнення 

морегосподарського потенціалу 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, закладами вищої освіти 

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.  

На запит Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування ІПРЕЕД НАН України було підготовлено 

аналітичні матеріали для участі у парламентських слуханнях на тему 

«Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п`ять 

років», 27 листопада 2019р.  

Акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. є головою Урядової 

комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, 

права та готельно-ресторанного бізнесу, що сталося 4 грудня 2019р. 

(Розпорядження КМУ від 6.12.2019р. №1223-р). 

Фахівці Інституту (Лайко О.І., Єрмакова О.А.) входять до Експертної 

ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових 

робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, 

секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя 

суспільства» (експертиза 18 проектів на державне фінансування в 2020 р.- 

https://mon.rit.org.ua/taxonomy/term/3836).  

Співробітник ІПРЕЕД НАН України д.е.н., проф. Хумарова Н.І. 

продовжує наукову діяльність у робочій групі з питань охорони 

навколишнього природного середовища, моніторингу довкілля, реалізації 

регіональних програм області та сталого розвитку в регіоні Одеської 

обласної державної адміністрації, а також прийнято участь у робочих 

нарадах з питань відновлення, стабілізації та оздоровлення водних ресурсів 

Куяльницького лиману.  

Співробітники Інституту 10-12 грудня 2020 року прийняли участь у 

обговоренні Плану дій Європейської стратегії для Дунайського регіону за 
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пріоритетними напрямками 4 Відновлення та збереження якості води та 5 

Управління екологічними ризиками щодо синхронізації Плану дій з 

пріоритетами України, що  дасть можливість систематизувати роботу 

України в структурі ЄСДР, реалізовувати спільні проекти з його країнами 

тощо.   

Інститут плідно співпрацює з Департаментом екології та природних 

ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та неодноразово виступав 

експертом щодо розширення екомережі та природно-заповідних територій, 

зокрема в 2020 році проведено експертизу матеріалів щодо: 

- Проєкту та наукового обґрунтування зміни меж (розширення) території 

ботанічного заказника загальнодержавного значення «Староманзирський» на 

території Тарутинського району Одеської області на 245 га (Експертний 

висновок підготовлено для направлення до Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України з метою підготовки відповідного Указу 

Президента України). 

- Проєкту створення національного природного парку «Куяльницький» 

на територіях Біляївського, Іванівського, Лиманського районів Одеської 

області та міста Одеса, загальною площею 10801,198 га (Експертний 

висновок підготовлено для направлення до Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України з метою підготовки відповідного Указу 

Президента України). 

У звітному році акад. НАН України Буркинського Б.В. було затверджено 

членом Президії НАН України (Розпорядження Президії НАН України №537 

від 06.11.2020р.), а також призначено Головою  Південного наукового центру 

НАН України та МОН України (Постанова Президії НАН України №164 від 

09.10.2020р. 

Співробітники Інституту (Буркинський Б.В., Ільченко С. В.) є членами 

Комітетів Асоціації портів України “Укрпорт”, де на постійній основі брали 

активну участь у поточній роботі за окремими напрямами діяльності, 

розробці програмних документів, круглих столах із представниками усіх 

рівнів влади з наданням експертних висновків, рекомендацій, зауважень 

щодо розглянутих питань. 

Науковці Інституту (Осипов В.М., Лайко О.І., Єрмакова О.А.) протягом 

2020 року проводили консультування громад базового рівня Лиманського 

(колишнього Комінтернівського) району Одеської області щодо 

впровадження стратегій соціально-економічного розвитку з врахуванням 

сучасних вимог до процесу децентралізації управління економічним 

розвитком та забезпечення конкурентних та ефективних умов для 

добровільного об’єднання громад. 
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Координацію наукових досліджень Інститут здійснює з: 

● державними структурами національного рівня, міністерствами та 

відомствами: Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій; Комітетом Верховної Ради України з питань економічного 

розвитку; Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики 

та природокористування; Комітетом Верховної Ради України з транспорту та 

інфраструктури; Міністерством аграрної політики і продовольства України; 

Міністерством екології та природних ресурсів України; Міністерством 

розвитку громад та територій України; Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України; Міністерством інфраструктури 

України,  Міністерством освіти і науки України та ін.;  

● регіональними владними структурами, які безпосередньо беруть 

участь в управлінні господарським комплексом приморського регіону: 

Одеською, Херсонською та Миколаївською обласними державними 

адміністраціями; Одеською обласною радою; зі структурами Одеської 

обласної державної адміністрації: Департаментом екології та природних 

ресурсів, Управлінням аграрної політики, 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; Одеським регіональним відділення Асоціації міст України 

та громад; 

● 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 при Президентові 

України (м. Київ), НДУ «УкрНЦЕМ» (м. Одеса); Державним підприємством 

Конструкторське бюро «Південне» (м. Дніпро);   

● підприємствами регіону: АТВТ «Первомайськдизельмаш»;  МТП 

«Южний»; ТОВ «Стікон», ПАТ «Одеський автоскладальний завод», ТОВ 

«Рєсєнс», ТОВ «Колумбус Інтернешнл»; 
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● неурядовими та громадськими організаціями: Союзом підприємців 

Одеського економічного регіону; Федерацією професійних спілок України; 

Одеською регіональною торгово-промисловою палатою; Центром 

інформаційної підтримки бізнесу м. Одеса; Асоціацією портів України 

«Укрпорт»; Українською асоціацією підприємств чорної металургії; 

Агентством транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай»; 

Українським Союзом промисловців і підприємців; Радою Об’єднання 

підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром»; Національна 

Комісія регулювання електроенергетики; Укрметалургпром; Укрвинпром, 

агротуристичний кластер «Фрумушика Нова», Центр міського розвитку та 

інформаційних технологій; 

● міжнародними неурядовими організаціями: Організацією 

економічного співробітництва і розвитку; Міжнародною Фундацією 

сприяння ринку (International Market Support Foundation); Міжнародна 

фінансово-аналітична організація «Edmond de Rothschild Group»;  Інститут 

Зуккова (Грюнвальд, Німеччина), Асоціація сталого розвитку (Молдова), 

Комратський державний університет; Литовським інститутом аграрної 

економіки (Литва), Сільськогосподарським університетом – Пловдив 

(Болгарія), Інститутом регіональних досліджень Центру економічних та 

регіональних досліджень Угорської академії наук (Будапешт, Угорщина); 

Інститутом аграрної економіки Румунської академії наук (Румунія).  

● ЗВО м. Одеси: Одеським національним економічним 

університетом, Одеським державним екологічним університетом, 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 ЗВО інших міст України: Київським національним 

торговельно-економічним університетом (м. Київ), Національним 

університетом біоресурсів і природокористування України, (м. Київ), 

Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки (м. 

Луцьк), 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. 

https://mail.te.net.ua/SRedirect/E23CB16E/www.facebook.com/BISCinOdessa/
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Протягом звітного року проводилась наукова та науково-організаційна 

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, лекції та 

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

«Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», 

«Transnational Corporations», «Транснаціональні корпорації», «Міжнародні 

стратегії економічного розвитку». Прийнято участь у спільних наукових 

конференціях; взаєморецензування наукових робіт науковців ІПРЕЕД НАНУ 

та ОНЕУ; проведення стажування бакалаврів та магістрів спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини» в ІПРЕЕД НАНУ. 

Також співробітники Інституту виступили співавторами у навчальному 

посібнику: 

- Державне регулювання економіки: навч. посіб. / за ред. Н. В. 

Сментини. – Харків: «Діса плюс» 2020. 368 с.  (Шаталова Л.С. Методи 

прямого державного регулювання економіки. Методи опосередкованого 

державного регулювання економіки. Державне регулювання регіонального 

розвитку.) 

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». У 2020 році у НУК «Інноватика у сучасній 

економічній освіті та науці» науковцями Інституту проводились  

взаєморецензування наукових робіт та виробнича практика студентів 5 курсу 

за спеціальностями «Облік і аудит», «Економіка підприємств». Надано 

рецензії на 5 дипломних робіт. 

Також на базі Інституту діє 9 філій кафедр з економічних дисциплін: 

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

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

− проведення лекційних та практичних занять науковцями відділу: 

проведено лекційні та семінарські заняття з таких дисциплін, як «European 

Integration», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства», «Transnational Corporations», «Транснаціональні корпорації», 

«Міжнародні стратегії економічного розвитку»; 

− організація спільних 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 та доповідей на конференції; 

− спільна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. 

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». Надано рецензії на 12 дипломних робіт. 

У межах налагодження співробітництва з філією кафедри «Управління, 

фінансів та адміністрування» Одеського Інституту МАУП к.е.н., доц., с.н.с. 

Топаловою І.А. підготовлено монографію «Людський потенціал як чинник 

соціально-економічного розвитку України», яка є як науковою так і 

прикладною працею. 

В рамках роботи науково-учбових комплексів та філій кафедр 

проводились спільні наукові заходи: семінари, конференції, круглі столи 

тощо. Серед них варто відмітити проведення  наступних: 

 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 

стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в 

Україні», 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. 
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 Міжвузівська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих вчених «Соціально-економічний розвиток і безпека 

України:стан та перспективи»,19 березня 2020 року, м. Львів; 

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування 

потенціалу економічного розвитку промислових підприємств», м. Одеса, 4-5 

червня 2020 р. 

 VIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми теорії та практики менеджменту», м. Одеса, 28 травня 2020р. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний менеджмент 

економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку», м. Одеса, 

18 вересня 2020р. 

 ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 

суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління», 

м. Одеса, 5 листопада 2020р. 

 Міжнародна конференція «AGRICULTURAL ECONOMICS AND 

RURAL DEVELOPMENT RESEARCH», м. Бухарест (Румунія), 8 грудня 2020 

р. 

 ХIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна та 

університетська наука – результати та перспективи», м. Полтава, 10-11 

грудня 2020р. 

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. Бутенко А.І., д.е.н., 

проф. Осипов В.М. д.е.н. проф. Степанов В.М., д.е.н., проф. Андрєєва Н.М., 

д.е.н., проф. Купінець Л.Є., д.е.н., проф. Лисюк В.М., д.е.н., с.н.с. Лайко О.І., 

д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., с.н.с. Нікішіна О.В., д.е.н., проф. Уманець 

Т.В., д.е.н., проф. Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф., д.е.н., проф. 

Ільченко С.В., д.е.н., с.н.с.  Шлафман Н.Л., д.е.н., проф. Рубель О.Є., к.е.н., 

с.н.с. Карпінська Г.В. 

Також в звітному році  науковці Інституту були залучені до участі у 

засіданнях спеціалізованих вчених рад інших наукових та освітніх  установ 

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., доц. Петрушенко М.М., д.е.н., доц. Шевченко Г.М. – 

члени Спеціалізованої вченої ради К 11.052.09 ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет»;  д.е.н., проф. Садченко О.В. – член 
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Спеціалізованої вченої ради Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова; д.е.н., проф.  Черчик Л.М. – разових рад ДФ 26.139.001 та  ДФ 

26.371.004 ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» та Інституту агроекології і природокористування НААН України 

(м. Київ). 

Значна група вчених Інституту за сумісництвом працюють на посадах 

професорів та доцентів ЗВО  м. Одеси (Одеської національної академії 

харчових технологій, Одеського національного університету ім. І.І. 

Мечникова, Одеського національного економічного університету, Одеського 

національного морського університету, Одеського державного екологічного 

університету, Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України, Одеського Інституту Міжрегіональної 

академії управління персоналом, Одеської національної академії зв`язку ім. 

О.С. Попова), 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 закладів вищої освіти, що сприяє залученню талановитої молоді до 

наукової роботи та вступу до аспірантури Інституту, зокрема:  

- у Одеському національному економічному університеті (д.е.н. 

Андрєєва Н.М., д.е.н. Лайко О.І., д.е.н. Хумарова Н.І.); 

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

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

- у Одеській національній академії харчових технологій (к.е.н. 

Карпінська Г.В.); 

- у Одеському державному екологічному університеті (д.е.н. Андрєєва 

Н.М.,  д.е.н. Рубель О.Є.); 

- у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова (м. 

Миколаїв) (д.е.н., проф. Ільченко С.В.). 

Активною формою координації наукової діяльності з ЗВО 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», Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: «Економіка і менеджмент», «Вісник Одеського 

державного екологічного університету», «Вісник соціально-економічних 

досліджень» та інших міст України: «Регіональна економіка», «Наша 

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

Київ), "Evropský časopis ekonomiky a managementu"(Чехія), «Economics and 

Management» (Болгарія), «Entrepreneurship» (Болгарія), МIND (Польща). 

Вчені 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. 

Членами громадської організації «Академії економічних наук України» 

є:  

академіками: 

− д.е.н., проф. Бутенко А.І.; д.е.н., проф. Уманець Т.В.; 

член-кореспондентами: 

−  д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.; к.е.н., доц. Топалова І.А.; 

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

академії наук (УЕАН); голова Чорноморського регіонального відділення 

УЕАН;  

− д.е.н., проф. Садченко О.В. – член Української Асоціації Маркетингу; 

експерт з акредитації освітніх програм; консультант Oxford Academics від 

2016 р. ; Член редакційної колегії наукового видання Науковий вісник МГУ, 

серії «Економіка і менеджмент». 

− д.е.н., проф. Рубель О.Є. – член Чорноморського регіонального 

відділення Української екологічної академії наук; членом Балканської 

Енвайроментальної Асоціації; Головою Чорноморської Мережі громадських 

організації; Головою Інноваційного кластеру REED-BASE; Член технічної 

ради НПП «Тузлівські лимани»; Член наукової ради НДУ «Український 

науковий  центр екології моря»; 

− 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); 
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іноземний член міжнародного журналу «Ecoforum» (Румунія). 

Пройшли стажування на території України наступні співробітники: 

− к.е.н., с.н.с. Гетьман О. Л. – «Методологія запобігання плагіату» 08 

жовтня 2020 року в рамках просвітницького курсу вебінарів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти та StrikePlagiarism.com 

International в Україні (46 годин).  

−  м.н.с. Шершун О.М. – щорічні семінари підвищення кваліфікації 

«Публічні закупівлі в Україні», 10-11 вересня 2020 року,м. Одеса  

(сертифікат). 

Д.е.н., проф. Садченко О.В. виступила експертом з акредитації освітніх 

програм Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

Науковці Інституту входили до складу робочих груп: Басейнової Ради 

Дністра; Міжвідомчої координаційної ради з питань  реалізації в Україні 

Конвенції ЄСПО при Мінприроди. 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, Головою Південного наукового центру НАН України та МОН 

України, членом Асоціації портів України «Укрпорт», а також входить до 

складу:  робочої групи НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО, 

Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень МОН та 

НАН України, Міжвідомчої координаційної ради з питань  реалізації в 

Україні Конвенції ЄСПО при Мінприроди, Наукової ради НАН України з 

проблем навколишнього середовища і сталого розвитку, Наглядової ради 

Одеської національної академій харчових технологій. 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 осередку Спілки економістів України, 

головою редакційної колегії збірника наукових праць «Економічні інновації», 

та  головою наукової ради електронного науково-практичного журналу 

«Економіка. Екологія. Соціум» заступником головного редактора збірника 

наукових праць Державного економіко-технологічного університету 

транспорту серії «Економіка і управління», членом редакційних колегій 

журналу «Економіка харчової промисловості» (м.Одеса), «Збалансоване 

природокористування» (м. Київ) та Наукового вісника Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» (м. Одеса).  
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ФОРМА V-1 

Окремі чисельні показники співпраці з закладами вищої освіти і установами 

Міністерства освіти і науки України (МОН України) 

1. Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою 

установою та закладами вищої освіти: 

загальна кількість на 31.12.2020 20 

укладених у звітному році  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(назва договору (-ів), які укладені у звітному році) 

2. Кількість створених спільно з закладами вищої освіти: 

 філій кафедр 

загальна  кількість на 31.12.2020 9 

створених у звітному році  

_______ 

(назва закладу вищої освіти та філії кафедри, створеної у звітному році) 

 факультетів 

загальна  кількість на 31.12.2020  

створених у звітному році  

_________________________________________________________________ 

(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному 

році) 

 лабораторій 

загальна  кількість на 31.12.2020  

створених у звітному році  

_________________________________________________________________ 

(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році) 

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна  кількість на 31.12.2020 5 

створених у звітному році  

_________________________________________________________________ 

(назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році) 

3. Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2019/2020 навчальному 

році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

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

цієї таблиці 

20 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2020/2021 навчальному 

році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

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

цієї таблиці 

(додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей 

та спеціалізацій, з яких здійснювалася підготовка магістрів) 

30 

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

спільно з вченими-освітянами, всього 

 

у тому числі: - 
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 тем НДР 

 проектів Державного фонду фундаментальних досліджень - 

 проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними 

організаціями (фондами) 

- 

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

викладачами в системі освіти, всього 

8 

у тому числі:  академіків НАН України 0 

 членів-кореспондентів НАН України 0 

очолюють:  кафедри 0 

 факультети  

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

спеціалізованої вченої ради при Інституті 

10 

7. Кількість вчених Інституту, які у звітному році входили до 

спеціалізованих рад при закладах вищої освіти 

7 

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

дипломні роботи 

11 

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

установі 

22 

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

у звітному році: 

9 

 з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук 

учнівської молоді 

- 

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій 0 

12. Кількість опублікованих у звітному році: 

 підручників для вищої та 

 

  середньої школи  

 навчальних посібників для вищої та 1 

  середньої школи  

13. Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і 

установ МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій 

установі 

3 

14. Кількість аспірантів-цільовиків та 0 

докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій 

установі за направленням закладу вищої освіти, установи МОН 

0 

15. Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з закладів 

вищої освіти та установ МОН, прикріплених у звітному році до Інституту 

для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності 

0 

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

році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього 

0 

у тому числі:  на здобуття докторського ступеня 0 

 на здобуття кандидатського ступеня 0 
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Додаток до 

форми V-I 

Д А Н І 

про студентів навчальних закладів, які проходили в 2020 році виробничу практику в  

Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
 

Назва навчального закладу Кількість 

практикантів 

В тому числі Кількість молодих 

спеціалістів, 

прийнятих на роботу у 

2020р. з числа 

студентів, які 

проходили виробничу 

практику в установі 

Виконували 

дипломні 

роботи 

працювало на 

інженерно-

технічних 

посадах з 

оплатою 

Одеський національний економічний  

університет (всього) 

Спеціальність: Міжнародна економіка 

           Підприємство, торгівля та біржова 

діяльність 

20 

 

7 

13 

11 

 

1 

10 

 

 

- 

 

- 

 

 

Одеський національний політехнічний 

університет (всього) 

Спеціальність: Міжнародна економіка 

2 

 

2 

0 

 

0 

 

- 

 

 

- 
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VІ. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, З’ЇЗДИ ТОЩО 

 

Інститут в 2020 р. був одним з основних організаторів проведення 7 

конференцій, 4 семінарів, у м. Одеса, м. Полтава та м. Бухарест (Румунія), в 

т.ч.:  

Спільно з  Університетом прикладних наук (ФРН, м. Аугсбург) та 

Одеським національним політехнічним університетом 4-5 червня  2020 р., м. 

Одеса була проведена  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств». 

Особлива увага у доповідях та виступах була приділена питанням 

стратегічного управління економічним розвитком промислових підприємств, 

формуванню їх інноваційно-інвестиційного потенціалу та його оцінці, а 

також теоретико-прикладним аспектам управління потенціалом і розвитком 

промислових підприємств.  У заході прийняли участь більше 70 учасників, 

серед них: директори підприємств, підприємці, вчені академічних установ та 

закладів вищої освіти, представники торгово-промислової палати.  

Спільно з  ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» (Одеський інституту), 19 листопада 2020 р. в м. Одеса була 

проведена XVI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та 

технічних системах». Конференція була присвячена огляду актуальних 

проблем управління та адміністрування, економічних, логістичних і 

технічних проблем управлінської діяльності.  

Міжнародна конференція «Аgricultural economics and rural development 

research» спільно з Інститутом сільськогосподарської економіки Академії 

наук Болгарії та Національним інститутом економічних досліджень “COSTIN 

C. KIRIŢESCU”, що була проведена 8 грудня 2020р.,  метою якої стали 

визначення найбільш актуальних і проблемних питань 

сільськогосподарського сектору, найбільш ефективних та лаконічних засобів 

їх рішення, формування суспільних механізмів підтримки впровадження 

принципів сталого розвитку тощо;  

В рамках реалізації 8 міжнародних проєктів співробітники Інституту 

приймали участь та організували понад 40 робочих зустрічей, конференцій 

семінарів, воркшопів тощо.  

Назва 
Співорганізатори 

Дата 

провед

ення 

Місце 

проведе

ння 

Кількість 

учасників 

(в т.ч. з 

країн 

далекого 

зарубіжжя

Загальна проблематика; 

найбільш вагомі результати 

заходу (рішення, 

рекомендації, зміст 

резолюції) 
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,                    

з країн 

СНД) 
Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Формування 

потенціалу 

економічного 

розвитку 

промислових 

підприємств» 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет, 

Науковий портал 

“ЕКОНОМІКА: реалії 

часу ” 

Університет 

прикладних наук 

(ФРН, м. Аугсбург), 

Державна установа 

«Інститут досліджень 

науково-технічного 

потенціалу та історії 

науки ім. Г.М. 

Доброва НАН 

України», Київський 

міжнародний 

університет, Інститут 

економіки і 

менеджменту 

національного 

університету 

«Львівська 

політехніка», 

Хмельницький 

національний 

університет, 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут», 

Університет 

інформатики та 

прикладних знань у 

м. Лодзь (Польща), 

Політехнічний 

університет Валенсії 

(Іспанія), 

Автономний 

університет штату 

Ідальго (UAEH) 

(Мексика м. Пачука) 

4-5 

червня 

2020 р 

м. Одеса, 70 
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 

складовоїпотенціалу 

промислових підприємств; 

● Теоретико- прикладні 

аспекти управління потенціалом 

і розвитком промислових 

підприємств. 

 

Результат: видано збірник тез 

https://economics.opu.ua/formuva

nnya-potencialu-ekonomichnogo-

rozvitku 

VІIІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

теорії та 

практики 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет,  

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І.Мечникова, Одесь

кий національний 

економічний 

університет, Націонал

28 

травня 

2020 р. 

м. Одеса 70 
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 
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менеджменту

» 

ьний університет 

«Львівська 

політехніка», Націона

льний університет 

кораблебудування ім.

 адмірала 

Макарова, Державни

й університет 

«Люблінська 

політехніка» 

(Польща), Міжнародн

а академія 

менеджменту та 

технологій INTAMT 

(ФРН) 

та інших секторах економіки; 

● Моделі формування та 

організації новітніх економічних 

систем в умовах 

трансформаційних перетворень; 

● Управління змінами як 

нова реальність менеджменту; 

● Антикризовий 

менеджмент: моделі, механізми, 

інструменти 

Результат: видано збірник тез 

https://economics.opu.ua/conf-m 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасний 

менеджмент 

економічних 

систем в 

координатах 

парадигми 

сталого 

розвитку» 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет,  

Одеський 

національний 

університет імені І.І. 

Мечникова, Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

Національний 

університет 

«Львівська 

Політехніка», 

Національний 

університет 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова, 

Державний 

університет 

«Люблінська 

Політехніка» 

(Польща), 

Міжнародна академія 

менеджменту та 

технологій Intamt 

(Дюссельдорф, 

Німеччина)  

18 

вересня 

2020 р 

м. Одеса 60 Проблематика конференції: 

 

 Актуальні питання сучасної 

економічної теорії: екологічний 

аспект; 

 Спеціальні економічні зони 

в системі розвитку економіки; 

 Актуальні проблеми 

розвитку зеленої економіки; 

 Проблеми 

конкурентоздатності на мікро- 

та макрорівнях економіки; 

 Інтеграційні процеси 

сучасного глобалізованого світу: 

проблеми і перспективи; 

 Україна в контексті сталого 

економічного розвитку; 

 Управління фінансами 

підприємницьких структур. 

 

Результат:видано збірник тез;  

Опубліковано на сайті 

https://economics.opu.ua/suchasny

y_menedzhment  

https://economics.opu.ua/suchasnyy_menedzhment
https://economics.opu.ua/suchasnyy_menedzhment
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ІІІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Сучасні 

управлінські 

та соціально-

економічні 

аспекти 

розвитку 

держави, 

регіонів та 

суб’єктів 

господарюван

ня в умовах 

трансформації 

публічного 

управління» 

Одеський 

національний 

політехнічний 

університет, 

Науковий портал 

“ЕКОНОМІКА: реалії 

часу ” 

Одеський 

регіональний 

інститут державного 

управління 

Національної 

Академії Державного 

Управління при 

Президентові 

України, Одеська 

національна академія 

харчових технологій, 

Інститут підготовки 

кадрів державної 

служби зайнятості 

України, 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 

Комратский 

государственный 

университет 

(Moldova), National 

Institute for Economic 

Research, (Молдова), 

Scientific-Technical 

Union of Mechanical 

Engineering, 

(Болгарія), Academic 

Community Of M. 

Baludyanskiy 

(Словаччина), 

Компанія «TIME 

REALITIES 

SCIENTIFIC 

GROUP» (Germany, 

Німеччина)  

5 

листопа

да 2020 

р. 

м. Одеса 80 Проблематика конференції: 

 

  Сучасні управлінські аспекти 

розвитку держави, регіонів та 

суб’єктів господарювання. 

 Сучасні соціальні та 

економічні аспекти розвитку 

держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання. 

 Актуальні проблеми 

державного управління та 

місцевого самоврядування. 

 Актуальні проблеми 

національної безпеки держави. 

 Сталий розвиток виробничої 

сфери в умовах глобальних 

продовольчих, екологічних та 

фінансово-економічних 

викликів. 

 Соціально-економічна та 

інвестиційна політика держави в 

умовах трансформації 

публічного управління. 

 Сучасні комунікації та 

електронне урядування в умовах 

розвитку інформаційного 

суспільства. 

 

Результат:видано збірник тез;  

Опубліковано на сайті 

https://economics.opu.ua/publ 

XVI 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

сучасного 

управління в 

соціально-

економічних, 

гуманітарних 

та технічних 

системах» 

Міністерство освіти і 

науки України,  

ПрАТ «ВНЗ 

Міжрегіональна 

Академія управління 

персоналом» 

(Одеський інституту) 

ГО “Всеукраїнська 

Асамблея докторів 

наук з державного 

управління” 

Інститут професійно-

технічної освіти 

НАПН України 

Інститут професійних 

19 

листопа

да 2020 

р. 

м. Одеса 75 Проблематика конференції була 

присвячена огляду актуальних 

проблем управління та 

адміністрування, економічних, 

логістичних і технічних проблем 

управлінської діяльності. 

 

Результат: видано збірник тез 

https://economics.opu.ua/publ
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кваліфікацій 

Онлайн-

конференція 

«Стійка 

сільськогоспо

дарська 

торговельна 

мережа у 

Чорноморсько

му басейні: 

досвід країн 

Чорноморсько

го басейну» 

Торговельна 

асоціація м.Салоніки, 

Греція (Провідний 

бенефіціар); 

Торгово-промислова 

палата м. Бургас, 

Болгарія; 

Фонд сприяння 

розвитку малого та 

середнього бізнесу 

приватних 

підприємств м.Галац, 

Румунія; 

Бізнес-асоціація 

"Центр бізнес-

консалтингу", 

Молдова; 

Муніципалітет 

м.Деміркей , 

Туреччина; 

Інститут проблем 

ринку та економіко-

екологічних 

досліджень НАН 

України. 

26 

листопа

да 

2020р. 

м. Одеса 45 Головною метою заходу було 

створення зв'язків між 

регіональними брендами, 

місцевою громадою та регіоном 

для підтримки просування та 

подальшого розвитку місцевих 

продуктів. Сертифіковані місцеві 

продукти можуть впливати на 

розвиток місцевого бізнесу та 

впливати на інші продукти - 

підвищити їхню цінність, 

посилити інтеграцію в сільській 

місцевості та підвищити вартість 

місцевих ресурсів. 

https://ogorodniki.com/user/020701

/notes/mizhnarodna-agrovistavka-

u-ramkakh-proektu-stiika-

silskogospodarska-torgovelna-

merezha-u-chornomorskomu-

baseini  

Міжнародна 

конференція 

«AGRICULT

URAL 

ECONOMICS 

AND RURAL 

DEVELOPME

NT 

RESEARCH» 

Research Institute For 

Agriculture Economy 

And Rural 

Development - 

Bucharest, Romania 

Institute Of Rural And 

Agricultural 

Development - 

Warsaw, Poland 

Institute Of Economics 

– Centre For Economic 

And Regional Studies - 

Budapest, Hungary 

Institute Of Market 

Problems And 

Economic-Ecological 

Researches - Odessa, 

Ukraine Institute Of 

Agricultural 

Economics - Sofia, 

8 

грудня 

2020 р. 

м. 

Бухарес

т 

(Румуні

я) 

100 Проблематика конференції: 

 

 Resilience of agricultural 

holdings – influencing factors 

 

 Agri-food chains and 

consumers. 

 

 Rural area and its ability to 

adapt to change  

 

Результат: видано збірник тез 

та підготовлено до публікації 

тематичний збірник з 

найкращими доповідями 

https://ogorodniki.com/user/020701/notes/mizhnarodna-agrovistavka-u-ramkakh-proektu-stiika-silskogospodarska-torgovelna-merezha-u-chornomorskomu-baseini
https://ogorodniki.com/user/020701/notes/mizhnarodna-agrovistavka-u-ramkakh-proektu-stiika-silskogospodarska-torgovelna-merezha-u-chornomorskomu-baseini
https://ogorodniki.com/user/020701/notes/mizhnarodna-agrovistavka-u-ramkakh-proektu-stiika-silskogospodarska-torgovelna-merezha-u-chornomorskomu-baseini
https://ogorodniki.com/user/020701/notes/mizhnarodna-agrovistavka-u-ramkakh-proektu-stiika-silskogospodarska-torgovelna-merezha-u-chornomorskomu-baseini
https://ogorodniki.com/user/020701/notes/mizhnarodna-agrovistavka-u-ramkakh-proektu-stiika-silskogospodarska-torgovelna-merezha-u-chornomorskomu-baseini
https://ogorodniki.com/user/020701/notes/mizhnarodna-agrovistavka-u-ramkakh-proektu-stiika-silskogospodarska-torgovelna-merezha-u-chornomorskomu-baseini
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Bulgaria Institute Of 

Agricultural 

Economics - Belgrade, 

Serbia National 

Institute For Economic 

Research - Chişinău, 

Republic Of Moldova 

ХІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Академічна 

та 

університетсь

ка наука – 

результати та 

перспективи» 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Національний 

університет 

«Полтавська 

політехніка імені 

Юрія Кондратюка» 

НАН України 

10-11 

грудня 

2020р. 

м. 

Полтава 

80 Проблематика конференції: 

● Формування 

конкурентоспроможності 

національної економіки в умовах 

світових глобалізаційних 

процесів; 

● Проблеми та 

перспективи архітектурно-

художньої освіти: світовий та 

український контекст; 

● Сучасні аспекти 

здоров’язбереження; 

●  Фізико-хімічні 

властивості складних систем» та 

«Моделювання фізико-хімічних 

властивостей конденсованого 

середовища та наносистем»; 

● Прикладна екологія, 

енергозбереження та 

землеустрій; 

● Нафтогазова інженерія 

та технології; 

● Енергозбереження при 

експлуатації механотронних 

систем; 

● Міцність, стійкість, 

надійність будівельних 

конструкцій та інженерних 

систем. 

Результат: видано збірник тез 

На 2021 рік Інститутом заплановано проведення наступних заходів: 

Назва  Дата 

проведенн

я 

Місце 

проведен

ня 

Перелік 

співорганізаторів 

Посилання 

на веб-сайт 

інституту 

або 

конференції 

«Економічні інновації 

– потенціал сучасного 

розвитку України» 

 

травень 

2021 р. 

Одеса Установи Відділення 

економіки НАН України 

ОНАХТ 

ОНПУ 

ОДЕкУ 

ОНЕУ 

НУК ім. Макарова 

 та ін. 

http://www.i

mpeer.od.ua 

 

 

http://www.impeer.od.ua/
http://www.impeer.od.ua/
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VII. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Інститут не подавав заявки 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. 

 

VIII. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 12 

монографій, загальним обсягом 187,98 др. арк., 29 розділи у колективних 

монографіях (з них 4 - зарубіжних), 7 брошур (14,11 др. арк. ), 4 збірники 

«Економічні інновації», 4 журнали «Економіка харчової промисловості», 4 

електронних журналів «Економіка. Екологія. Соціум», 6 випусків наукового 

віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент» та понад 132 статей в наукових журналах і збірниках (в т.ч. 17 

статей - наукових журналах і збірниках, що входять до міжнародних 

наукометричних баз Scopus i Web of Science). Загальний обсяг публікацій 

склав 469,26 др. арк., зокрема: 

За бюджетною програмою КПКВК 6541030 опубліковано 10 

монографій, загальним обсягом 130,49 др.арк., 4 брошури, обсягом 14,11 ум. 

друк. арк, 1 методичні рекомендації (5,9 ум. друк. арк.), 22 розділи у 

колективних монографіях, 86 статей в наукових журналах і збірниках, 10 

статей у закордонних наукових журналах і збірниках, 7 статей, що входять до 

міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science, 80 тез доповідей.. 

Загальний обсяг публікацій склав 387,91 др. арк. 

За бюджетною програмою КПКВК 6541230:  2 монографії (з них – 1 

звітна колективна монографія за результатами наукового проєкту 2019 р.), 

загальним обсягом 57,49 др.арк., 3 брошури  (17,25 др. арк.), 7 розділів у 

колективних монографіях ( з них 4 – у зарубіжних виданнях), обсягом 4,76 

др.арк., 11 статей в наукових фахових журналах і збірниках, 6 статей у 

закордонних наукових журналах і збірниках, 10 статей, що входять до 

міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science, 30 тез доповідей.  

Загальний обсяг публікацій склав 81,35 др. арк. 

У 2020 р. за бюджетною програмою КПКВК 6541030  видано такі 

монографії:  

1. Економіка. Бутенко А.І. та ін.; Теоретичні засади формування  

ринку інновацій-них технологій. – /Інститут проблем ринку та 
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економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД 

НАНУ, 2020. - 130с. (7,7 ум.др.арк.). - ISBN 978-966-02-9234-5 

У монографії розглянуто та систематизовано теоретичні основи 

формування та фу-нкціонування ринку інноваційних технологій в контексті 

технологічного розвитку, а та-кож розвинуто методологічні засади 

формування ринку інноваційних технологій в Украї-ні. Досліджено та 

класифіковано фактори, що заважають розвитку в країні ринку іннова-ційних 

технологій, та окреслено напрями нівелювання їх негативного впливу. 

Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних 

навчальних за-кладів, науковцям, широкому колу осіб, що цікавляться 

проблемами науково-технологічного розвитку країни. 

В монографии рассмотрены и систематизированы теоретические 

основы формиро-вания и функционирования рынка инновационных 

технологий в контексте технологического развития, а также развиты 

методологические основы формирования рынка инновационных технологий 

в Украине. Исследованы и классифицированы факторы, мешающие развитию 

в стране рынка инновационных технологий, и намечены направления 

нивелирования их негативного влияния. 

Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям экономических 

учебных заведений, научным работникам, широкому кругу лиц, 

интересующихся проблемами нау-чно-технологического развития страны. 

2. Економіка. Гетьман О.Л.; Екологічне управління секторальною 

економікою: теорія та шляхи трансформації. – /Інститут проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса : ІПРЕЕД 

НАНУ, 2020. - 220 с. (11,05 д.а.). - ISBN 978-966-02-9347-2 

У монографії проаналізовано підходи до оцінки ефективності 

складових системи екологічного управління секторальною економікою. 

Розроблено методологічні засади функціональної трансформації системи 

екологічного управління. Висунуто гіпотезу, відповідно до якої, для 

досягнення ефективності системи екологічного управління та активації 

вектору випереджального розвитку екологічної модернізації секторальної 

економіки потрібні зміни методологічних підходів та інструментів 

управління. Обґрунтовано, що при ефективному, взаємоузгодженому 

екологічному законодавстві відбувається ефективне екологічне управління 

яке спонукає до реалізації екологічного вектору розвитку секторальної 

економіки, сприяє адаптуванню до нових цілей та вимог, спрямованих на 

зниження негативного впливу економіки на якість середовища.  
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Монографія розрахована на фахівців з питань екологічного управління, 

наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладі. 

В монографии проанализированы подходы к оценке эффективности 

составляющих системы экологического управления секторальной 

экономикой. Разработаны методологические основы функциональной 

трансформации системы экологического управления. Выдвинута гипотеза, 

согласно которой, для достижения эффективности системы экологического 

управления и активации вектора опережающего развития экологической 

модернизации секторальной экономики нужны изменения методологических 

подходов и инструментов управления. Обосновано, что при эффективном, 

взаимосогласованном экологическом законодательстве происходит 

эффективное экологическое управление, которое побуждает к реализации 

экологического вектора развития секторальной экономики, способствует 

адаптации к новым целям и требованиям, направленных на снижение 

негативного влияния экономики на качество окружающей среды. 

Монография рассчитана на специалистов по вопросам экологического 

управления, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 

экономических специальностей высших учебных заведений. 

3. Економіка. Степанов В.М.; Методологические основы 

имплементации принципов нелинейного управления в систему 

экологизации экономики. – /Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України/. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. - 

90 с. (5,29 д.а.)  

У роботі викладаються основні положення методологічних підходів до 

імплементації нелінійного управління при вирішенні проблем екологізації 

економічного розвитку на різних ієрархічних рівнях організації суспільства. 

Поняття імплементації інтрепретується як категорія теорії нелінійного 

управління, як формальна гіпотетико-дедуктивна система організації знання 

про управління складними нелінійними процесами екологізації економіки. 

Особлива увага в роботі приділяється методологічним і прикладним 

проблемам формування принципів нелінійності управління і їх імплементації 

в систему екологізації економіки. Обговорюються питання формування 

нових смислів життя та нелінійного світогляду людини, що визначає 

ставлення людей до нелінійної навколишньої дійсності і службовим 

керівництвом для ефективних дій. 

Монографія розрахована для наукових робітників та практиків у сфері 

управління, аспірантів та студентів економічних та екологічний навчальних 

закладів. 
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В работе излагаются основные положения методологических подходов 

к имплементации нелинейного управления при решении проблем 

экологизации экономического развития на разных иерархических уровнях 

организации общества. Понятие имплементации интерпретируется как 

категория теории нелинейного управления, как формальная гипотетико-

дедуктивная система организации знания об управлении сложными 

нелинейными процессами экологизации экономики. Особое внимание в 

работе уделяется методологическим и прикладным проблемам формирования 

принципов нелинейности управления и их имплементации в систему 

экологизации экономики. Обсуждаются вопросы формирования новых 

смыслов жизни и нелинейного мировоззрения человека, которое определяет 

отношение людей к нелинейной окружающей действительности и 

служебное руководство для эффективных действий. Монография рассчитана 

для научных работников и практиков в области управления, аспирантов и 

студентов экономических и экологических вузов. 

4. Економіка. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Лисюк В.М. та ін. 

Методологічні засади формування ефективної логістики товарних 

ринків. – /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України/. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020.-200 с. (11,54 д.арк). 

– 300 прим.-ISBN 978-966-02-9215-4. 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи формування 

ефективних логістичних ланцюгів товарних ринків. Визначено понятійно-

категоріальний апарат ринкової логістики, логістичну структуру товарного 

ринку, розроблено класифікацію ринкових логістичних ланцюгів. 

Досліджено вплив логістики на трансформацію положень теорії ринкової 

рівноваги та теорії конкуренції. Розроблено методологічні засади визначення 

та подолання логістичних «розривів» потокових процесів товарного ринку. 

Обгрунтовано систему принципів формування ефективних логістичних 

ланцюгів товарних ринків та міжланкових зв’язків. Встановлено просторово-

часові параметри ринкової логістики, запропоновано теоретичні основи 

формування регіональних логістичних систем. Розроблено теоретико-

методичні засади формування, взаємодії та гармонізації економічних 

інтересів суб’єктів логістичних ланцюгів товарних ринків. Проведено 

емпіричні дослідження особливостей функціонування логістичних ланцюгів 

агропродовольчих ринків України.  

Монографія розрахована на фахівців органів державної й регіональної 

влади, представників профільних інституцій, підприємців, учених, 

викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх 

зацікавлених питаннями логістики товарних ринків. 
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В монографии освещены теоретико-методологические основы 

формирования эффективных логистических цепей товарных рынков. 

Определен понятийно-категориальный аппарат рыночной логистики, 

логистическая структура товарного рынка, разработана классификация 

рыночных логистических цепей. Исследовано влияние логистики на 

трансформацию положений теории рыночного равновесия и теории 

конкуренции. Разработаны методологические основы определения и 

преодоления логистических «разрывов» потоковых процессов товарного 

рынка. Обоснована система принципов формирования эффективных 

логистических цепей товарных рынков и межзвеньевых связей. Установлены 

пространственно-временные параметры рыночной логистики, предложены 

теоретические основы формирования региональных логистических систем. 

Разработаны теоретико-методические основы формирования, 

взаимодействия и гармонизации экономических интересов субъектов 

логистических цепей товарных рынков. Проведены эмпирические 

исследования особенностей функционирования логистических цепей 

агропродовольственных рынков Украины. 

Монография рассчитана на специалистов органов государственной и 

региональной власти, представителей профильных институтов, 

предпринимателей, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов высших 

учебных заведений, всех заинтересованных вопросами логистики товарных 

рынков. 

5. Економіка. Попова М.А., Садченко Е. В. Динамические процессы 

в природоохранной деятельности: современные маркетинговые 

тенденции. - / Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исследов/. - Одесса: 

ИПРЭЭИ НАН Украины, 2020. - 180 с. (10,46 ум.др.арк.). -  ISBN 978-966-

02-9062-4 

В монографии систематизируются и освещаются результаты 

исследования динамических процессов и природоохранной деятельности, 

подробно рассматриваются факторы, влияющие на динамические процессы, 

вводится принципиально новое видение понятия «многосвязности» 

применительно к экономико-экологическим системам. В работе 

формируются предпосылки обеспечения динамической устойчивости 

функционирования многосвязной экономико-экологической системы с 

учетом традиционных функций управления. Рассмотрены вопросы 

целостного, комплексного представления о современных тенденциях 

маркетинга как системы, в которой он соотносится с конечной целевой 

функцией предприятия, вытекающей из его долговременной маркетинговой 

политики. 
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Работа адресована широкому кругу специалистов в области экономики, 

маркетинга, менеджмента, экологии, природоохранной деятельности, 

моделирования, управления. Монография может быть полезной 

профессорско-преподавательскому составу, студентам экономико-

экологических, менеджерских и маркетинговых специальностей, аспирантам 

и соискателям.  

У монографії систематизуються і висвітлюються результати 

дослідження динамічних процесів та природоохоронної діяльності, докладно 

розглядаються фактори, що впливають на динамічні процеси, вводиться 

принципово нове бачення поняття «багатозв'язності» стосовно економіко-

екологічних систем. В роботі формуються передумови забезпечення 

динамічної стійкості функціонування багатозв'язної економіко-екологічної 

системи з урахуванням традиційних функцій управління. Розглянуто питання 

цілісного, комплексного уявлення про сучасні тенденції маркетингу як 

системи, в якій він співвідноситься з кінцевої цільової функцією 

підприємства, яка витікає з його довготривалої маркетингової політики. 

Робота адресована широкому колу фахівців в області економіки, 

маркетингу, ме-менеджменту, екології, природоохоронної діяльності, 

моделювання, управління. Монографія може бути корисною професорсько-

викладацькому складу, студентам економіко-екологічних, менеджерських та 

маркетингових спеціальностей, аспірантам і здобувачам. 

6. Економіка. Хумарова Н. І., Коджебаш А. П., Петрушенко М. М. 

Відповідальне поводження з відходами: принципи сталості та 

інклюзивності. – /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України/. –Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2020. - 180 

с.  (11,25 ум.др.арк.). - ISBN 978-966-02-9485-1 

Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми наукового 

обґрунтування та розроблення теоретико-методичних положень і науково-

практичних рекомендацій щодо відповідального поводження з відходами, з 

акцентом уваги на економіко-екологічних аспектах транспортно-логістичної 

складової, в контексті інклюзивного та сталого розвитку економіки. 

Визначено концептуальний зв’язок між сферою поводження з відходами та 

соціально-економічним змістом категорії «відповідальність». Проведено 

аналіз досліджуваної сфери в призмі показників інклюзивного та сталого 

розвитку України та інших країн. Обґрунтовано теоретико-методичні 

положення щодо інтегрованості організаційно-економічних взаємозв’язків 

між транспортно-логістичною та іншими видами діяльності та сферою 

управління відходами на основі пріоритезації мотиваційних інструментів. 

Удосконалено науково-методичні засади визначення економіко-екологічної 
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ефективності та встановлено стратегічні орієнтири розвитку транспортно-

логістичної складової, що дозволяють обґрунтовано приймати управлінські 

рішення в сфері відповідального поводження з відходами за принципами 

інклюзивності та сталості. 

Монография посвящена решению актуальной проблемы научного 

обоснования и разработки теоретико-методических положений и научно-

практических рекомендаций по ответственному обращения с отходами, с 

акцентом внимания на экономико-экологических аспектах транспортно-

логистической составляющей, в контексте инклюзивного и устойчивого 

развития экономики. Определены концептуальные связи между сферой 

обращения с отходами и социально-экономическим содержанием категории 

«ответственность». Проведен анализ исследуемой сферы сквозь призму 

показателей инклюзивного и устойчивого развития Украины и других стран. 

Обоснованы теоретико-методические положения по интегрированности 

организационно-экономических взаимосвязей между транспортно-

логистической и другими видами деятельности и сферой управления 

отходами на основе приоритезации мотивационных инструментов. 

Усовершенствованы научно-методические основы определения экономико-

экологической эффективности и установлены стратегические ориентиры 

развития транспортно-логистической составляющей, позволяющие 

обоснованно принимать управленческие решения в сфере ответственного 

обращения с отходами по принципу инклюзивности и постоянства. 

7. Економіка. Хумарова Н.І. Вартанян Г.В. Рекреаційно-

туристичний потенціал поліфункціональних територій (методологічні та 

прикладні аспекти). – /Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України/. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 

200 с. 

Монографія присвячена теоретичним та методичним засадам 

формування та реалізації рекреаційно-туристичного потенціалу 

поліфункціональних територій. Авторами визначено сутність 

поліфункціональних територій, природоресурсний потенціал яких здатен 

забезпечувати виконання кількох функцій та бути основою для розвитку 

різних видів економічної діяльності, забезпечуючи достатній рівень 

конкурентоспроможності порівняно з іншим способом використання 

території. Враховуючи ознаки та критерії ідентифікації поліфункціональних 

територій, запропоновано критерії, за якими доцільно здійснювати типізацію 

та визначати види поліфункціональних територій в межах кожного критерію. 

В роботі деталізовано типи поліфункціональних територій з урахуванням 

домінуючого виду природно-рекреаційних ресурсів та напрямами 
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рекреаційно-туристичної діяльності; наведено приклади статусних 

поліфункціональних територій природного та штучного походження та 

обгрунтовано дієвий інструмент механізму формування та реалізації 

рекреаційно-туристичного потенціалу поліфункціональних територій – 

програмування. Надано проєкт відповідної цільової програми, де 

поєднуються екологічні, технічні, організаційні, економічні та соціальні 

заходи, що орієнтовані на забезпечення комплексного використання 

природних ресурсів та умов поліфункціональних територій. 

Видання призначено для науковців, фахівців управлінських інституцій, 

службовців центральних, регіональних та місцевих органів влади, керівників 

та спеціалістів в сфері сталого розвитку, раціонального природокористування 

та рекреаційно-туристичної діяльності, а також викладачів, експертів, 

аспірантів та студентів закладів вищої освіти, наукові та фахові інтереси яких 

стосуються проблем раціонального природокористування та туристичного 

бізнесу в сучасних умовах переходу України до світових стандартів сталого 

розвитку. 

Монография посвящена теоретическим и методическим основам 

формирования и реализации рекреационно-туристического потенциала 

полифункциональных территорий. Авторами определена сущность 

полифункциональных территорий, природоресурсный потенциал которых 

способен обеспечивать выполнение нескольких функций и быть основой для 

развития различных видов экономической деятельности, обеспечивая 

достаточный уровень конкурентоспособности по сравнению с другим 

способом использования территории. Учитывая признаки и критерии 

идентификации полифункциональных территорий, предложены критерии, по 

которым целесообразно осуществлять типизацию и определять виды 

полифункциональных территорий в пределах каждого критерия. В работе 

детализировано типы полифункциональных территорий с учетом 

доминирующего вида природно-рекреационных ресурсов и направлениями 

рекреационно-туристической деятельности; приведены примеры статусных 

полифункциональных территорий природного и искусственного 

происхождения и обоснованно действенный инструмент механизма 

формирования и реализации рекреационно-туристического потенциала 

полифункциональных территорий - программирование. Предоставлено 

проєкт соответствующей целевой программы, где сочетаются экологические, 

технические, организационные, экономические и социальные меры, 

ориентированные на обеспечение комплексного использования природных 

ресурсов и условий полифункциональных территорий. 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

104 

Издание предназначено для научных работников, специалистов 

управленческих институтов, служащих центральных, региональных и 

местных органов власти, руководителей и специалистов области устойчивого 

развития, рационального природопользования и рекреационно-

туристической деятельности, а также преподавателей, экспертов, аспирантов 

и студентов высших учебных заведений, научные и профессиональные 

интересы которых касаются проблем рационального природопользования и 

туристического бизнеса в современных условиях перехода Украины к 

мировым стандартам устойчивого развития. 

 8. Економіка. Ільченко С.В. та ін.; Мультимодальні та 

інтермодальні перевезення: теорія та практика державного 

регулювання. – /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України/. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2020. - 287 с. 

(21,8 ум. друк.арк.). - ISBN 978-966-02-9483-7 

У монографії представлено комплексне дослідження проблем реалізації 

державної політики в напрямі регулювання мультимодальних та 

інтермодальних перевезень національних та транзитних вантажів, 

відокремлені та систематизовані інституціональні, інституційні, економічні 

та геополітичні чинники, які чинять вплив на процеси організації та 

здійснення перевезень, а також на роботу підприємств, які беруть участь в 

організації як безпосередньо процессу транспортування, так і обробки 

вантажів. Сформовано пріоритетні механізми та запропоновані доцільні 

інструменти раціоналізації транспортної роботи, збалансованості інтересів 

учасників процессу перевезення, їх ролі та впливу на організацію 

доставлення вантажів. Розроблено систему показників якості транспортної 

роботи за певною низкою критеріїв, що є визначальними у процесі вибору 

раціонального маршруту доставлення вантажу. У монографії запропоновано 

структурно-економетрічну модель програмних комплексів динамічної 

системи підтримки та прийняття управлінських рішень при організації 

мультимодальних та інтермодальних перевезень, адаптовану для України, 

яка дозволяє врахувати як стохастичні ризики, так і ризики, які визначаються 

нечіткими змінними, представлено моніторинговую систему оцінювання та 

мінімізації загроз здійснення змішаних перевезень із визначенням механізмів 

державного гарантування достатності та ефективності вжитих заходів.  

Монографія призначена для наукових робітників та фахівців у сфері 

економіки та організації транспорту. 

В монографии представлено комплексное исследование проблем 

реализации государственной политики в направлении регулирования 

мультимодальных и интермодальных перевозок национальных и транзитных 
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грузов, отделены и систематизированы институциональные, 

институциональные, экономические и геополитические факторы, которые 

оказывают влияние на процессы организации и осуществления перевозок, а 

также на работу предприятий, участвующих в организации как 

непосредственно процесса транспортировки, так и обработки грузов. 

Сформировано приоритетные механизмы и предложены целесообразные 

инструменты рационализации транспортной работы, сбалансированности 

интересов участников процесса перевозки, их роли и влияния на 

организацию доставки грузов. Разработана система показателей качества 

транспортной работы по определенному ряду критериев, которые являются 

определяющими в процессе выбора рационального маршрута доставки груза. 

В монографии предложено структурно-эконометрическую модель 

программных комплексов динамической системы поддержки и принятия 

управленческих решений при организации мультимодальных и 

интермодальных перевозок, адаптированную для Украины, которая 

позволяет учесть как стохастические риски, так и риски, которые 

определяются нечеткими переменными, представлено мониторинговую 

систему оценки и минимизации угроз осуществления смешанных перевозок с 

определением механизмов государственного обеспечения достаточности и 

эффективности принятых мер. 

Монография предназначена для научных работников и специалистов в 

сфере экономики и организации транспорта. 

9. Економіка. Буркинський Б. В. та ін.; Інформаційно-аналітичне 

забезпечення захисту морського середовища від техногенного впливу. – 

/Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України/. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. 100 с. (5,2 ум. друк. арк.).  

У монографії представлено результати дослідження сучасного стану, 

тенденцій та проблем, пов’язаних із зростанням тої частки обсягів 

міжнародної та внутрішньої торгівлі, яка припадає на морські перевезення. 

Розроблено концептуальні основи методичного забезпечення дослідження 

природньо-ресурсного потенціалу та розроблено структурно-функціональної 

організації інформаційно-аналітичної системи екологічного дослідження 

природньо-ресурсного потенціалу морського середовища. Особливу увагу 

приділено концептуальним підходам дослідження природно-ресурсного 

потенціалу морського середовища та перспективам модернізації техногенних 

чинників впливу. На підставі комплексного дослідження запропоновані 

концептуальні положення щодо послідовного формування інформаційно-

аналітичного забезпечення захисту морського середовища від техногенного 

навантаження пересувними джерелами забруднення, які включають 
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алгоритм, структурований на субсистеми аналізу-накопичення-прийняття 

рішення, та розподіл на елементи зовнішнього та внутрішнього впливу. 

Значну увагу приділено обґрунтуванню декомпозиції потенційних 

можливостей транспортного флоту шляхом виокремлення запобіжних 

заходів за типами та джерелами забруднення. Використання даної 

систематизації дозволяє конкретизувати та деталізувати перелік засобів 

впливу на активізацію відповідних можливостей та посилити 

цілеспрямованість управлінських рішень. У монографії запропоновані 

методичні положення до систематизації, диференціації та узагальнення 

сутності правового забезпечення та концептуальні засади вдосконалення 

інституціонального базису процесу формування природоохоронних заходів 

щодо збереження морського природно-ресурсного потенціалу та розроблена 

структурно-функціональної організації інформаційно-аналітичної системи 

екологічного дослідження природно-ресурсного потенціалу морського 

середовища, побудований на основі системного аналізу компонентів 

гідросередовища у сукупності з техногенними об’єктами впливу. 

Монографія призначена для наукових робітників та фахівців у сфері 

економіки, природоохоронної діяльності та організації транспорту. 

В монографии представлены результаты исследования современного 

состояния, тенденций и проблем, связанных с ростом той доли объемов 

международной и внутренней торговли, которая приходится на морские 

перевозки. Разработаны концептуальные основы методического обеспечения 

исследования природно-ресурсного потенциала и разработана структурно-

функциональной организации информационно-аналитической системы 

экологического исследования природно-ресурсного потенциала морской 

среды. Особое внимание уделено концептуальным подходам исследования 

природно-ресурсного потенциала морской среды и перспективам 

модернизации техногенных факторов воздействия. На основании 

комплексного исследования предложены концептуальные положения по 

последовательного формирования информационно-аналитического 

обеспечения защиты морской среды от техногенной нагрузки передвижными 

источниками загрязнения, включающие алгоритм, структурированный на 

субсистемы анализа-накопления-принятия решения, и деление на элементы 

внешнего и внутреннего воздействия. Значительное внимание уделено 

обоснованию декомпозиции потенциальных возможностей транспортного 

флота путем выделения мер по типам и источникам загрязнения. 

Использование данной систематизации позволяет конкретизировать и 

детализировать перечень средств воздействия на активизацию 

соответствующих возможностей и усилить целенаправленность 
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управленческих решений. В монографии предложены методические 

положения к систематизации, дифференциации и обобщения сущности 

правового обеспечения и концептуальные основы совершенствования 

институционального базиса процесса формирования природоохранных 

мероприятий по сохранению морского природно-ресурсного потенциала и 

разработана структурно-функциональной организации информационно-

аналитической системы экологического исследования природно-ресурсного 

потенциала морской среды, построен на основе системного анализа 

компонентов гидросередовища в совокупности с техногенными объектами 

воздействия. 

Монография предназначена для научных работников и специалистов в 

сфере экономики, природоохранной деятельности и организации транспорта. 

10. Економіка. Буркинський Б.В. та ін.; На шляху економічних 

інновацій: [до 50‐річчя з дня заснування Інституту]. – /Інститут проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса : 

ІПРЕЕД НАН України, 2020. – 296 с. (34,4 ум.др.арк. ). - ISBN 978-966-02-

9241-3 

Монографія присвячена висвітленню фундаментальних та прикладних 

досягнень за п’ятдесят років діяльності Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України. Структура видання 

складається з семи розділів і додатків, в яких представлено еволюцію 

розвитку наукової думки та становлення наукових шкіл Інституту: 

регіональної економіки, розвитку підприємництва, ринкових механізмів та 

структур, економіки природокористування, економіко-екологічних проблем 

розвитку приморських регіонів, розвитку транспортно-транзитного 

потенціалу з 1970 року і по теперішній час; представлено наукові доробки та 

розвиток стратегічних орієнтирів наукових підрозділів з моменту їхнього 

створення до теперішнього часу; відображено у фотокартках найбільш 

визначні моменти і факти в історії розвитку Інституту; наведені довідки про 

науковий доробок колективу працівників та про науковий шлях відомих 

вчених, які творили науку в стінах Інституту; висвітлено науково-прикладні 

здобутки Інституту; наведено хронологічний покажчик становлення та 

формування ІПРЕЕД НАН України за 1970‐2020 роки. 

Монография посвящена представлению фундаментальных и 

прикладных достижений за пятьдесят лет деятельности Института проблем 

рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. Структура 

издания состоит из семи разделов и приложений, в которых представлено 

эволюцию развития научной мысли и становления научных школ Института: 

региональной экономики, развития предпринимательства, рыночных 
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механизмов и структур, экономики природопользования, экономико-

экологических проблем развития приморских регионов, развития 

транспортно-транзитного потенциала 1970 года и по настоящее время; 

представлено научные труды и развитие стратегических ориентиров научных 

подразделений с момента их создания до настоящего времени; отражено в 

фотографиях наиболее выдающиеся моменты и факты в истории развития 

Института; приведены справки о научный потенциал коллектива работников 

и о научном путь известных ученых, творивших науку в стенах Института; 

освещены научно-прикладные достижения Института; приведено 

хронологический указатель становления и формирования ИПРЭЭИ НАН 

Украины 1970-2020 годов. 

За результатами проведених в 2020 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541030 опубліковано 4 брошури: 

1. Економіка. Купінець Л. Є., Шершун О. М.; Методичний підхід до 

діагностики результативності податкового регулювання екологізації 

економіки. – /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України/. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. - 56 с. (2,5 

др.арк.) 

Основними завданнями наукової доповіді є розгляд проблеми 

реформування екологічного оподаткування, обумовлена відсутністю 

прозорості в розрахунку екологічного податку і його оплаті. В науковій 

доповіді показаний цифровізований алгоритм збору та оброблення 

інформації у сфері екологічного оподаткування в автоматизованому ресурсі, 

а також цифровізований алгоритм збору та оброблення інформації по 

використанню коштів Державного фонду охорони навколишнього 

природного середовища, які базуються на існуючих системах обробки та 

накопичення інформації. 

Основными задачами научного доклада является рассмотрение 

проблемы реформирования экологического налогообложения, обусловленная 

отсутствием прозрачности в расчете экологического налога и его оплате. В 

научном докладе показан цифровизований алгоритм сбора и обработки 

информации в сфере экологического налогообложения в 

автоматизированном ресурсе, а также цифровизований алгоритм сбора и 

обработки информации по использованию средств Государственного фонда 

охраны окружающей природной среды, основанные на существующих 

системах обработки и накопления информации. 

2. Економіка. Буркинський Б.В., Купінець Л.Є.; Наукові підходи до 

управління екологізацією економіки. – /Інститут проблем ринку та 
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економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса : ІПРЕЕД 

НАНУ, 2020. – 70 с. (4,11 др.арк.) 

В фокус наукової доповіді покладено нову парадигму управління 

складними соціо-економіко-екологічними системами, що обумовлено 

посиленням економіко-екологічного дисбалансу їх розвитку. Визначено 

сутність та системні ефекти управління процесами екологізації економіки. 

Досліджено екологізацію діяльності підприємства в контексті лінійних та 

нелінійних процесів, нових методів та форм управління. Проаналізовано 

вертикаль екологічного управління в Україні. Визначено  складові впливу на 

процес управління екологізацією економіки. Досліджено особливості 

формування ефективної системи управління екологоорієнтованим 

секторальним розвитком, що передбачає переорієнтацію господарювання 

корпоративного сектору економіки у відповідності до нових цілей, 

обумовлених внутрішніми екологічними проблемами, міжнародними 

вимогами та тенденціями розвитку сучасного виробництва. 

3. Економіка.  Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Теоретико-

методичний підхід до взаємодії економічних інтересів суб’єктів 

логістичних ланцюгів товарних ринків. – /Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса: ІПРЕЕД 

НАН України, 2020.-63 с. (3,25 д.арк).-300 прим.-ISBN 978-966-02-9203-1. 

Наукова доповідь містить результати досліджень, що присвячені 

обґрунтуванню природи економічних інтересів суб’єктів логістичних 

ланцюгів товарних ринків та особливостей їх взаємодії й гармонізації. У 

доповіді розкрито сутність економічних інтересів суб’єктів ринкових 

ланцюгів у контексті інституційної теорії, розвинуто класифікацію 

економічних інтересів, розроблено типологію головних протиріч 

економічних інтересів суб’єктів логістичних ланцюгів товарних ринків та 

розкрито їх сутність. Обґрунтовано концептуальний базис гармонізації 

економічних інтересів суб’єктів ринкових ланцюгів. Авторами 

запропоновано методичний підхід до оцінки ступеню гармонізації 

економічних інтересів суб’єктів логістичних ланцюгів товарних ринків на 

основі виділення «блоків» взаємодії та оцінки інтересів на мікро-, макро- та 

глобальному рівнях. За допомогою емпіричних досліджень на прикладі 

аграрного ринку України встановлено базове протиріччя між економічними 

інтересами суб’єктів індивідуального й корпоративного секторів даного 

ринку та обґрунтовано шляхи входження дрібнотоварних товаровиробників 

до прибуткових ланок ринкових ланцюгів. 

Наукова доповідь розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

підприємців, науковців, діячів громадських організацій та профільних 
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інституцій, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених питаннями логістики 

товарного ринку. 

Научный доклад содержит результаты исследований, посвященных 

обоснованию природы экономических интересов субъектов логистических 

цепей товарных рынков и особенностей их взаимодействия и гармонизации. 

В докладе раскрыта сущность экономических интересов субъектов рыночных 

цепей в контексте институциональной теории, развита классификация 

экономических интересов, разработана типология главных противоречий 

экономических интересов субъектов логистических цепей товарных рынков 

и раскрыта их сущность. Обоснован концептуальный базис гармонизации 

экономических интересов субъектов рыночных цепей. Авторами предложен 

методический подход к оценке степени гармонизации экономических 

интересов субъектов логистических цепей товарных рынков на основе 

выделения «блоков» взаимодействия и оценки интересов на микро-, макро- и 

глобальном уровнях. С помощью эмпирических исследований на примере 

аграрного рынка Украины установлено базовое противоречие между 

экономическими интересами субъектов индивидуального и корпоративного 

секторов данного рынка и обоснованы пути вхождения мелкотоварных 

товаропроизводителей в прибыльные звенья рыночных цепей. 

Научный доклад рассчитан на специалистов органов власти различных 

уровней, предпринимателей, ученых, деятелей общественных организаций и 

профильных институтов, аспирантов, студентов, всех заинтересованных 

вопросами логистики товарного рынка. 

4. Економіка. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Діагностика 

ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків. – /Інститут 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – 

Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020.-75 с. (4,25 д.арк).- 300 прим. - ISBN 

978-966-02-9278-9. 

Наукова доповідь містить результати досліджень, що присвячені 

обґрунтуванню теоретичних і методологічних основ діагностики 

ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків. У доповіді проведено 

аналіз існуючих підходів до визначення категорії «ефективність логістичної 

системи», обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу для 

діагностики ефективності функціонування ланцюгів товарних ринків, надано 

авторське визначення вихідної категорії. Сформовано концептуальний базис 

методології шляхом синтезу чотирьох наукових підходів (відтворювального, 

регуляторного, концепцій діаграми збалансованих переваг і сталого 

розвитку), визначено їх зв'язок із принципами формування ефективних 

ринкових ланцюгів. Обґрунтовано методологічний підхід до діагностики 
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ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків у двоєдності 

концептуального й методичного базисів, множину завдань і принципів такої 

діагностики. Розроблено методичні положення діагностики ефективності 

функціонування ринкових ланцюгів, систему збалансованих показників за 

п’яти напрямами діагностики. Проаналізовано складові групи діагностичних 

показників, обґрунтовано доцільність їх включення в систему. Розроблено 

методичні положення діагностики ефективності регулювання базових ланок 

ланцюгів товарних ринків та обґрунтовано множину оціночних показників.  

Наукова доповідь розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

підприємців, науковців, діячів громадських організацій та профільних 

інституцій, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених питаннями логістики 

товарного ринку. 

Научный доклад содержит результаты исследований, посвященные 

обоснованию теоретических и методологических основ диагностики 

эффективности логистических цепей товарных рынков. В докладе проведен 

анализ существующих подходов к определению категории «эффективность 

логистической системы», обоснована целесообразность использования 

комплексного подхода для диагностики эффективности функционирования 

цепей товарных рынков, приведено авторское определение исходной 

категории. Сформирован концептуальный базис методологии путем синтеза 

четырех научных подходов (воспроизводственного, регуляторного, 

концепций диаграммы сбалансированных преимуществ и устойчивого 

развития), определена их связь с принципами формирования эффективных 

рыночных цепей. Обоснован методологический подход к диагностике 

эффективности логистических цепей товарных рынков в двуединстве 

концептуального и методического базисов, множество задач и принципов 

такой диагностики. Разработаны методические положения диагностики 

эффективности функционирования рыночных цепей, система 

сбалансированных показателей по пяти направлениям диагностики. 

Проанализированы составляющие группы диагностических показателей, 

обоснована целесообразность их включения в систему. Разработаны 

методические положения диагностики эффективности регулирования 

базовых звеньев цепей товарных рынков и обоснована совокупность 

оценочных показателей. 

Научный доклад рассчитан на специалистов органов власти различных 

уровней, предпринимателей, ученых, деятелей общественных организаций и 

профильных институтов, аспирантов, студентов, всех заинтересованных 

вопросами логистики товарного рынка. 
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За результатами проведених в 2020 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541030 опубліковано 1 методичні рекомендації: 

1. Економіка. Ільченко С. В., Мартинюк О. А.; Механізми та 

інструменти державного регулювання змішаних перевезень: методичні 

рекомендації. – /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України/. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2020. 62 с. 

(5,9 ум. друк.арк). 

У методичних рекомендаціях представлено аналіз структурних 

індикативних змін державного регулювання за різними видами транспорту, 

який дозволив оптимально сформувати напрями впливу; систематизовано 

інституціональне забезпечення змішаних перевезень вантажів за структурою 

суб’єктів державного регулювання, що визначають рівень підпорядкованості 

державному впливу на мікро-, макро- і мегарівнях. Представлені стратегеми 

сучасної модернізації ключових механізмів, які базуються на аналізі 

існуючих проблем. Запропоновано механізм організації національного 

центру координації змішаних перевезень, сформований на основі досвіду 

Європейських країн та визначених наявних інфраструктурних можливостей. 

Запропоновано використання новітніх ІТ-можливостей та додаткових 

інноваційних інструментів, які на основі нового концептуального підходу 

сприяють організації координаційного центру на основі ІТ-точок доступу та 

створенню єдиного інформаційного простору з країнами Європи в рамках 

цифровізації бізнесу та проєктування Інтелектуальних транспортних систем – 

ITS, що надасть змогу оптимально скористатися сучасними інструментами та 

покращити якість транспортних послуг, а також отримати синергетичний 

ефект від ефективного поєднання потенційних можливостей усіх видів 

транспорту на основі партнерсько-конкурентних засад під час здійснення 

перевезень.  

Методичні рекомендації призначені для наукових співробітників та 

фахівців у сфері економіки та організації транспорту. 

В методических рекомендациях представлен анализ структурных 

индикативных изменений государственного регулирования по различным 

видам транспорта, который позволил оптимально сформировать направления 

воздействия; систематизировано институциональное обеспечение 

смешанных перевозок грузов по структуре субъектов государственного 

регулирования, определяющих уровень подчиненности государственному 

влиянию на микро-, макро- и мегауровне. Представленные стратегемы 

современной модернизации ключевых механизмов, основанных на анализе 

существующих проблем. Предложен механизм организации национального 

центра координации смешанных перевозок, сформированный на основе 
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опыта европейских стран и определенных имеющихся инфраструктурных 

возможностей. Предложено использование новейших IT-возможностей и 

дополнительных инновационных инструментов, которые на основе нового 

концептуального подхода способствуют организации координационного 

центра на основе IT-точек доступа и созданию единого информационного 

пространства со странами Европы в рамках цифровизации бизнеса и системы 

интеллектуальных транспортных систем - ITS, что позволит оптимально 

воспользоваться современными инструментами и улучшить качество 

транспортных услуг, а также получить синергетический эффект от 

эффективного сочетания потенциальных возможностей всех видов 

транспорта на основе партнерско-конкурентных основ при осуществлении 

перевозок. 

Методические рекомендации предназначены для научных сотрудников и 

специалистов в сфере экономики и организации транспорта. 

За результатами проведених в 2020 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541230  опубліковано 1 монографія: 

1. Економіка. Буркинський Б.В., Лайко О.І., Андрєєва Н.М. та ін.; 

Домінанти сталого розвитку регіонів України. – /Інститут проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса : 

ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 620с. (35 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-

966-02-9484-4 

Монографія присвячена питанням наукового обґрунтування актуальних 

домінуючих напрямів розвитку регіонів України на засадах сталості в 

економічному, соціальному, екологічному вимірах у відповідності до 

сучасного стану продуктивних сил, положень національних і міжнародних 

стратегічних документів та викликів, обумовлених трансформаційними 

зрушеннями і реформами. Пропонується визначення загальних 

фундаментальних засад щодо формування домінант сталого розвитку 

регіональних економічних систем в складі теоретико-методологічного 

базису, концептуальних основ, принципів та інституціональних складових, 

актуальних сучасним викликам і потребам в збільшенні продуктивності 

національної та регіональної економіки. 

Дослідження домінант розвитку регіонів України здійснено в розрізі 

таких стратегічно важливих сфер як: підвищення ефективності секторально-

просторової організації розміщення продуктивних сил; механізми 

відтворювального розвитку стратегічних агропродовольчих ринків; розвиток 

підприємницького сектору в аспекті його продуктивності в регіональному 

вимірі; реалізація стратегічних пріоритетів екологізації економічних систем; 

забезпечення інклюзивності формування та використання природно-
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ресурсних активів; вирішення перспективних задач розвитку транспортних 

систем у відповідності до регіональних особливостей.   

Монография посвящена вопросам научного обоснования актуальных 

доминирующих направлений развития регионов Украины на основе 

постоянства в экономическом, социальном, экологическом измерениях в 

соответствии с современным состоянием производительных сил, положений 

национальных и международных стратегических документов и вызовов, 

обусловленных трансформационными сдвигами и реформами. Предлагается 

определение общих фундаментальных основ по формированию доминант 

устойчивого развития региональных экономических систем в составе 

теоретико-методологического базиса, концептуальных основ, принципов и 

институциональных составляющих, актуальных современным вызовам и 

потребностям в увеличении производительности национальной и 

региональной экономики. 

Исследование доминант развития регионов Украины осуществлено в 

разрезе таких стратегически важных сфер как: повышение эффективности 

секторально-пространственной организации производительных сил; 

механизмы воспроизводства развития стратегических 

агропродовольственных рынков; развитие предпринимательского сектора в 

аспекте его производительности в региональном измерении; реализация 

стратегических приоритетов экологизации экономических систем; 

обеспечение инклюзивности формирования и использования природно-

ресурсных активов; решения перспективных задач развития транспортных 

систем в соответствии с региональными особенностями. 

За результатами проведених в 2020 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541230  опубліковано 3 брошури: 

1. Економіка. Буркинський Б.В., Нікішина О.В.; Методичні 

рекомендації до комплексної оцінки домінант інвестиційно-інноваційної 

політики природокористування національної економіки. – /Інститут 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – 

Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 192 с. (11,2 д.а.). – 300прим. – ISBN 978-

966-02-9391-5. 

Наукова доповідь містить результати досліджень, що присвячені 

розробці методичного забезпечення комплексної оцінки домінант 

інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної 

економіки на засадах сталого розвитку. У доповіді обґрунтовано 

методологічний підхід до комплексної оцінки домінант інвестиційно-

інноваційної політики природокористування у двоєдності концептуального 

та методичного базисів. На базі європейських практик визначено головні 
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домінанти у координатах сталого розвитку України. Здійснено 

структурування домінант інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування та побудовано трьохрівневу систему складових 

домінант, їх завдань та індикаторів. Розроблено розширену систему 

економіко-екологічних індикаторів для комплексної оцінки домінант і їх 

компонентів на засадах сталого розвитку з акцентом на секторально-

структурний та інвестиційний вимір діагностики. Використовуючи 

запропоноване методичне забезпечення, проведено кількісно-якісну оцінку 

домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування України 

у внутрішньому та зовнішньому вимірі. На основі отриманих результатів 

визначено «вузькі» місця в процесі реалізації інвестиційно-інноваційної 

політики сталого розвитку. Обґрунтовано головні напрями і шляхи 

підвищення ступеню впровадження домінант інвестиційно-інноваційної 

політики природокористування у координатах сталого розвитку держави. 

Наукова доповідь розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

підприємців, науковців, діячів громадських організацій та профільних 

інституцій, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених питаннями раціонального 

природокористування. 

Научный доклад содержит результаты исследований, посвященных 

разработке методического обеспечения комплексной оценки доминант 

инвестиционно-инновационной политики природопользования национальной 

экономики на принципах устойчивого развития. В докладе обоснован 

методологический подход к комплексной оценке доминант инвестиционно-

инновационной политики природопользования в двуединстве 

концептуального и методического базисов. На базе европейских практик 

определены главные доминанты в координатах устойчивого развития 

Украины. Проведено структурирование доминант инвестиционно-

инновационной политики природопользования и построено трехуровневую 

систему составляющих доминант, их задач и индикаторов. Разработана 

расширенная система экономико-экологических индикаторов для 

комплексной оценки доминант и их компонентов на основе устойчивого 

развития с акцентом на секторально-структурное и инвестиционное 

измерение диагностики. Используя предложенное методическое 

обеспечение, проведена количественно-качественная оценка доминант 

инвестиционно-инновационной политики природопользования Украины во 

внутреннем и внешнем измерении. На основе полученных результатов 

определены «узкие» места в процессе реализации инвестиционно-

инновационной политики устойчивого развития. Обоснованы главные 

направления и пути повышения степени внедрения доминант 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

116 

инвестиционно-инновационной политики природопользования в 

координатах устойчивого развития государства. 

Научный доклад рассчитан на специалистов органов власти различных 

уровней, предпринимателей, ученых, деятелей общественных организаций и 

профильных институтов, аспирантов, студентов, всех заинтересованных 

вопросами рационального природопользования. 

2. Економіка. Андрєєва Н.М., Тютюнник Г.О.; Методичні підходи 

щодо визначення домінант регіональної інвестиційно-інноваційної 

політики природокористування. – /Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД 

НАНУ, 2020. – 100 с. (2,60 д.а.) – 300 прим. – ISBN 978-966-02-9349-6. 

У науковій доповіді обґрунтовано методичні положення щодо 

поєднання методології Quintuple helix, Smart-спеціалізації та Цілей сталого 

розвитку. Визначено інституційну сутність інвестиційно-інноваційної 

політики природокористування на регіональному рівні як сучасної моделі 

Quintuple helix. Проведено оцінку інноваційного потенціалу регіонів як 

складової інвестиційно-інноваційної політики природокористування. 

Проаналізовано динаміку впровадження природоохоронних інновацій 

підприємствами України, концентрацію закладів вищої освіти I-IV рівнів 

акредитації в розрізі регіонів, зокрема підпорядкованим державним органам 

управління. Визначено кількість студентів, фахівців у закладах вищої освіти 

за спеціальністю природничі науки, зайнятість населення у сфері 

природокористування. Встановлено, що дуже важливим є посилення 

екологічної складової у науковій та освітній сферах з метою подальшої 

імплементації запозичених знань при формування інвестиційно-інноваційної 

політики природокористування окремих регіонів. Досліджено природно-

ресурсний потенціал країни в розрізі регіонів за статистичною базою даних. 

Розроблено методичний підхід щодо визначення домінант інвестиційно-

інноваційної регіональної політики природокористування з урахуванням 

методології «Smart Specialization» та в контексті існуючого європейського 

досвіду.  

Наукова доповідь розрахована на фахівців з питань економіко-

екологічного управління на макро- та мезо- рівнях, наукових працівників, 

викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. 

В научном докладе обоснованы методические положения относительно 

объединения методологии Quintuple helix, Smart-специализации и Целей 

устойчивого развития. Определена институциональная сущность 

инвестиционно-инновационной политики природопользования на 
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региональном уровне как современной модели Quintuple helix. Проведена 

оценка инновационного потенциала регионов как составляющей 

инвестиционно-инновационной политики природопользования. 

Проанализирована динамика внедрения природоохранных инноваций 

предприятиями Украины, концентрация высших учебных заведений I-IV 

уровней аккредитации в разрезе регионов, в частности подчиненным 

государственным органам управления. Определено количество студентов, 

специалистов в учреждениях высшего образования по специальности 

естественные науки, занятость населения в сфере природопользования. 

Установлено, что очень важным является усиление экологической 

составляющей в научной и образовательной сферах с целью дальнейшей 

имплементации взятых знаний при формировании инвестиционно-

инновационной политики природопользования отдельных регионов. 

Исследована природно-ресурсный потенциал страны в разрезе регионов по 

статистической базой данных. Разработан методический подход к 

определению доминант инвестиционно-инновационной региональной 

политики природопользования с учетом методологии «Smart Specialization» и 

в контексте существующего европейского опыта. 

Научный доклад рассчитаный на специалистов по вопросам экономико-

экологического управления на макро- и мезо уровнях, научных работников, 

преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей 

высших учебных заведений. 

3. Економіка. Купінець Л.Є., Шершун О.М.; Інституціональне та 

інформаційне забезпечення інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування в контексті світового досвіду. – /Інститут проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса. 

ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – 59 с. (3,45 д.а.). – 300прим. – ISBN 978-966-02-

9356-4. 

Основними завданнями наукової доповіді є розгляд інституціонального 

та інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування України. 

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні структури 

інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування та механізму діджиталізованого збору відповідної 

інформації, що відповідає міжнародним вимогам для країн, які розробляють 

та удосконалюють національні програми статистики навколишнього 

середовища. 
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Основными задачами научного доклада является рассмотрение 

институционального и информационного обеспечения инвестиционно-

инновационной политики природопользования Украины. 

Научная новизна исследования заключается в определении структуры 

информационного обеспечения инвестиционно-инновационной политики 

природопользования и механизма диджитализированого сбора 

соответствующей информации, соответствующей международным 

требованиям для стран, которые разрабатывают и совершенствуют 

национальные программы статистики окружающей среды. 

У 2020 р. за бюджетною програмою КПКВК 6541230  за проєктом 

«Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України на засадах 

глокалізації (на прикладі Одеської області)» (Грант НАН України 

дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для 

проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки) опубліковано 1 звітна колективна монографія: 

1. Економіка. Єрмакова О. А.  та ін.; Стратегування інноваційного 

розвитку регіонів України на засадах глокалізації. – /Інститут проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України/. – Одеса : 

ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 387 с. (22,49 ум. друк. арк.). – 300 прим. -  ISBN 

978-966-02-9144-7. 

У монографії висвітлено значне коло проблемних питань, пов’язаних зі 

стратегуванням інноваційного розвитку регіонів. Авторським колективом 

запропоновано нові підходи до вирішення завдань теоретичного та 

прикладного характеру, розглянуто стратегічні орієнтири інноваційного 

розвитку на прикладі Одеської області, сформовано відповідні сценарії, 

визначено пріоритети та інструменти інноваційного розвитку, визначено 

необхідність включення екологічної складової до інноваційного сталого 

розвитку регіону, визначено тенденції, сценарії та стратегічні напрями 

інноваційного розвитку аграрного ринку як одного зі стратегічних ринків 

Одеської області, а також напрямки вдосконалення інституціонального 

забезпечення реалізації стратегій інноваційного розвитку регіонів України. 

Результати запропонованого дослідження представляють собою методичне 

підґрунтя розробки стратегій інноваційного розвитку як регіонів України, так 

і міст, і громад із урахуванням принципів сучасного етапу становлення 

регіональної економіки. 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.  
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The monograph covers a wide range of issues related to the strategizing of 

innovative development of  regions. The authors have proposed new approaches to 

solving problems of theoretical and applied nature, determined strategic guidelines 

for innovative development on the example of Odessa region, formed appropriate 

scenarios, identified priorities and tools for innovative development, identified the 

need to include environmental components into innovative sustainable 

development, identified trends and scenarios, strategic directions of innovative 

development of the agrarian market as one of the strategic markets of the Odessa 

region, as well as directions of improvement of institutional support of realization 

of innovative strategies in Ukraine. The results of the proposed study represent a 

methodological basis for the development of strategies for innovative development 

of regions of Ukraine and cities and communities, considering  the principles of the 

current stage of formation of the regional economy. For specialists in the field of 

development of productive forces and  regional economy, representatives of central 

and local authorities, businessmen, students,postgraduate students and teachers of 

economic universities. 

В звітному році вийшло 4 збірника наукових праць «Економічні 

інновації». Видання має власну веб-сторінку http://ei-

journal.com/index.php/journal. З 2020 року «Економічні інновації» 

індексуються в міжнародній науко метричній базі даних ERIH PLUS. 

Економіка. Економічні інновації : зб. наук. пр. / за наук. ред. 

Буркинського Б.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-еколог. 

дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020. Т. 22, Вип. 1 (74). 182 с. 

(10,7 ум. друк. арк.)  

Випуск спрямовано на публікацію наукових результатів щодо 

розв’язання проблем розвитку морегосподарського комплексу України, який 

в сучасних умовах функціонування національного господарства являє собою 

потужний потенціал сталого зростання. У збірнику авторами долсліджено 

низку питань, серед яких здійснення економічного аналізу діяльності 

підприємств морського транспорту, надання пропозицій із вдосконалення 

системи портових тарифів та зборів, проблем розвитку контейнерних 

вантажоперевезень, ролі морського транспорту в системі економічної 

безпеки України, напрями інноваційного розвитку транспортної логістики в 

Україні, маркетингова та логістична складова підвищення 

конкурентоспроможності інтегрованих підприємств. Поряд з цим, у випуску 

представлені дослідження економічного аспекту адміністративно-

територіальних реформ та реформування адміністративних районів України, 

регіонального економічного співробітництва в умовах глокалізації і 

реформування місцевого самоврядування.  

http://ei-journal.com/index.php/journal
http://ei-journal.com/index.php/journal
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Выпуск направлен на публикацию научных результатов решения 

проблем развития морехозяйственного комплекса Украины, который в 

современных условиях функционирования национального хозяйства 

представляет собой мощный потенциал устойчивого роста. В сборнике 

авторами исследован ряд вопросов, среди которых осуществление 

экономического анализа деятельности предприятий морского транспорта, 

предоставление предложений по совершенствованию системы портовых 

тарифов и сборов, проблем развития контейнерных грузоперевозок, роли 

морского транспорта в системе экономической безопасности Украины, 

направления инновационного развития транспортной логистики в Украине, 

маркетинговая и логистическая составляющая повышения 

конкурентоспособности интегрированных предприятий. Наряду с этим, в 

выпуске представлены исследования экономического аспекта 

административно-территориальных реформ и реформирования 

административных районов Украины, регионального экономического 

сотрудничества в условиях глокализации и реформирования местного 

самоуправления. 

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

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – 2020. – Т. 22 Вип. 2 (75) - 173 с. 

(10,65 ум.др.арк.). 

Випуск продовжує системний аналіз проблематики «зеленого» 

зростання в сучасних координатах еволюційного розвитку національної 

економіки, започаткований в попередньому випуску журналу. Представлено 

результати фундаментальних та прикладних досліджень, що висвітлюють 

сучасні детермінанти розвитку країни, запровадження нових економічних 

моделей як складових довгострокових стратегій розвитку секторів 

економіки, національних ринків товарів, сталого бізнесу, транскордонного 

співробітництва, євроінтеграційного вибору, трансформації управління, 

розглянутих в контексті змін суспільства і природи, збереження 

навколишнього середовища та природного капіталу, 

попередження  глобальної нестабільності. 

Выпуск продолжает системный анализ проблематики «зеленого» роста 

в современных координатах эволюционного развития национальной 

экономики, начатый в предыдущем выпуске журнала. Представлены 

результаты фундаментальных и прикладных исследований, освещающих 

современные детерминанты развития страны, внедрение новых 

экономических моделей как составляющих долгосрочных стратегий развития 

секторов экономики, национальных рынков товаров, устойчивого бизнеса, 

трансграничного сотрудничества, евроинтеграционного выбора, 
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трансформации управления, рассмотренных в контексте изменений общества 

и природы, сохранения окружающей среды и природного капитала, 

предупреждения глобальной нестабильности. 

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

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – 2020. – Т. 22.- Вип. 3 (76). - 195 с. 

(10,65 ум.др.арк.). 

Випуск спрямований на публікацію наукових результатів за 

актуальним для національної, регіональної та світової економіки напрямом 

«зеленого зростання», який виступає одним з інструментів реалізації сталого 

розвитку. У випуску висвітлені теоретико-методологічні, концептуальні, 

методичні та прикладні регуляторні аспекти наукового забезпечення 

реалізації парадигми «зеленої економіки» в Україні. Зокрема, висвітлені 

питання, які стосуються визначення індикаторів репрезентативного і 

достовірного вимірювання з метою підбору адекватних регуляторних заходів 

в аспектах забезпечення сталого розвитку міст і громад, промисловості та 

інновацій, рекреаційно-туристичної сфери, земельного фонду, подолання 

голоду і формування заможного суспільства, збереження екосистем і 

впровадження ідей більш чистого виробництва та декаплінгу. 

Выпуск направлен на публикацию научных результатов по 

актуальному для национальной, региональной и мировой экономики 

направлению «зеленого роста», который выступает одним из инструментов 

реализации устойчивого развития. В выпуске освещены теоретико-

методологические, концептуальные, методические и прикладные 

регуляторные аспекты научного обеспечения реализации парадигмы 

«зеленой экономики» в Украине. В частности, освещены вопросы, 

касающиеся определения индикаторов репрезентативного и достоверного 

измерения с целью подбора адекватных регуляторных мер в аспектах 

обеспечения устойчивого развития городов и громад, промышленности и 

инноваций, рекреационно-туристической сферы, земельного фонда, 

преодоление голода и формирования обеспеченного общества, сохранения 

экосистем и внедрения идей более чистого производства и декаплинга. 

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

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – 2020. – Т. 22 Вип.4 (77). - 195 с. 

(10,7 ум.др.арк.).  

Випуск спрямований на висвітлення результатів наукових досліджень в 

сфері розвитку національної економіки, регіональних соціально-економічних 

систем в умовах впровадження реформ місцевого самоврядування, 

адміністративно-територіального устрою, децентралізації. Розглянуто 

теоретико-методологічні, концептуальні, методичні, прикладні засади 
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розвитку економічних систем національного, регіонального рівнів, з 

урахуванням міжнародних тенденцій. Наукові підходи до формування 

теоретико-методичного супроводження реформи децентралізації в Україні, 

вдосконалення бюджетного процесу в територіальних громадах. 

Выпуск направлен на освещение результатов научных исследований в 

сфере развития национальной экономики, региональных социально-

экономических систем в условиях производства реформ местного 

самоуправления, административно-территориального устройства, 

децентрализации. Рассмотрены теоретико-методологические, 

концептуальные, методические, прикладные основы развития экономических 

систем национального, регионального уровней, с учетом международных 

тенденций. Научные подходы к формированию теоретико-методического 

сопровождения реформы децентрализации в Украине, совершенствования 

бюджетного процесса в территориальных общинах. 

В звітному році вийшло 4 номери електронного журналу «Економіка. 

Екологія. Соціум». На власній веб-сторінці видання https://ees-

journal.com/index.php/journal розміщено архів журналу. 

Економіка. «Економіка. Екологія. Соціум.»: науково-практичний 

журнал  / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; МОН 

України, ОТЕІ КНЕУ; Польща, ДВТЕШ/ –2020. - Т. 4. - Вип.1. - 82с. 

Авторські роботи присвячені актуальним проблемам та розробкам щодо 

теоретичних та прикладних завдань розвитку економіки, національних, 

регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних та 

поліфункціональних систем, їх інтеграції у світове господарство, формування 

бізнес-середовища та нових форм підприємництва, впровадження 

економічних інновацій. 

Авторские работы посвящены актуальным проблемам и разработкам 

решения теоретических и прикладных задач развития экономики, 

национальных, региональных и локальных социо-экономико-экологических 

и полифункциональных систем, их интеграции в мировое хозяйство, 

формирование бизнес-среды и новых форм предпринимательства, внедрения 

экономических инноваций. 

Економіка. «Економіка. Екологія. Соціум.» : науково-практичний 

журнал  / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; МОН 

України, ОТЕІ КНЕУ; Польща, ДВТЕШ/. – 2020. - Т. 4. - Вип. 2. - 76 с.  

Роботи випуску присвячені актуальним проблемам та розробкам щодо 

стартапів, лісових господарств та підприємств деревообробної 

промисловості, економіки природокористування в розрізі регіональної 

системи управління відходами, питань ринкових механізмів розвитку 
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підприємництва та викликів економічного розвитку соціуму (зокрема, 

інститут адміністративної відповідальності та містобудівна діяльність). 

Работы выпуска посвящены актуальным проблемам и разработкам по 

стартапам, лесным хозяйствам и предприятиям деревообрабатывающей 

промышленности, экономике природопользования в разрезе региональной 

системы управления отходами, вопросам рыночных механизмов развития 

предпринимательства и вызовам экономического развития социума (в 

частности, институт административной ответственности и градостроительная 

деятельность). 

Економіка. «Економіка. Екологія. Соціум.» : науково-практичний 

журнал  / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; МОН 

України, ОТЕІ КНЕУ; Польща, ДВТЕШ/. – 2020. - Т. 4. - Вип. 3. - 93 с.  

Роботи цього випуску присвячені актуальним проблемам та розробкам 

щодо питань економічного розвитку і управління національним 

господарством (зокрема, інноваційно-інвестиційний моніторинг, вплив 

конкуренції на страховий ринок тощо) та викликів економічного розвитку 

соціуму (на прикладі особливостей впливу екосистеми біткоіну та засобів 

професійного розвитку в системі економічної підготовки). 

Работы этого выпуска посвящены актуальным проблемам и разработкам 

по вопросам экономического развития и управления национальным 

хозяйством (в частности, инновационно-инвестиционный мониторинг, 

влияние конкуренции на страховом рынке и т.п.), а также вызовам 

экономического развития социума (на примере особенностей влияния 

экосистемы биткоина и средств профессионального развития в системе 

экономической подготовки). 

Економіка. «Економіка. Екологія. Соціум.» : науково-практичний 

журнал  / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; МОН 

України, ОТЕІ КНЕУ; Польща, ДВТЕШ/. – 2020. - Т. 4. - Вип. 4. - 90 с.  

У журналі висвітлюються авторські дослідження та розробки щодо 

теоретичних та прикладних питань розвитку економіки, національних, 

регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних систем, їх інтеграції 

у світове господарство, формування бізнес-середовища та нових форм 

підприємництва, впровадження економічних інновацій. 

В журнале освещаются авторские исследования и разработки по 

теоретическим и прикладным вопросам развития экономики, национальных, 

региональных и локальных социо-экономико-экологических систем, их 

интеграции в мировое хозяйство, формирование бизнес-среды и новых форм 

предпринимательства, внедрения экономических инноваций. 
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У 2020 році видано чотири випуски щоквартального наукового журналу 

«Економіка харчової промисловості» спільно з Одеською національною 

академією харчових технологій МОН України 

(https://www.fie.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal, свідоцтво: серія КВ №1434-

3315Р від 04.08.2008р.): том 11, випуски 1-4. 

Тематика випусків журналу пов’язана з висвітлюванням основних 

напрямків розвитку економічної науки, зокрема: наукових проблем 

трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; 

сучасних проблем економіки підприємств; теоретичних і практичних 

аспектів менеджменту; інноваційно-інвестиційних проблем; фінансово-

кредитних відносин; формування та розвитку ринку продуктів харчування; 

системи обліку та аудиту; цінового механізму і ціноутворення; 

інформаційних технологій та математичних методів у вирішенні сучасних 

фінансово-економічних проблем; економіко-екологічних проблем; соціально-

економічних аспектів розвитку. 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України є також співзасновником серії: «Економіка і менеджмент» 

Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету 

(http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/vikhidni-dani, КВ № 20001-

9801ПР від 25.06.2013р.). У 2020 році видано 6 випусків Наукового вісника 

МГУ:  41/2020-46/2020. 

 

 

 

https://www.fie.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/vikhidni-dani
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/svidoctvo.jpg
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/svidoctvo.jpg
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ФОРМА VIII-1  

Загальні показники друкованої продукції Інституту 

Код 

бюджетн

ої 

програми 

Монографії 

Підручник

и, 

навчальні 

посібники, 

кількість 

Довідники, 

науково-

популярна 

література, 

кількість 

Опублікова

ні 

брошури, 

рекомендац

ії, 

методики, 

кількість 

Статті, кількість 

Тези, 

кількіст

ь 

Кіль

кість 

Обсяг  

(обл.-

вид. 

арк.) 

у 

вітчизнян

их 

виданнях 

у 

зарубіжни

х 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 

6541030 9 97,58 - 1 4 22 10 - 86 80 

6541230 2 57,49 - - 3 3 10 - 11 30 

ФОРМА VIII-2 

Показники книжкових видань Інституту 

Код 

бюджетної 

програми 

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.) 

6541030 - - - -   10 130,49 - - 

6541230 - - - - - - 2 57,49 - - 

ФОРМА VIII-3 

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвом (відомча література) 

Вид видання Кількість назв Обсяг, обл.-вид. арк. 

Монографії 10 (6541030) 

2 (6541230) 

130,49 

57,49 

Збірники наукових праць 4 38,3 
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ФОРМА VIII-4 

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних 

Вид 

публікації 
Публікація 

Код 

бюджетної 

програми, в 

межах якої 

підготовлена 

публікація 

Наукометрична 

база даних, в 

якій 

проіндексовано 

журнал 

Квартіль  

наукового 

журналу (Q) для 

статей 
Адреса публікації 

Стаття 

Laiko O.I., Kovalenko S.I. Prospects for the 

development of cluster forms of 

entrepreneurship in the euroregions. Baltic 

Journal of Economic Studies. Vol.6 (2020). 5. 

(1,2 д.а.) 

6541230 WoS Q3 

http://www.baltijapublish

ing.lv/index.php/issue/iss

ue/archive 

Стаття Andryeyeva Natalya, Hanna Tiutiunnyk, 

Burkinsky Boris, Khumarova Nina Kupinets 

Larysa. Methodological approach of 

investment and innovation regional 

environmental policy using the Smart 

Specialization and Quintuple helix models. 

EKONOMIA I ŚRODOWISKO • 3 (74) • 

2020 

6541230 Scopus n/a https://doi.org/10.34659/

2020/3/24 

 

Стаття Shevchenko, H., Petrushenko, M., 

Burkynskyi, B., Khumarova, N., Kodzhebash, 

A. A. Input-Output analysis of recreational 

assets within 

the inclusive sustainable development in 

Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability 

Issues. 2021. № 8(3). P. 90–109. 

6541230 Scopus Q1 http://doi.org/10.9770/jes

i.2021.8.3(5) 

http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(5)
http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(5)
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Стаття Shevchenko H., Petrushenko M., Burkynskyi 

B., Khumarova N. SDGs and ability to 

manage change within the European Green 

Deal: 

the case of Ukraine. Problems and 

Perspectives in Management. 

6541230 Scopus Q3 У друці 

Стаття 

Burkynskyi B.V., Goryachuk V.F., Laiko 

O.I., Lysiuk V. M., Shlafman N. L., 

Bondarenko O. V. Strategizing the 

Development of Entrepreneurial Activity 

Based on the Principles of Increasing 

Productivity (on the Example of Ukraine). 

Comparative Economic Research Vol.24. №2. 

(2021)  (1,2 д.а.) 

6541230 Scopus Q3 

У друці 

https://czasopisma.uni.lo

dz.pl/CER/issue/archive 

Стаття 

Burkynskyi B., Prokopiuk A., Goryachuk V., 

Laiko O., Nazarenko J. Conceptual and 

methodological foundations for assessing 

enterprise productivity. Entrepreneurial 

Business and Economics Review' (EBER). 

Vol 8 No 4 (2020) (1,2 д.а.) 

6541230 Scopus Q3 У друці 

Стаття 

Burkynskyi B.V., Goryachuk V.F, Nazarenko 

J. Сoncept of "hidden assets" and 

methodological bases for their assessment. 

Baltic Journal of Economic Studies Vol.7 

(2021). 2. (1,4 д.а.) 

6541230 WoS Q3 У друці 

Стаття Borys Burkynskyi, Oksana Nikishyna, 

Natalya Andryeyeva, Oleksander Layko, 

Hanna Tiutiunnyk. Dominants and priorities 

of investment and innovation policy of nature 

resource management in the context of 

sustainable development. 

6541230 Scopus Q2 У друці 

Стаття 

Burkynskyi B.V., Iermakova O.A., Laiko O. 

I. Strategic directions for increasing the gross 

value added of the high-tech sector (on the 

example of the Ukrainian economy) 

6541230 Scopus Q1 у друці 
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Стаття 

Burkynskyi B.V., Goryachuk V.F., Laiko 

O.I., Shlafman N. L. Conceptual and 

methodological foundations for evaluation of 

regional development and productivity. 

6541230 Scopus Q3 у друці 

Стаття Shevchenko H., Petrushenko M., Burkynskyi 

B., Khumarova N., Opanasiuk Y. 

Management of wellness and recreation in 

urban agglomerations. Problems and 

Perspectives in Management, 18(1), 231-241. 

6541030 Scopus Q3 http://dx.doi.org/10.2151

1/ppm.18(1).2020.20 

Стаття Andrii Doroshenko, Inna Ukhanova, Тetiana 

Matiuk, Vasyl Kopytko, Olha Poluiaktova, 

Nina Khumarova. The impact of international 

labour migration on the socio-economic 

development of the region. International 

Journal of Management (IJM). 2020. Vol. 11, 

Issue 5. pp. 618-630 

6541030 Scopus  http://doi.10.34218/IJM.1

1.5.2020.05 

Стаття Kostetska K., Khumarova N., Umanska U., 

Shmygol N., Koval V., Institutional Qualities 

of Inclusive Environmental Management in 

Sustainable Economic Development. 

Management Systems in Production 

Engineering. 2020. 28 (1). pp. 15-22. DOI: 

10.2478/mspe-2020-0003 

6541030 Scopus Q3 https://doi.org/10.2478/m

spe-2020-0003 

Стаття Kostetska K., Lourinaitis M., Savenko I., 

Sedikova I., Sylenko S. Mining management 

based on inclusive economic approach. E3S 

Web Conf., 201 (2020) 01009 

6541030 Web of Science Q4 https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202020101009   

http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.20
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.20
https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0003
https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0003
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Стаття Буркинський Б.В., Хумарова Н.І., 

Соколовська З.М., Альохін О.Б., Капустян 

І.В. TOOLS OF DECISION MAKING IN 

THE FIELD OF STRATEGIC 

ADVERTISEMENT OF 

PHARMACEUTICAL ENTERPRISES 

(Інструменти прийняття рішень в галузі 

стратегічної реклами фармацевтичних 

підприємств). Наука та інновації 2020, 

16(2):20-32. 

6541030 Scopus Q4 https://doi.org/10.15407/

scin16.02.020 

Стаття Antonina Bobkova, Natalуa Andrуeуeva, 

Liudmyla Verbivska, Valentyna Kozlovtseva, 

Viktoriia Velychko. Organizational and 

Economic Tools for the Development of 

Environmental Entrepreneurship. 

International Journal of Management (IJM). 

(2020) Vol. 11. ISSUE_6. 2020. P.P. 334-

350.   

6541030 Scopus Q4 DOI: 

10.34218/IJM.11.6.2020.

029 

Стаття Shuptar-Poryvaieva N.Y., Gubanova O.R, 

Andryeyeva N.M., Shevchenko T.I. (2020). 

Examining of portable batteries externalities 

with focus on consumption and disposal 

phases/ Ekonomia i Środowisko No. 4(75) 

6541030 Scopus n/a https://doi.org/10.34659/

2020/3/24 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://doi.org/10.15407/scin16.02.020
https://doi.org/10.15407/scin16.02.020
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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 «Басейн Чорного 

моря 2014-2020рр.», Дунайської транснаціональної програми INTERREG, 

«Горизонт 2020», «Ерасмус+», зокрема приймає участь у реалізації  таких 

міжнародних проєктів:  

1.  «Транснаціональне кластерне співробітництво в аграрно-

продовольчому секторі, на основі методу розумної  спеціалізації у 

Дунайському регіоні - S3Claster», 2018-2021рр. 

2. “Marine and River Litter Elimination New Approach” (“Новий підхід в 

усуненні морського і річкового забруднення”) – MARLENA eMS BSB – 139, 

08.2018-08.2021рр. 

3.  “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (“Стійка 

сільсько-господарська торговельна мережа в Чорноморському басейні”)- 

AgriTradeNet eMS BSB - 383, 08.2018 - 12.2020рр.  

4.  «Подолання нездатності сприяти вторинному підприємництву в 

Дунайському регіоні» (Embracing failure to facilitate second-chance 

entrepreneurship in the Danube region (Danube Chance 2.0). 07.2018-07.2021рр.  

5. «Стале фінансування позитивних соціальних змін» (Leveraging 

Finance 4 positive Social Change - Finance4SocialChange). 07.2018-07.2021рр. 

6.  «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog 

(Розумний транспорт і логістика для міст). №585832-EPP-1-2017-1-IT-

EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2021рр. 

7. «Zero Waste Strategy: Methods and Implementation in Black Sea 

Basin- ZeroWasteBSB» («Стратегія нульових відходів: методи та 

імплементація у басейні Чорного моря – ZeroWasteBSB ») eMS BSB 788 

MLPDA № 58188/16.04.2020 р., 04.2020-04.2022 рр. 

8. «LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA » («Давайте їздити на 

велосипеді у басейні Чорного моря») - LetsCYCLE eMS BSB 998 MLPDA 

88703/26.06.2020 р., 07.2020 - 12.2022 рр. 

Також співробітники Інституту прийняли участь у виконанні 

міжнародних проєктів інших установ, організацій тощо, зокрема: 

  «Поліпшення он-лайн доступу громадськості до даних моніторингу 

навколишнього середовища та інструментів для даних на Чорному морі, з  

підтримкою співробітництва з метою скорочення морського сміття 
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(MARLITER)», 2018-2021, Університет Арістотеля, Солоніки, Греція; 

 Канадсько-український проєкт з підтримки торгівлі і інвестицій 

(CUTIS), 2016-2021рр. 

В рамках реалізації 8 міжнародних проєктів проведено 40 робочих 

зустрічей, конференцій, семінарів, нарад, skype-meeting тощо.  

У 2020 році між Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень та громадською організацією «Міжнародна фундація науковців 

та освітян» у співпраці з Науково-дослідним Інститутом Люблінського 

науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща) підписаний Меморандум 

про співпрацю. 

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., с.н.с. Лайко О.І. – наукове стажування в Індії Fater Academy of 

India (сертифікат дистанційного стажування 30 годин). Сompleted an 

international internship course (30 hours) at the India, Ukraine, Brazil & Greater 

Mekong Subregion International Conference 2020 «Global Challenges and Threats 

to National Economies, November 20-22, 2020.  

- д.е.н., с.н.с. Лайко О.І. – наукове стажування в Norway, Oslo 

(сертифікат дистанційного стажування 12 годин). Сompleted an international 

internship course (12 hours) during participation in the I International Scientific 

and Practical Conference “Recent Scientific Investigation” held on December 6-8, 

2020.  

- д.е.н., проф. Андрєєва Н.М. – наукове стажування в Республіка Польща 

(Certificate ES №0636/2020 17.08.2020), «Служба хмарного сховища для 

онлайн-навчання на прикладі платформи масштабування (The cloud storage 

service for the online studying on the example of the zoom platform») /Термін 

стажування: з 10. 08. 2020 - 17.08 2020 року / 1,5 credit ECTS – 45 годин). 

- д.е.н., проф. Купінець Л.Є. наукове стажування в Республіка Польща 

(Certificate ES№0626/2020 від 17.08.2020) «Служба хмарного сховища для 

онлайн-навчання на прикладі платформи масштабування (The cloud storage 

service for the online studying on the example of the zoom platform») /Термін 

стажування: з 10. 08. 2020 - 17.08 2020 року / 1,5 credit ECTS – 45 годин). 

- д.е.н., доц. Петрушенко М.М. - наукове стажування в Republic of 

Poland, Lublin. Certificate about the international skills development ES № 

1262/2020 from 07.09.2020 of 1,5 ECTS credits (45 hours) “The cloud storage 

service from the online studying on the example of the Zoom platform” 31.08.-

07.09.2020.  
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- д.е.н., доц. Шевченко Г.М. - наукове стажування в Republic of Poland, 

Lublin. Certificate about the international skills development ES № 1263/2020 

from 07.09.2020 of 1,5 ECTS credits (45 hours) “The cloud storage service from 

the online studying on the example of the Zoom platform” 31.08.-07.09.2020. 

- д.е.н., проф. Рубель О.Є. – наукове стажування в Тбілісі, Грузія. Школа 

демократії, вересень-грудень  2020 р. 

- м.н.с. Небога Т.В. - наукове стажування в Republic of Poland, Lublin. 

Certificate about the international skills development ES № 1133/2020 from 

07.09.2020 of 1,5 ECTS credits (45 hours) “The cloud storage service from the 

online studying on the example of the Zoom platform” 31.08.-07.09.2020. 

- .е.н, доц., с.н.с. Топалова І.А. - наукове стажування в Republic of 

Poland, Lublin. Certificate about the international skills development ES №  

261/2020from 07.09.2020 of 1,5 ECTS credits (45 hours) “The cloud storage 

service from the online studying on the example of the Zoom platform” 31.08.-

07.09.2020. 

- м.н.с. Лозова Т.П. - наукове стажування в Republic of Poland, Lublin. 

Certificate about the international skills development ES № 400/2020 from 

07.09.2020 of 1,5 ECTS credits (45 hours) “The cloud storage service from the 

online studying on the example of the Zoom platform” 31.08.-07.09.2020. 

Співробітники Інститут є членами багатьох міжнародних 

організацій, серед яких: 

- д.е.н., проф. Осипов В.М. член Болгаро-Української господарської 

палати; 

- д.е.н., проф. Єрмакова О.А. член редакційної колегії міжнародного 

наукового журналу «Asian Online Journal of Business and Management»; 

- д.е.н., проф. Рубель О.Є. член Дунайської академії наук;  

- 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). 

- д.е.н., проф. Степанов В.М. – член редколегії міжнародного наукового 

збірника наукових праць грецького журналу «Environmental protection and 

ecology» (Greece) (видання Scopus). 

- д.е.н., проф. Андрєєва Н.М. - член редколегії міжнародного наукового 

збірника наукових праць чеського журналу «Evropský časopis ekonomiky ta 

managementu» («Європейський журнал економіки та менеджменту»). 
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- м.н.с. Лозова Т.П. - офіційний представник та координатор Одеси та 

Одеської області міжнародної, науково-освітньої, грантової діяльності 

громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА 

ОСВІТЯН» у співпраці з Науково-дослідним Інститутом Люблінського 

науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща). 

В рамках виконання проєкту 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, 2018-2021) вчені Інституту в якості експертів відвідали ЗВО- 

партнерів за проєктом - University of Rome Tor Vergata  (Італія) та 

Національний університет «Львівська політехніка» (Україна).  

Науковими співробітниками Інституту отримано європейський грант в 

межах програми Odessa Fellowship 2020 на проведення двостороннього 

дослідження в м. Регенсбург (Німе-ччина) у Leibniz Institute for East and 

Southeast European Studied (IOS) по темі “Розвиток інтермодальних і 

мультимодальних перевезень в Дунайському регіоні”.  

Електронний міжнародний науково-практичний журнал «Економіка. 

Екологія. Соціум». (https://ees-journal.com/index.php/journal) (в рамках 

реалізації трьохсторонньої угоди 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) був включений до  системи 

реферування та індексації, що містить бібліографічну інформацію 

про академічні журнали з гуманітарних і суспільних наук ERIH PLUS. 

Вчені Інституту, аспіранти та здобувачі за звітній період прийняли 

участь у роботі 59 Міжнародних конференцій, семінарів, нарад та робочих 

зустрічей на території України та 24 Міжнародних конференцій, семінарів, 

нарад та робочих зустрічей за кордоном (Австрія, Болгарія, Греція, Молдова, 

Польща, Словенія, США тощо) серед яких:  

− International conference “Agricultural Economics and Rural 

Development Research” on the topic “Sustainability and Resilience of the 

Agricultural Sector and Rural Area in the Face of Current Challenges”. 8 грудня 

2020, Romania: National Institute for Economic Research “Costin C. Kiriţescu”, 

Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy (online); 

− India, Ukraine, Brazil & Greater Mekong Subregion International 

Conference 2020 «Global Challenges and Threats to National Economies 

Nowadays». 20-22 листопада 2020, Fater India University (online); 

− Іst Interational Scientific and Practical Conference “Recent scientific 

https://ees-journal.com/index.php/journal
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion
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investigation“. 6-8 грудня 2020, Осло, Норвегія (online); 

− 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of 

Management and Economics: Workshop on Social Research. 29 травня 2020, 

Ljubljana: School of Business; 

− WorldScienceDayforPeaceandDevelopment. 6 листопада 2020, UNESCO 

(online); 

При Інституті продовжує діяти Національний контактний пункт (НКП) 

за програмою «Горизонт 2020» (Наказ МОН № 1068 від 02.09.2016р. за 

тематичним напрямом «Малі та середні підприємства»). Протягом звітного 

року було надано 20 консультацій організаціям, установам та фізичним 

особам. Також прийнято участь у організації 25 інформаційних заходів 

(презентацій, консультацій): 

-  онлайн обговорення "Як зробити університети успішними: 

менеджмент та стратегії міжнародної співпраці" – 17.12.2020 р.;  

- онлайн-дискусія «Цифрові послуги в епоху COVID-19: чи бачать 

регіони "державу у смартфоні"?» – 18 грудня 2020 р.;  

- Форум «День досліджень та інновацій в Україні» R&I Day in Ukraine – 

11 грудня 2020 р.;  

- 12-й Європейський Інноваційний Саміт – 7-12 грудня 2020 р.;  

- Міжнародна конференція зі Смарт Спеціалізації – 30.11 - 01.12.20 р.;  

- Інформаційний день European Green Deal Info Day in Ukraine, МОН – 

19.11. 2020 р.; 

- Інформаційні заходи НКП: 

 «Особливості підготовки колаборативних проєктів для участі у 

конкурсах Горизонт 2020», 07.05. 2020 р.;  

  «Advanced Grant» Європейської Ради Досліджень», 18.05, 2020 

р.;  

 "Нові конкурси робочої програми "Горизонт 2020" за напрямами 

"BIO", 19.05.2020 р.;  

  «Конкурси Горизонту 2020: напрям «Дії Марії Склодовської-

Кюрі», 21.05.2020 р.;  

 «Горизонт 2020 для малого  і середнього бізнесу» 22.05.2020 р.;  

  «Горизонт 2020. Напрям енергетика та клімат. LIFE. Green Deal. 

F&TOP», 28.05. 2020 р.;  

  «Горизонт 2020. Напрям здоров’я та харчова безпека»,  

05.06.2020 р.;  

  «Горизонт 2020. Інтелектуальна власність (IPR), 12.06.2020 р.;  
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  «Доступ до європейських дослідницьких інфраструктур та 

включення у нові проєкти», 19.06.2020 р.;  

 «Горизонт 2020: можливість участі (колективні та індивідуальні 

ґранти)», 19.06.2020 р.;  

  «Створення профілю власної організації», 03.07.2020 р.;  

 «Фінансові аспекти підготовки міжнародних науково-технічних 

та інноваційних проєктів», 08.07.2020 р.;  

 «Information Session about Horison 2020, COSME and EEN 

Programms», 26.08.2020 р.;   

 «Вебінар щодо конкурсів за тематиками EU Green Deal» 09.09. 

2020 р.;  

 «Програма Horizon Europe ‒ найближча перспектива», 15.10.2020 

р.;   

 «Від Горизонту 2020 до Горизонту Європа», 27.10.2020 р.;   

 «Доступні грантові можливості в рамкових програмах ЄС» 

28.10.2020 р.;  

  «Horizon 2020-Horizon Europe: підсумки та очікування», 

29.10.2020 р.; 

 «Горизонт 2020  та інші програми підтримки цифрових 

інновацій»,  18.11.2020 р.;  

 «Роль досліджень та інновацій у Європейському Зеленому Курсі. 

Можливості для українських дослідників», 11.12.2020 р.  
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ФОРМА ІХ-1 

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
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8 2 3 5 1 10 0 2 24 59 10 7 0 
 

ФОРМА ІХ-2 

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 

 

Виконується  
Джерело 

фінансування 

(назва 

українською/ 

англійською 

мовами відповідно 

до оригінальної 

мови) 

Назва 

проєкту та його 

тривалість (роки, 

місяці) 
 

Керівник 

проєкту від 

установи 
 

Керівник 

проєкту від 

іншої 

установи 

(якщо є), 

в тому числі 

зарубіжний 

Установи-партнери, в тому числі 

зарубіжні 

Сума 

фінансування 

(у відповідній 

валюті) для 

установи 

Сума 

фінансування 

в 2020 році 

(грн.) 

Danube 

Transnational 

Programme  

INTERREG / 

Подолання 

нездатності  сприяти 

вторинному 

підприємництву в 

акад. НАН 

України д.е.н., 

проф. 

Буркинський 

 Koppendorfer Noémi 

IFKA Public Benefit Non-Profit 

Ltd. for the Development of the 

Industry 

- - 
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Дунайська 

транснаціональна 

програма 

INTERREG 

 

 

 

 

Дунайському регіоні / 

Embracing failure to 

facilitate second-chance 

entrepreneurship in the 

Danube region  

(Danube Chance 2.0) 

07.2018-07.2021 

 

Б.В 

 

в/в д.е.н. Лайко 

О.І 

Danube 

Transnational 

Programme  

INTERREG / 

Дунайська 

транснаціональна 

програма 

INTERREG 

 

Стале фінансування 

позитивних 

соціальних змін 

Leveraging Finance 4 

positive Social Change 

(Finance4SocialChange)  

 

07.2018-07.2021 

 

акад. НАН 

України д.е.н., 

проф. 

Буркинський 

Б.В 

 

в/в д.е.н. Лайко 

О.І 

Lakatos Attila 

Róbert 
Koppendorfer Noémi 

IFKA Public Benefit Non-Profit 

Ltd. for the Development of the 

Industry 

- - 

Danube 

Transnational 

Programme  

INTERREG / 

Дунайська 

транснаціональна 

програма 

INTERREG 

Транснаціональне 

кластерне  

співробітництво в 

аграрно-

продовольчому 

секторі , на основі 

методу розумної  

спеціалізації у 

Дунайському регіоні / 

Transnational 

Cooperation of Clusters 

active on Agro-Food, 

based on Smart 

Specialization Approach 

in Danube region 

(Danube S3 Cluster) 

07.2018-07.2021 

акад. НАН 

України д.е.н., 

проф. 

Буркинський 

Б.В 

 

 

в/в д.е.н. 

РубельО.Є. 

 

Gilda 

NICULESCU 

(Румунія) 

South Muntenia headquarters 

South Muntenia Regional 

Development Agency 

- - 
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Спільна операційна 

програма 

Чорноморського 

басейну 2014-2020 

рр. / Joint 

Operational 

Programme Black 

Sea Basin 2014-2020   

Marine and River Litter 

Elimination New 

Approach (MARLENA) 

/ Новий підхід в 

усуненні морського і 

річкового забруднення 

08.2018-08.2020 

акад. НАН 

України д.е.н., 

проф. 

Буркинський 

Б.В 

 

 

в/в к.е.н. 

Карпенко О.О. 

 

Мухліс Явуз 

(Туреччина) 

Муніципалітет м. Деміркей 

(Туреччина) 

  Асоціація "Зелена Странджа" 

ГО (Болгарія) 

  Асоціація зі сталого розвитку 

«Прут-Дунай» (Румунія) 

  Центр екологічного 

консультування м. Кагул 

(Молдова) 

  Муніципалітет м. Малко-

Тирново (Болгарія) 

522 377,50 1 093 013  

-//- Sustainable Agricultural 

Trade Network in 

Black Sea Basin 

(AgriTradeNet) / 

Стійка сільсько-

господарська 

торговельна мережа в 

Чорноморському 

басейні 

08.2018 - 11.2020 

 

акад. НАН 

України д.е.н., 

проф. 

Буркинський 

Б.В 

 

 

в/в к.е.н. 

Карпенко О.О. 

 

Пантеліс 

Філіппідіс 

(Греція) 

ТОРГОВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 

ТЕССАЛОНІКИ  (Греція)  

Бургаська торгово-промислова 

палата (Болгарія)  

Фонд Галаті для сприяння 

розвитку малих та середніх 

приватних підприємств 

(Румунія)  

Бізнес-асоціація "Бізнес-

консалтинговий центр"/ 

Asociatia Obsteasca “Centrul de 

Consultanta in Afaceri” 

(Молдова) 

Муніціпалітет м. Деміркей/ 

Demirkoy Municipality  

441 069,18 1 006 075  

Еразмус+/К2 

 

 

Erasmus+ 

Programme /К2 

Розумний транспорт і 

логістика для міст / 

Master in Smart 

Transport and Logistics 

for Cities (SmaLog) 

10.2017-10.2020 

д.е.н., проф. 

Ільченко С.В. 

проф. Антоніо 

Комі 

(Італія) 

Universita degli studi di Roma la 

sapienza, 

O.M. Beketov national university 

of urban economy in Kharkiv, 

Lviv polytechnic national 

University, National transport 

11 020,00 276 363  
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university, 

Zhytomyr state technological 

university, 

Lepl teaching university-Batumi 

state maritime academy, 

Hochschule Wismar, 

Politechnika Slaska, 

Georgian technical university 

Спільна 

операційна 

програма «Басейн 

Чорного моря 

2014-2020»/ Joint 

Operational 

Programme “Black 

Sea Basin 2014-

2020” 

«Zero Waste Strategy: 

Methods and 

Implementation in 

Black Sea Basin- 

ZeroWasteBSB» 

(«Стратегія нульових 

відходів: методи та 

імплементація у 

басейні Чорного моря 

– ZeroWasteBSB ») 

eMS BSB 788 MLPDA 

№ 58188/16.04.2020 

 

Тривалість: 

24 місяці 

23.04.2020-  

22.04.2022 

Б.В.Буркинсь

кий 

Директор 

Інституту 

 

 

О.О.Карпенко 

Місцевий 

координатор 

Bilal 

KUŞOĞLU 

 

Генеральний 

секретар 

Спеціальної 

провінціаль-

ної 

адміністраці

ї Кіркларелі 

1. Kirklareli Special Provincial 

Administration (Спеціальна 

провінціальна адміністрація 

Кіркларелі, Туреччина) 

2. ANTIGONE (Громадська 

організація "ANTIGONE" 

,Греція) 

3. The Institute of Market 

Problems and Economic & 

Ecological Research of the 

National Academy of Science of 

Ukraine (ІПРЕЕД НАНУ) 

4. Tsarevo Municipality 

(муніципалітет м.Царево, 

Болгарія) 

 

122 870 євро  1 544 301  

Спільна 

операційна 

програма «Басейн 

Чорного моря 

2014-2020»/ Joint 

Operational 

Programme “Black 

Sea Basin 2014-

2020” 

«LET'S CYCLE AT 

THE BLACK SEA » 

(«Давайте їздити на 

велосипеді у басейні 

Чорного моря») - 

LetsCYCLE eMS BSB 

998 MLPDA 

88703/26.06.2020 

 

Тривалість: 

Б.В.Буркинсь

кий 

Директор 

Інституту 

 

 

Є.А.Туренко 

Місцевий 

координатор 

проєкту 

EKREM 

Y CE, 

 

мер 

м.Сакар’я 

 

1.Sakarya Metropolitan 

Municipality (муніципалітет м. 

Сакар’я, Туреччина ) 

2. Sakarya Applied Sciences 

University 

(Університет прикладних наук, 

Туреччина) 

3. Konstantin Preslavsky 

University Of Shumen 

(Шуменский університет 

129 474.50 

євро 

1 650 418 
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30 місяців 

01.07.2020 - 

31.12.2022 

Костянтина Презлавского 

(Болгарія) 

4. “Dunarea De Jos” University 

Of Galati România (Університет 

м. Галац «Dunarea De Jos» 

(Румунія); 

5. International Business 

Development And Investment 

Promotion Centre (Міжнародний 

центр розвитку бізнесу та 

інвестиційного просування 

(Грузія) 

 

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 

Німеччина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство 

Екології Німеччини 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток транскордонної інноваційної 

платформи / кластеру для використання 

Очерету звичайного 

 

 

 

 

 

 

Меморандум про 

співпрацю 

 

 

 

 

 

 

Результатом Проєкту ReedBASE стало  створення 

Кластеру / Платформи зацікавлених організацій / 

стейхолдерів, в тому числі інституцій з так званої 

«Потрійної Спіралі» - уряду, бізнесу та науки - з 

метою підвищення рівня їх взаємодії. Метою 

діяльності Кластера є  визначення пріоритетних 

галузей наукових досліджень, проєктів розвитку 

та комерційних інвестицій для оптимізації 

використання очерету, як традиційного, так і 

інноваційного.  

Румунія 

 

Центр регіонального 

розвитку Мунтяни 

 

 

Транснаціональне кластерне  

співробітництво в аграрно-

продовольчому секторі , на основі 

методу розумної  спеціалізації у 

Дунайська стратегія 

ЄС 

 

Розвиток трансферу інновацій в Дунайському 

регіоні 

 

Створено базу даних потенційних учасників 

Кластеру. Розроблено підходи до розвитку ринку 
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Дунайському регіоні Danube S3 Cluster 

 

інновацій в аграрному секторі.  

 

Польща Ярославська 

Державна Вища 

Технічно-

Економічна Школа 

ім. о. Броніслава 

Маркевича  

Об'єднання зусиль у вирішенні завдань і 

проблем в науково-дослідній, 

навчально-методичній та виховній 

роботі, обміну досвідом у визначених 

напрямах, впровадження інноваційних 

освітніх технологій та проведення 

наукових досліджень. 

 

УГОДА про 

наукову, освітню та 

культурну 

співпрацю 

Безстрокова 

 

Виконання наступних завдань: 

- проведення читання лекцій, обміну досвідом та 

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.  

Польща Вища економічна 

школа у Білостоці 

Об'єднання зусиль у вирішенні завдань і 

проблем в науково-дослідній, 

навчально-методичній та виховній 

роботі, обміну досвідом у визначених 

напрямах,впровадження інноваційних 

освітніх технологій та досліджень 

Угода про наукову, 

освітню та 

культурну 

співпрацю 

Безстрокова 

Формування інформаційної бази даних, 

перспективи участі у спільних проєктах та 

науково-практичних заходах. 

Проведення обміну науковими публікаціями, 

робочими планами наукових досліджень 

 

Угорщина IFKA Public Benefit 

Non Profit Ltd. for 

the Development of 

the Industry  

«Finance4SocialChange - Leveraging 

Finance 4 positive Social Change - 

Використання фінансів для 

позитивних соціальних змін» 

Дунайська 

стратегія ЄС 

 

Розвиток соціального підприємництва в 

Дунайському регіоні. 

 

Розроблено регіональний план дій щодо 

соціального підприємництва. 
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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 Німеччи

на 

Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологіч-

них дослі-

джень НАН 

України 

Фонд 

Зуккова  

 

Michael-

Succow-

Stiftung 

Меморандум 

про створення 

Кластеру для 

використання 

Очерету 

звичайного 

 

Memorandum 

to create a 

cluster for use 

Phragmitas 

Australis 

(Reed 

common) 

2017 -

2020 

Створено Кластер / Платформу 

зацікавлених організацій / 

стейк-холдерів, в тому числі 

інституцій з так званої 

«Потрійної Спіралі» - уряду, 

бізнесу та науки - з метою 

підвищення рівня їх взаємодії. 

Метою діяльності Кластера є 

визначення пріоритетних 

галузей наукових досліджень, 

проєктів розвитку та 

комерційних інвестицій для 

оптимізації використання 

очерету, як традиційного, так і 

інноваційного. Станом на 

31.12.2019р.  до Кластеру 

долучились такі європейські 

країни з багатими ресурсами 

очерету, як Польща, Угорщина, 

Австрія і Словаччина. 

2. Румунія Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологіч-

них дослі-

джень НАН 

України 

Центр 

регіонально

го розвитку 

Мунтяни 

 

Regional 

development 

center of 

Muntiani 

Дунайська 

стратегія ЄС 

 

EU Danube 

strategy 

 

2018-

2021 

Створено базу даних 

потенційних учасників 

Кластеру. Розроблено підходи 

до розвитку ринку інновацій в 

аграрному секторі.  

 

 

3. Болгарія Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

Варненськи

й 

економічни

й 

університет 

 

Varna 

University of 

Economics 

Угода  

про наукове 

співробітницт

во 

 

Agreement 

for scientific 

cooperation 

3 роки 

із 

автомат

ичною 

пролонг

ацією 

(рік 

підписа

н-ня - 

2013) 

- 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-

промислово

ю та 

сільськогос

подарською 

палатою  

(м. Галац, 

Румунія) 

 

Galati 

Угода  

про 

співробітницт

во в сфері 

науки, бізнесу 

та соціальної 

політики 

 

 

Agreement 

3 роки 

із 

автомат

ичною 

пролонг

ацією 

(дата 

підпис

ання - 

23.05. 

Подання спільних заявок на 

участь у міжнародних грантах 
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Chamber of 

Commerce, 

Industry and 

Agriculture 

 

 

аor 

cooperation in 

science, 

business and 

social policy 

 

2014) 

5  

 

Литва 

Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

 

Литовський 

інститут 

аграрної 

економіки 

 

Lithuanian 

Institute of 

Agrarian 

Economics 

Угода  

про наукову, 

освітню та 

культурну 

співпрацю 

 

Bilateral 

Agreement 

about  

scientific, 

educational 

and cultural 

cooperation 

 

19.02.20

19р. 

Безстро

кова 

  

Взято участь у спільних 

конференціях, публікаціях 

наукових праць 

6 Болгарія Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

Сільськогос

подарський 

Університет 

м. Пловдив 

 

Agricultural 

University - 

Plovdiv  

Угода  

про творчу 

міжнародну 

наукову 

співпрацю 

 

Agreement 

for creative 

international 

scientific 

cooperation 

01.03.20

19 р. 

Безстро

кова 

 

Взято участь у спільних 

конференціях, публікаціях 

наукових праць 

7 Румунія Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

Інститут 

аграрної 

екології 

Румунської 

академії 

наук 

 

Institute of 

Agricultural 

economics – 

Romanian 

Academy 

Загальна 

угода про 

спільну 

румунсько-

українську 

дослідницьку 

співпрацю 

 

General 

Agreement for 

a Romanian-

Ukrainian Joint 

Research 

Cooperation 

01.03.20

19 р. 

Безстро

кова 

 

Взято участь у спільних 

конференціях,  

запрошено для обміну досвідом 

публікаціях наукових праць 

8 Угорщин

а 

Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічних 

досліджень 

НАН 

України 

Інститут 

регіональни

х 

досліджень 

Центру 

економічни

х та 

регіональни

х 

досліджень 

Угорської 

академії 

наук 

Угода про 

наукову 

співпрацю 

 

Agreement for 

Scientific 

Cooperation 

23.01.20

19 

- 

23.01.20

21 

(з 

автопро

лонгаці

єю) 

Взято участь у спільних 

конференціях, публікаціях 

наукових праць 
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Institute for 

Regional 

Studies, 

Centre for 

Economic 

and Regional 

Studies, 

Hungarian 

Academy of 

Sciences 

9 Німеччи

на 

ІПРЕЕД  Leibniz 

Institute for 

East and 

Southeast 

European 

Studied 

(IOS) 

Розвиток 

інтермодальних 

і 

мультимодальн

их перевезень в 

Дунайському 

регіоні 

З 

01.09.2020

р. 

  

Взято участь у координаційній 

зустрічі он-лайн та публікаціях 

наукових праць 

 

 

10 Італія ІПРЕЕД  Університет 

Тор 

Вергата, 

Італія 

 

Universita 

Degli Studi 

Di Roma 

Tor Vergata, 

Italy 

Розумний 

транспорт і 

логістика для 

міст 

 

Smart 

Tramsport and 

Logistic for 

Cities  

15.10.2017

-

14.10.2020 

Взято участь у координаційних 

зустрічах он-лайн як експерти 

 

 

 

Х. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В Інституті відсутня. 

 

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 
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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 2020 р. 

фінансування не проводилось. 

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. 

● 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 2019 році в НКГЦ ІПРЕЕД НАН України науково-дослідних 

робіт не проводилося. 

12.  Найбільш значні результати. 

13.  Адаптовано методику розрахунку Індексу людського потенціалу, 

розробленого ООН для дослідження країн і регіонів, до рівня окремого 

міста Іллічівськ. 

14.  Готовність результатів до виробництва (%) - 100%. 

15.  Готовність результатів до впровадження (%) - 100%. 

16.  Можливість серії (кількість/рік) –. 

17.  Наявність дослідних зразків –. 

18.  Проблеми взаємодії ІПРЕЕД НАНУ із заснованим ним НКГЦ - відсутні. 
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ФОРМА  XІІ 

Показники діяльності Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Назва 

підприєм

ства 

Код 

ЄДРП

ОУ 

Середн

ьо-

списко

ва 

чисель

ність 

праців

ників 

Кількість площ 

приміщень (кв.м.) 

Вартість ОЗ  

(тис. грн.) 

Факт. обсяг виконана 

них робіт (тис. грн.) 

Чистий 

прибут

ок 

(збиток

) тис. 

грн.  

Заборгованість (тис. грн.) Середня 

зарплата 

(тис. 

грн.) 
зага

льна 

в т.ч. 

зданих 

в 

оренду 

(кв.м.) 

% від 

загаль

ної 

Перві

сна  

Знос 

(тис. 

грн.) 

% від 

первіс

ної 

 у тому числі Кредиторська  Дебіт

орськ

а 
Загал

ьна 

сума 

За 

замовле

ннями 

Інститу

ту 

Для 

сторонн

іх 

організа

цій 

Зага

льна  

Перед 

бю-

джето

м  

За 

комун. 

послуг

и 

З 

оплати 

праці 

Інститут 

проблем 

ринку та 

економіко-

екологічни

х 

досліджень 

НАН 

України 

0553

9991 

106 3530,

9 

345,9 9,8 2743

3,0 

1162

,0 

4,2 1699

9,13

4 

11480,58

4 

5518,550 - - 0 0 0 - 8,025 
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ХІІІ. КАДРИ 

 

1. На 31.12.2020 в Інституті працює 79 співробітників за основним 

місцем, (середньооблікова кількість – 78), з них керівників та професіоналів 

– 67.  На посадах наукових працівників працюють 50  науковців, з них:   

- 16 докторів наук, з урахуванням зовнішніх сумісників -  22 докторів 

наук, у т.ч. директор Інституту є академіком НАН України; 

- 19 кандидатів наук, зокрема 18 – займають наукові посади, 1 – 

заступник директора з загальних питань, з урахуванням зовнішніх сумісників 

- 20  (форма 1-к додається). 

2. За звітний період співробітників Інституту не було обрано дійсними 

членами НАН України.  

3. Показники підготовки наукових кадрів. План підготовки докторів і 

кандидатів наук.  

 У 2020 році співробітниками, докторантами, аспірантами, здобувачами 

Інституту захисту дисертацій не було. 

4. У 2020 р. 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. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 № 1528З 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

віднесено до І категорії (з атестаційною оцінкою 4,21/4,19) за науковим 

напрямом суспільних наук. 

5.  В  аспірантурі Інституту навчається  14  аспірантів: з них 11 – на 

очній формі навчання,   3-  без відриву від виробництва  за контрактом.     

У 2020 році  на  бюджетні місця на очну форму навчання зараховано 2 

аспіранта.  

У 2020 році закінчило аспірантуру  3  аспіранта  з відривом від 

виробництва. 

У 2020 році відраховано з інших причин: 4  аспіранта, 1 докторант.   

В докторантурі навчається 2 докторанта: на держбюджет -1, за 

контактом -1. 

6. За звітний період спеціалізовані вчені ради провели 4 засідання, 

зокрема: Спеціалізована вчена рада Д 41. 177. 01 провела 2 засідання, 

спеціалізована вчена рада Д 41.177.02 провела 2 засідання. 

7. Отримують стипендію Президента України 2 особи:  молодший  

науковий співробітник Голікова О.С., молодший  науковий співробітник 

Ніколайчук Т.О.  
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Отримують стипендію НАН України молоді вчені Інституту 1 особа:  

провідний інженер Шершун О.М. 

8. Наукових співробітників, направлених на стажування в установи 

країн СНД та далекого зарубіжжя у звітному році не було.  

9.  Дані про поповнення молодими кадрами, підготовку спеціалістів 

спільно з закладами вищої освіти. 

- у звітному році було прийнято  5 молодих фахівців  у віці до 35 років, 

звільнено 4 спеціалістів у віці до 35 років. 

- Спільні науково-учбові комплекси з: Одеським національним 

політехнічним університетом, Одеським державним екологічним 

університетом, Одеською академією харчових технологій, Одеським 

національним економічним університетом, та двосторонніх договорів з 

Одеським національним університетом  ім. І.І. Мечникова, є осередком  

планової  підготовки  та поповнення молодими кадрами та спеціалістами, 

згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 №301.  

- діють договори про співробітництво з 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 національним технічним 

університетом, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» та Полтавським національним технічним університетом ім. Ю. 

Кондратюка; 

- в Інституті проходили виробничу та переддипломну практику 21 

студент, з них виконували дипломні роботи – 13 осіб:  

- Одеський національний економічний університет – 19, виконували 

дипломні роботи – 11  

- Одеський національний політехнічний університет 2; 

Прийнято  випускників  2020 року  - не має. 

10. За внутрішнім сумісництвом в Інституті працює  2 співробітника на 

посадах: головного наукового співробітника - 1, провідного  наукового 

співробітника 1 ( мають науковий ступінь ‒ доктор економічних наук). 

За зовнішнім сумісництвом в Інституті працює 7 співробітники на 

посадах: директора інституту -1, головного наукового співробітника – 2,  

старшого наукового співробітника – 4.  

З них,  доктора наук - 6, кандидат наук  - 1  
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11. У поточному році нагороджених  співробітників  Інституту  

орденами, присвоєння почесних звань, присудження Державних премій та 

інших  - не було. 

 

З нагоди 50-річчя від часу заснування Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України за багатолітню плідну 

високопрофесійну працю, вагомий особистий внесок у дослідження 

фундаментальних і прикладних проблем екологічної безпеки та соціально-

економічного розвитку Українського Причорномор’я відзначено 

співробітників інституту, а саме:  

 відзнакою НАН України «За наукові досягнення»  

Осипова Володимира Миколайович - старшого наукового співробітника, 

доктора економічних наук, професора 

Рубеля Олега Євгеновича - старшого наукового співробітника, доктора 

економічних наук, професора 

 відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» 

Ільченко Світлану Віталіївну - завідувача відділу, доктора економічних 

наук, професора 

 відзнакою НАН України «За сприяння розвитку науки» 

Учителя Ігоря Леонідовича - президента акціонерного товариства 

«Одесагаз», кандидата технічних наук 

 відзнакою НАН України «За професійні здобутки» 

Бутенка  Анатолія Івановича - завідувача відділу, доктора економічних 

наук, професора 

Вечканову Наталію Ульянівну - помічника директора 

Горячука Валерія Федоровича - старшого наукового співробітника, 

доктора економічних наук 

 відзнакою НАН України «Талант, натхнення, праця» 

Єрмакову Ольгу Анатоліївну - старшого наукового співробітника, 

доктора економічних наук, професора 

Лайка Олександра Івановича - заступника директора з наукової роботи, 

доктора економічних наук 

Голікову Ольгу Сергіївну - молодшого наукового співробітника 

 Подякою НАН України 

Буркинського Бориса Володимировича - директора, академіка НАН 

України 

Уманець Тетяну Василівну  - старшого наукового співробітника, доктора 

економічних наук, професора 
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Дергачова Володимира Олександровича - головного наукового 

співробітника, доктора географічних наук 

Карпінську Ганну Володимирівну - старшого наукового співробітника, 

кандидата економічних наук 

Гетьман  Олену Леонідівну - наукового співробітника, кандидата 

економічних наук 

Лукащука Василя Васильовича - молодшого наукового співробітника 

Єрьоменко Наталію Селіверстівну - головного бухгалтера 

Циганову Тетяну Петрівну - заступника головного бухгалтера 

Чехович Зою Віталіївну  - провідного інженера 
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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 2020 році у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01 та Д 41.177.02 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Р
ік
 

н
ар
о
д
ж
ен
н
я
 

Дата захисту 

дисертації 

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 

- - - - - - 

Аспіранти, докторанти Інституту 

- - - - - - 

Співробітники інших установ, що прикріплені здобувачами до Інституту 

- - - - - - 

Співробітники інших установ 

1 Овчаренко Ольга Вікторівна 1980 06.03.2020 К.е.н., 08.00.05 Підготувала в особистому 

порядку 
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XІV. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Обсяг закупівель у 2020 році наукових приладів, обладнання, 

персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних 

матеріалів, програмних продуктів склав  741 392,00 грн:  

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 10 129,00 

 Разом: - - 

 
 

 

XV. СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ 

 

Інститут забезпечений комп’ютерними засобами у кількості – 73 од. (у 

тому числі 5 ноутбуків). 

В поточному 2020 році частково оновлено комп`ютерне обладнання. 

Інститут користується ліцензійним  програмним забезпеченням (3 

програмами), зокрема: Windows 10 Corporate, Star Office 8. 

Протягом звітного року було придбано за рахунок гранту загального 

фонду 2 персональних комп’ютери, принтер та монітор на суму – 25,0 тис. 

грн., за рахунок спецфонду – 3 комп`ютери (на суму 25,3 тис. грн.), 2 

монітори та 3 багатофункціональні принтери – на суму 17,3 тис. грн.  

Інститут має підключення до комп’ютерної мережі Internet – 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 
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розміщення веб-сайтів Інституту та збірника наукових праць «Економічні 

інновації» . 

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. 

Бібліотечний фонд за рахунок загального фонду поповнено на 8 книг на 

суму 1,0 тис. грн. За обмінним фондом Інституту передані книги з інших 

академічних підрозділів на суму 18,2 тис. грн. 
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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://ei-

journal.com/index.php/journal  

 

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  

 

http://www.impeer.od.ua/
http://ei-journal.com/index.php/journal
http://ei-journal.com/index.php/journal
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 2020 році  

№ Назва 

наукового 

журналу 

Видавник Кількість 

примірників, 

що 

передплачуют

ься 

Форма 

(паперова чи 

електронна) 

Вартість 

річної 

передплат

и 

1 2 3 4 5 6 

1.  Вісник НАН 

України 

Національна академія наук 

України 

1 паперова 1 385,64   

2.  Економіст Ін-т екон. та прогнозування 

НАН України 

1 паперова 701,16   

3.  Економіка 

України 

Міністерство економіки 

України, Міністерство 

фінансів України, 

Національна академія наук 

України 

1 паперова 1 601,16   

4.  Порти України Видавництво «Порты 

Украины» 

1 паперова 984,30   

5.  Фінанси 

України 

Міністерство фінансів 

України 

1 паперова 937,2   

6.  Економіка і 

прогнозування 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН 

України 

1 паперова 367,80   

7.  Экономическая 

теория 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН 

України" 

1 паперова 339,80   

8.  Наука та 

інновації 

Національна академія наук 

України 

1 паперова 664,68   

9.  Економіка і 

регіон 

Полтавський нац. тех. ун-т  1 паперова 843,12   

10.  

 

Економіка та 

держава 

`Редакція журналу 

«Економіка та держава» 

1 паперова 1 061,16   

11.  Економіка 

АПК 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Редакція 

міжнародного науково-

виробничого журналу 

«Економіка АПК»» 

1 паперова 1 251,60   

12.  Інвестиції Чорноморський державний 

університет імені Петра 

1 паперова 1 762,32   



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

156 

Могили 

13.  Судоходство Видавництво 

«Судоходство» 

1 паперова 1 084,20   

14.  Формування 

ринкових 

відносин в 

Україні 

Державний Науково-

дослідний інститут 

інформатизації та 

моделювання економіки 

1 паперова 1 354,32   

15.  Логистика: 

проблемы и 

решения 

НВФ "Студцентр" при подд. 

Укр логистич. ассоциации 

1 паперова 984,30   

 

XVI. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ КОЛЕКТИВНОГО 

КОРИСТУВАННЯ НАУКОВИМИ ПРИЛАДАМИ 

 

Центрів колективного користування науковими приладами згідно з 

формою XVI в Інституті немає. 

 

XVІІ. РОБОТА З ПРОПАГАНДИ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА 

ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ 

 

З метою популяризації наукових досліджень та висвітлення науково-

дослідної діяльності співробітниками Інституту проводили низку заходів, 

серед яких: 

Опубліковано більш ніж 10 статей у друкованих ЗМІ, зокрема: 

- Горячук В.Ф. Реформа децентралізації: Торгували - веселилися, 

підрахували - розплакалися. «Вечерняя Одесса». 

- Iermakova O. The “Odessa Innovation Strategy”, a study for the Science Day of 

Ukraine. The Odessa Journal. 17 May, 2020. URL: https://odessa-

journal.com/odessa-innovation-strategy-essay-for-the-science-day-of-ukraine/. 

- Буркинський Б.В. Пандемія коронавірусу підлягає математичному 

моделюванню та аналізу. «Вечірня Одеса», № 68 (10915). 7 липня 2020 р. 

- Лайко А.І. Як залучити інвестиції в регіон? Відповідь наукового Інституту. 

«Вечерняя Одесса», №71 (10918). 14 липня 2020 р. С. 3. 

- Рубель О.Є. Від морської романтики до «блакитної» економіки. 

«Вечерняя Одесса», №55 (10902). 02 червня 2020 р. 

http://vo.od.ua/rubrics/more/44552.php?fbclid=IwAR0rgt2Ww1k0qEfxBpecHFRI

gl9F6ihei1s_bv5Df5qsJGvocP5V3BgmTpY. 

- Рубель О.Є. Місто і море: чи є спільне майбутнє? «Вечерняя Одесса», 

№95—96 (10942—10943). 10 вересня 2020 р.  

https://odessa-journal.com/odessa-innovation-strategy-essay-for-the-science-day-of-ukraine/
https://odessa-journal.com/odessa-innovation-strategy-essay-for-the-science-day-of-ukraine/
http://vo.od.ua/rubrics/more/44552.php?fbclid=IwAR0rgt2Ww1k0qEfxBpecHFRIgl9F6ihei1s_bv5Df5qsJGvocP5V3BgmTpY
http://vo.od.ua/rubrics/more/44552.php?fbclid=IwAR0rgt2Ww1k0qEfxBpecHFRIgl9F6ihei1s_bv5Df5qsJGvocP5V3BgmTpY
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- Рубель О.Є. Романси про міські. «Вечерняя Одесса», №100 (10947). 22 

вересня 2020 р. 

- Буркинський Б.В. Чи буде наука затребувана надалі? «Вечірня Одеса», 

№139 (10986).  22 грудня 2020 р. 

Регулярно здійснюються виступи науковців Інституту на місцевому 

телебаченні за тематикою популяризації результатів наукових 

досліджень Інституту, загалом протягом року відбулось більш ніж 30 

публічних заходів, серед яких:  

- телеканал «Медіа Інфо», інтерв’ю «Вплив коронавірусу на світову та 

українську економіку», 11 березня 2020 р. (Єрмакова О.А.); 

- телеканал «Медіа Інфо», інтерв’ю «Наслідки Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом за 6 років», 2 липня 2020 р. (Єрмакова О.А.); 

- телеканал «Град», передача «Про головне», виступ на тему «Вплив 

підвищення мінімальної заробітної плати на стан економіки країни та 

регіону», вересень 2020 р. (Лайко О.І.); 

- телеканал «3-й цифровий», виступ на тему «Перспективи розвитку Одеської 

агломерації в контексті провадження реформи місцевого самоврядування», 

вересень 2020 р. (Лайко О.І.); 

- телеканал «Град», інтерв’ю «Вплив пандемії на економіку та соціальне 

забезпечення», 21 жовтня 2020 р. (Єрмакова О.А.). 

- 7 канал, ток – шоу «Прожектор» «Відкриття ринку землі в Україні: які 

зміни чекають українців?», 1 квітня 2020 р. 

https://www.facebook.com/100010015994804/videos/1128661020811087 (Рубель 

О.Є.). 

- 7 канал, ток – шоу «На чому в карантин економлять українці», 23 

квітня 2020 р. (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, ток – шоу «Малий бізнес на карантині», 5 травня 2020 р. 

(Рубель О.Є.). 

- 7 канал, ток – шоу «Зайві квадратні метри, чи платять за них Українці», 

20 травня 2020 р. (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, ток – шоу «Меморадум з МВФ: економічний виграш, чи зрада 

держави?», 9 червня  2020 р. (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, ток – шоу День на Думской.  «Із танкера Delfi почало 

виливатися пальне», 23 червня 2020 р. https://dumskaya.net/news/den-na-

dumskoy-oleg-rubel-23-06-2020-

118576/?fbclid=IwAR2_Vq3ftfM_cmGPoX98Xj-

TIcV1KndxUkh3Pfb6DfjBARa6ub57jL83Gg8 (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, ток – шоу Вечер на Думской. «Наслідки карантину: цунамі 

масок і рукавичок», 28 липня 2020 р. 

https://www.facebook.com/100010015994804/videos/1128661020811087
https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-23-06-2020-118576/?fbclid=IwAR2_Vq3ftfM_cmGPoX98Xj-TIcV1KndxUkh3Pfb6DfjBARa6ub57jL83Gg8
https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-23-06-2020-118576/?fbclid=IwAR2_Vq3ftfM_cmGPoX98Xj-TIcV1KndxUkh3Pfb6DfjBARa6ub57jL83Gg8
https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-23-06-2020-118576/?fbclid=IwAR2_Vq3ftfM_cmGPoX98Xj-TIcV1KndxUkh3Pfb6DfjBARa6ub57jL83Gg8
https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-23-06-2020-118576/?fbclid=IwAR2_Vq3ftfM_cmGPoX98Xj-TIcV1KndxUkh3Pfb6DfjBARa6ub57jL83Gg8
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https://www.youtube.com/watch?v=5cAUBxOzqeE&feature=emb_share&fbclid=I

wAR35260hep9EYGrcENii3HPIlhQ0O0AznS0qhTQDDHUV9UVc4mmcQCJ_0c

I (Рубель О.Є.). 

- ТРК «Академія», Гість Академії: Олег Рубель, 

https://www.youtube.com/watch?v=_LeatBGLIR4&feature=share&fbclid=IwAR3

FDjXsvlJZoUJ8E1jzeXBjIQRdmhFM2Mc099z13C7Cb51460e5-enFfQw, 29 

липня  2020 р. (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, ток – шоу «Денис Шмигаль вважає, до долар коливатиметься в 

районі 27-28 гривень», 25 травня  2020 р. (Рубель О.Є.). 

- Вечір на Думській. «Як в Одесі дерева закочують в бетон», 

https://dumskaya.net/news/vecher-na-dumskoy-oleg-rubel-20-08-202-

123144/?fbclid=IwAR2G3rowNKR_qGs97ZnBJnRCPBlvD9h8-

TCND8sICfXJWlUlmY0crNwtI1U, 20 серпня 2020 р. (Рубель О.Є.). 

- ТРК «Академія», Блакитні Екрани: Врятувати Куяльник, 18 вересня 

2020 р. (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, ток-шоу «З бюджету Одеси планують виділити 5 млн. грн. на 

закупівлю саджанців троянд»,  29  вересня 2020 р. (Рубель О.Є.). 

- День на Думской. «Як врятувати Куяльницький лиман?», 

https://www.youtube.com/watch?v=tMUNSqP77rI&feature=share&fbclid=IwAR3

CnFowoJN0YWYf8a8N_pK5ABC0pMjGX9W8ncAkCXUYsf1oIB6wSXaPP4U, 

05 жовтня 2020 р. (Рубель О.Є.). 

- Дебати на Думскій. Борис Цуканов VS Олег Рубель, 

https://dumskaya.net/news/debaty-na-dumskoy-boris-tsukanov-vs-ole-

128486/?fbclid=IwAR0jTYQahyXaJiSqPMdDOHYxpFQNF_jXEyZp7ruQYpP_r

CWxJuGXGR4EQ8s, 08 жовтня 2020 р. (Рубель О.Є.). 

- Олег Рубель в ефірі Odesa Live «Ситуація в Великому Дальнику», 

https://www.youtube.com/watch?v=G_zRKzEZDYc&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR2G3rowNKR_qGs97ZnBJnRCPBlvD9h8-

TCND8sICfXJWlUlmY0crNwtI1U, 14 жовтня 2020 р. (Рубель О.Є.). 

- День на Думскій. «Акція під КС: люди кидали шини і палили фаєри», 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2j_cWOlawCGmHBJMAxTHN2gJ

zSeaJrHQ1PVC0Mc5tg_NwKdftLP31vH_U&v=0iCvfICgNrU&feature=youtu.be, 

30 жовтня 2020, (Рубель О.Є.). 

- Ukraine on the Brink: Eco-Innovators «KyivPost», 

https://www.youtube.com/watch?v=KS80lmC6IcQ&feature=youtu.be, 16 

листопада 2020 р. (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, Профільний комітет ВР підготував держбюджет-2021 до 

розгляду проєкт, ,  "LIFE студіо: http://7kanal.com.ua/2020/11/03/profilnij-

komitet-vr-pidgotuvav-derzhbjudzhet-2021-do-

https://www.youtube.com/watch?v=5cAUBxOzqeE&feature=emb_share&fbclid=IwAR35260hep9EYGrcENii3HPIlhQ0O0AznS0qhTQDDHUV9UVc4mmcQCJ_0cI
https://www.youtube.com/watch?v=5cAUBxOzqeE&feature=emb_share&fbclid=IwAR35260hep9EYGrcENii3HPIlhQ0O0AznS0qhTQDDHUV9UVc4mmcQCJ_0cI
https://www.youtube.com/watch?v=5cAUBxOzqeE&feature=emb_share&fbclid=IwAR35260hep9EYGrcENii3HPIlhQ0O0AznS0qhTQDDHUV9UVc4mmcQCJ_0cI
https://www.youtube.com/watch?v=_LeatBGLIR4&feature=share&fbclid=IwAR3FDjXsvlJZoUJ8E1jzeXBjIQRdmhFM2Mc099z13C7Cb51460e5-enFfQw
https://www.youtube.com/watch?v=_LeatBGLIR4&feature=share&fbclid=IwAR3FDjXsvlJZoUJ8E1jzeXBjIQRdmhFM2Mc099z13C7Cb51460e5-enFfQw
https://dumskaya.net/news/vecher-na-dumskoy-oleg-rubel-20-08-202-123144/?fbclid=IwAR2G3rowNKR_qGs97ZnBJnRCPBlvD9h8-TCND8sICfXJWlUlmY0crNwtI1U
https://dumskaya.net/news/vecher-na-dumskoy-oleg-rubel-20-08-202-123144/?fbclid=IwAR2G3rowNKR_qGs97ZnBJnRCPBlvD9h8-TCND8sICfXJWlUlmY0crNwtI1U
https://dumskaya.net/news/vecher-na-dumskoy-oleg-rubel-20-08-202-123144/?fbclid=IwAR2G3rowNKR_qGs97ZnBJnRCPBlvD9h8-TCND8sICfXJWlUlmY0crNwtI1U
https://www.youtube.com/watch?v=tMUNSqP77rI&feature=share&fbclid=IwAR3CnFowoJN0YWYf8a8N_pK5ABC0pMjGX9W8ncAkCXUYsf1oIB6wSXaPP4U
https://www.youtube.com/watch?v=tMUNSqP77rI&feature=share&fbclid=IwAR3CnFowoJN0YWYf8a8N_pK5ABC0pMjGX9W8ncAkCXUYsf1oIB6wSXaPP4U
https://dumskaya.net/news/debaty-na-dumskoy-boris-tsukanov-vs-ole-128486/?fbclid=IwAR0jTYQahyXaJiSqPMdDOHYxpFQNF_jXEyZp7ruQYpP_rCWxJuGXGR4EQ8s
https://dumskaya.net/news/debaty-na-dumskoy-boris-tsukanov-vs-ole-128486/?fbclid=IwAR0jTYQahyXaJiSqPMdDOHYxpFQNF_jXEyZp7ruQYpP_rCWxJuGXGR4EQ8s
https://dumskaya.net/news/debaty-na-dumskoy-boris-tsukanov-vs-ole-128486/?fbclid=IwAR0jTYQahyXaJiSqPMdDOHYxpFQNF_jXEyZp7ruQYpP_rCWxJuGXGR4EQ8s
https://www.youtube.com/watch?v=G_zRKzEZDYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2G3rowNKR_qGs97ZnBJnRCPBlvD9h8-TCND8sICfXJWlUlmY0crNwtI1U
https://www.youtube.com/watch?v=G_zRKzEZDYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2G3rowNKR_qGs97ZnBJnRCPBlvD9h8-TCND8sICfXJWlUlmY0crNwtI1U
https://www.youtube.com/watch?v=G_zRKzEZDYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2G3rowNKR_qGs97ZnBJnRCPBlvD9h8-TCND8sICfXJWlUlmY0crNwtI1U
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2j_cWOlawCGmHBJMAxTHN2gJzSeaJrHQ1PVC0Mc5tg_NwKdftLP31vH_U&v=0iCvfICgNrU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2j_cWOlawCGmHBJMAxTHN2gJzSeaJrHQ1PVC0Mc5tg_NwKdftLP31vH_U&v=0iCvfICgNrU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KS80lmC6IcQ&feature=youtu.be
http://7kanal.com.ua/2020/11/03/profilnij-komitet-vr-pidgotuvav-derzhbjudzhet-2021-do-rozgljadu/?fbclid=IwAR2miNAc75cyXZcGO_2iVC9qQw_eQwg7wn-RsCSJUE3nMctifz9iGk30eNs
http://7kanal.com.ua/2020/11/03/profilnij-komitet-vr-pidgotuvav-derzhbjudzhet-2021-do-rozgljadu/?fbclid=IwAR2miNAc75cyXZcGO_2iVC9qQw_eQwg7wn-RsCSJUE3nMctifz9iGk30eNs
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rozgljadu/?fbclid=IwAR2miNAc75cyXZcGO_2iVC9qQw_eQwg7wn-

RsCSJUE3nMctifz9iGk30eNs, 03 листопада 2020 р. (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, Підземні смітники: чи потрібні Одесі? "LIFE студіо: 

http://7kanal.com.ua/2020/11/06/pidzemni-smitniki-chi-potribni-odesi/, 6 

листопада 2020 р., (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, Колишній міністр економіки Милованов закликав уряд 

«друкувати гроші», "LIFE студіо: http://7kanal.com.ua/2020/11/10/kolishnij-

ministr-ekonomiki-milovanov-zaklikav-urjad-drukuvati-groshi/, 10 листопада 

2020 р., (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, Відбулась телефонна розмова між Зеленським і головою МВФ, 

р., "LIFE студіо: http://7kanal.com.ua/2020/11/18/vidbulas-telefonna-rozmova-

mizh-zelenskim-i-golovoju-mvf/, 18 листопада 2020 (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, Верховна Рада може скасувати банківську таємницю, "LIFE 

студіо: http://7kanal.com.ua/2020/11/24/verhovna-rada-mozhe-skasuvati-

bankivsku-taiemnicju/, 24 листопада 2020 р., (Рубель О.Є.). 

- 7 канал, Кабмін затвердив підготовлений до другого читання проєкт 

бюджету на 2021 рік, "LIFE студіо: http://7kanal.com.ua/2020/11/27/kabmin-

zatverdiv-pidgotovlenij-do-drugogo-chitannja-proiekt-bjudzhetu-na-2021-rik/, 27 

листопада 2020 р., (Рубель О.Є.). 

- Україна візьме багатомільйонні кредити на закупівлю громадського 

транспорту, 7 канал, "LIFE студіо: http://7kanal.com.ua/2020/12/09/ukraina-

vizme-bagatomiljonni-krediti-na-zakupivlju-gromadskogo-transportu/, 09 грудня 

2020 р., (Рубель О.Є.). 

- День на Думскій. Олег Рубель, У Верховній Раді хочуть штрафувати за 

пластикові пакети, https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-09-12-

2020-132427/, 09 грудня 2020, (Рубель О.Є.). 

- День на Думскій. Економічні наслідки карантину вихідного дня. Олег 

Рубель, https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-12-11-2020-

130626/?fbclid=IwAR2nYdHN-

SYfB7iRwlKTHPa3XLfHPCzqbe9wxwVyg_LQMyWoxuj1sgT9WV4, 12 грудня 

2020, (Рубель О.Є.). 

Оглядові та науково-популярні виступи та статті на міжнародних 

інтернет –платформах, блогах, виданнях, зокрема:  

Видання електронного журналу «Ландшафти життя» (рос.) (Дергачов 

В.О.): у 2020 році опубліковано понад 100 авторських статей і постів (США - 

Каліфорнія і Майамі, Мексика, Коста-Ріка, Нікарагуа, Панама, Колумбія, 

Туреччина, Росія, Україна, Китай, Франція, Італія, Монако, Мальта, Чехія та 

інші). Відвідуваність журналу - понад 2 млн. візитів. 

Онлайн-дискусія «Наслідки пандемії для довкілля: нові виклики та 

http://7kanal.com.ua/2020/11/03/profilnij-komitet-vr-pidgotuvav-derzhbjudzhet-2021-do-rozgljadu/?fbclid=IwAR2miNAc75cyXZcGO_2iVC9qQw_eQwg7wn-RsCSJUE3nMctifz9iGk30eNs
http://7kanal.com.ua/2020/11/03/profilnij-komitet-vr-pidgotuvav-derzhbjudzhet-2021-do-rozgljadu/?fbclid=IwAR2miNAc75cyXZcGO_2iVC9qQw_eQwg7wn-RsCSJUE3nMctifz9iGk30eNs
http://7kanal.com.ua/2020/11/06/pidzemni-smitniki-chi-potribni-odesi/
http://7kanal.com.ua/2020/11/10/kolishnij-ministr-ekonomiki-milovanov-zaklikav-urjad-drukuvati-groshi/
http://7kanal.com.ua/2020/11/10/kolishnij-ministr-ekonomiki-milovanov-zaklikav-urjad-drukuvati-groshi/
http://7kanal.com.ua/2020/11/18/vidbulas-telefonna-rozmova-mizh-zelenskim-i-golovoju-mvf/
http://7kanal.com.ua/2020/11/18/vidbulas-telefonna-rozmova-mizh-zelenskim-i-golovoju-mvf/
http://7kanal.com.ua/2020/11/24/verhovna-rada-mozhe-skasuvati-bankivsku-taiemnicju/
http://7kanal.com.ua/2020/11/24/verhovna-rada-mozhe-skasuvati-bankivsku-taiemnicju/
http://7kanal.com.ua/2020/11/27/kabmin-zatverdiv-pidgotovlenij-do-drugogo-chitannja-proiekt-bjudzhetu-na-2021-rik/
http://7kanal.com.ua/2020/11/27/kabmin-zatverdiv-pidgotovlenij-do-drugogo-chitannja-proiekt-bjudzhetu-na-2021-rik/
http://7kanal.com.ua/2020/12/09/ukraina-vizme-bagatomiljonni-krediti-na-zakupivlju-gromadskogo-transportu/
http://7kanal.com.ua/2020/12/09/ukraina-vizme-bagatomiljonni-krediti-na-zakupivlju-gromadskogo-transportu/
https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-09-12-2020-132427/
https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-09-12-2020-132427/
https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-12-11-2020-130626/?fbclid=IwAR2nYdHN-SYfB7iRwlKTHPa3XLfHPCzqbe9wxwVyg_LQMyWoxuj1sgT9WV4
https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-12-11-2020-130626/?fbclid=IwAR2nYdHN-SYfB7iRwlKTHPa3XLfHPCzqbe9wxwVyg_LQMyWoxuj1sgT9WV4
https://dumskaya.net/news/den-na-dumskoy-oleg-rubel-12-11-2020-130626/?fbclid=IwAR2nYdHN-SYfB7iRwlKTHPa3XLfHPCzqbe9wxwVyg_LQMyWoxuj1sgT9WV4
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можливості», Інституту екуменічних студій Українського католицького 

університету - 13 Екуменічний соціальний тиждень "Почути крик Землі: 

інтегральна екологія в дії", відбулась онлайн дискусія "Наслідки пандемії 

COVID-19 для довкілля: нові виклики та можливості" (О. Рубель), 

https://www.youtube.com/watch?v=SMleHpHTTL8&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR0jTYQahyXaJiSqPMdDOHYxpFQNF_jXEyZp7ruQYpP_rCWxJuGXGR4EQ

8s.  

Інші форми зацікавлення та залучення громадськості через 

організацію та проведення семінарів, круглих столів, скап-зустрічей тощо: 

Участь у круглому столі «Програмні питання формування та реалізації 

політики децентралізації в Україні» - 26 травня 2020 року, Одеський 

регіональний інститут державного управління при Президентові України. 

Участь у зустрічі-брифінгу з питань процесу програмування - прийнято 

участь в обговоренні питань щодо підготовки Програми прикордонного 

співробітництва «Басейн Чорного моря 2021-2027» та запропоновані напрями 

реалізації Стратегії (Interreg NEXT Black Sea Basin 2021-2027) – 10 березня 

2020 року, м. Київ. 

Участь у презентації книги «Секрети Чорного моря» - 23 липня  2020 р., 

м. Одеса, засіданні Координаційної ради з питань формування екологічної 

мережі Одеської області - 9 вересня 2020 р., прес-конференціях «Кліматичні 

виклики для Одеси: еко-чекліст кандидатів в місцеві ради», Press-centre 

Paritet - 16 жовтня 2020 р., прес-конференція про актуальні питання розвитку  

внутрішнього водного транспорту в Україні. Інформаційна агенція 

Укрінформ - 16 листопада 2020 р. 

https://www.facebook.com/100000593884795/videos/pcb.4068053753224381/406

8014376561652  

Регулярно готуються аналітичні геополітичні огляди та консультації 

закордонних аналітичних центрів та дипломатичних представництв із 

урахуванням закордонних моніторингових поїздок. 

 

XVІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

 

Пандемія коронавірусу, військовий конфлікт на Сході, економічна криза 

та інші потрясіння створюють істотні загрози як для країни загалом, так і для 

розвитку її наукового потенціалу. Тим часом вважаємо, що наука повинна 

розглядатись як один із ключових інструментів вирішення цих проблем. 

В Інституті поряд із уже традиційними напрямами наукових досліджень 

з’явились нові тренди, які є відповідями на сучасні виклики: екологічні, 

https://www.youtube.com/watch?v=SMleHpHTTL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jTYQahyXaJiSqPMdDOHYxpFQNF_jXEyZp7ruQYpP_rCWxJuGXGR4EQ8s
https://www.youtube.com/watch?v=SMleHpHTTL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jTYQahyXaJiSqPMdDOHYxpFQNF_jXEyZp7ruQYpP_rCWxJuGXGR4EQ8s
https://www.youtube.com/watch?v=SMleHpHTTL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jTYQahyXaJiSqPMdDOHYxpFQNF_jXEyZp7ruQYpP_rCWxJuGXGR4EQ8s
https://www.facebook.com/100000593884795/videos/pcb.4068053753224381/4068014376561652
https://www.facebook.com/100000593884795/videos/pcb.4068053753224381/4068014376561652
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соціальні, економічні та інші, що відбуваються в регіоні та в Україні в 

цілому. 

Наукові дослідження Інституту в 2021 році будуть спрямовані на 

розробку планової, і позапланованої відомчої і конкурсної тематик та по 

перспективним міжнародним проєктам і госпрозрахунковим роботам на 

замовлення підприємств, органів влади та ін. Відповідними рішеннями Бюро 

Відділення економіки НАН України на 2021 рік у науковій діяльності 

Інституту визначено такі перспективні наукові дослідження, зокрема: 

- за фундаментальними: 

- Інституціональне забезпечення системи стратегічного управління 

розвитком екологізації секторів економіки. 

-  Теоретичні засади трансформації підприємницького середовища в 

контексті розвитку ринку інноваційних технологій. 

-  Інституційна база в системі управління процесами розбудови 

ефективної ринкової логістики національних товарних ринків. 

- Теоретичні основи трансформації економічного механізму діяльності 

водного транспорту як умови мінімізації нестабільності розвитку 

- Інституціональні чинники інклюзивності економіки вражень у 

природокористуванні на засадах забезпечення балансу інтересів суспільства, 

природи та економічного розвитку. 

- за прикладними: 

-  Механізми забезпечення економічного розвитку та співробітництва 

регіонів в контексті реформування місцевого самоврядування. 

- за програмно-цільовою та конкурсною тематикою (6541230): 

- у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка 

розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» продовжується 

виконання НДР «Домінанти інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування національної економіки» за II етапом «Стратегічні 

пріоритети та механізми стимулювання виробництва, трансферу та 

провайдингу екологічних інновацій (інвестицій) у практику раціонального 

природокористування національної економіки» та – НДР «Організаційно-

економічні механізми підвищення продуктивності підприємницької 

діяльності в Україні» за II етапом «Організаційно-економічні механізми, 

інструменти, заходи та пропозиції щодо реалізації стратегії підвищення 

продуктивності підприємницької діяльності в Україні». 

- також у наступному році продовжується реалізація проєкту 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення збереження та захисту природно-

ресурсного потенціалу морського середовища від забруднення суднами» за II 

етапом «Методичні підходи щодо управління техногенним навантаженням на 
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морське середовище, спричиненим судноплавством», що розпочато в 2020 р. 

в рамках Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових 

досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального 

природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища 

на 2020-2024 рр.  

- молоді вчені Інституту продовжують виконання наукового проєкту на 

тему «Формування та використання природно-ресурсних активів 

рекреаційно-туристичної сфери» за II етапом «Інституційні чинники 

формування та використання природно-ресурсних активів рекреаційно-

туристичної сфери», який здійснюється у рамках гранту дослідницьким 

групам молодих учених НАН України (Розпорядження Президії НАН 

України № 426 від 12.07.2019 р.), отриманого д.е.н., доц. Шевченко Г.М. 

Д.е.н., доц. Шевченко Г.М. прийняла участь у конкурсі на здобуття 

іменних стипендій ВР України для молодих учених – докторів наук 2021 

року (Постанова ВР України "Про іменні стипендії Верховної Ради України 

для молодих учених – докторів наук" від 05.02.2019 № 2676-VIII зі змінами). 

Рішенням Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій 

(Протокол № 47 від 04.11.2020) роботу Шевченко Г.М. на тему: 

"Організаційно-економічний механізм управління змінами в сфері оздоровчої 

рекреації в умовах пандемії COVID-19" прийнято до розгляду. 

У 2020 році співробітниками Інституту підготовлено для акредитації 

освітньо-наукову програму по спеціальності 051 «Економіка», а також 

підготовлено низку документів по самозвіту, та програми по залученню 

стейколдерів (представників органів управління, університетів) до 

проведення спільних досліджень і освітньо-наукових заходів, яку планується 

затвердити у травні 2021 р., що дасть можливість збільшити контингент 

магістрів та практичних робітників ЗВО через науково-навчальні комплекси 

Інституту до наукової роботи та виконання досліджень і навчання у цільовій 

аспірантурі.  

Задля подальшого розширення комунікаційних зв’язків та 

популяризації наукових досліджень Інституту планується оновлення 

контенту офіційного сайту та проведення системних заходів, спрямованих на 

вдосконалення роботи локальної мережі Інституту, розвиток електронних 

інформаційних ресурсів, модернізацію матеріально-технічного забезпечення 

співробітників (комп’ютери, сканери, вихід в Інтернет, ксерокс), придбання 

економічної наукової літератури та періодичних видань для бібліотеки.  

З метою покращення бази статистичної та аналітичної інформації 

продовжиться співробітництво з Головним управлінням статистики в 

Одеській області. 
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Головними завданнями Інституту на 2021 р. є трансформувати високий 

науковий потенціал у високий науково-прикладний результат як на рівні 

національної, так і – регіональної соціально-економічної системи, в тому 

числі: 

- підтримувати високу якість  наукових досліджень Інституту, які 

виконуються в рамках  бюджетної тематики, міжнародних програм та 

грантів; 

- в зв’язку зі світовою кризою та карантинними заходами в наступному 

році пролонговано роботу з окремих міжнародних проєктів, а саме: за 

Дунайською транснаціональною програмою INTERREG; за програмою ЄС 

Ерасмус+, а також за Спільною операційною програмою «Басейн Чорного 

моря 2014-2020». 

Інститут продовжуватиме видання збірника наукових праць «Економічні 

інновації», який входить до міжнародних наукометричних баз даних (Index 

Copernicus, ROAD, Ulrichweb та ін.), електронний науково-практичний 

журнал «Економіка. Екологія. Соціум», які є фаховими виданнями категорії 

«Б». Рішенням Вченої ради Інституту редакційна політика збірнику наукових 

праць «Економічні інновації» та журналу «Економіка. Екологія. Соціум» 

спрямована на забезпечення входження до міжнародних наукометричних баз 

даних Scopus i Web of Science.  

У 2020 році ситуація з фінансуванням колективу Інституту мала такі 

тенденції: 

- продовжувалась ситуація з недофінансуванням по бюджетній програмі, 

що змушувало співробітників Інституту використовувати відпустки без 

утримання, фактично за бюджетним фінансуванням колектив відпрацював 

10,8 місяців; 

- за рахунок позабюджетних коштів та на кошти безпосередньо авторів 

було здійснено фінансування видавництва наукової продукції; 

- передплату вітчизняних та зарубіжних наукових періодичних видань на 

2021 р. (як і на 2020 р.) було проведено: 

-  за рахунок коштів спеціального фонду – 8432,0 грн.; 

- за рахунок спонсорської допомоги – 27351,4 грн. 

З 2019 року в Інституту діє друкарський центр, який  оснащено 

сучасним видавничо-копіювальним обладнанням. В 2020 на його базі було 

видано наукової продукції загальним обсягом 148,6 ум.-др. арк. В 

наступному році планується збільшити обсяги друкованої продукції 

відповідно до потреб співробітників Інституту. 

Інститут планує продовжити та наростити зусилля за наступними 

напрямами науково-організаційної діяльності: 
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− продовжити практику посилення відділів підготовленими молодими 

науковими кадрами високої кваліфікації, забезпечивши їх підготовку у 

власній аспірантурі та докторантурі; 

− в зв’язку з закінченням у 2021 році терміну функціонування 

спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій, докласти зусиль по 

формуванню рад висококваліфікованими фахівцями та поновити роботу 

спеціалізованих рад; 

− докласти зусиль з забезпечення плідної співпраці з регіональними 

органами влади, обладміністрацією, комітетом Верховної Ради з науки та 

освіти, профільними міністерствами. Продовжити практику подання наших 

доповідних, аналітичних матеріалів з конкретними пропозиціями; 

− продовжити роботу по залученню грантів як в межах України, так і 

– європейські, дозволить підняти рівень заробітної плати науковців; 

− продовжити нарощування інноваційного та технічного потенціалу 

Інституту з метою забезпечення якості наукових досліджень, публікації 

результатів закінчених досліджень. 

− практику договірних відносин та підготовку докторів наук за 

державним замовленням у докторантурі та аспірантурі для залучення їх до 

подальшої роботи в Інституті; 

− активізувати напрями наукової та науково-організаційної роботи в 

рамках діяльності навчально-наукових освітніх комплексів, працюючих 

спільно з ЗВО регіону; 

− практику співпраці між кафедрами ЗВО та структурними 

підрозділами Інституту для забезпечення якості освітньої діяльності при 

отриманні ступеня доктора філософії з економічних дисциплін та залучення 

їх до наукової роботи;  

− практику надання платних наукових та експертних послуг. 

В наступному році планується підготувати матеріали для виступу 

молодих науковців на засіданні Президії НАН України стосовно питань 

розвитку регіональних інноваційних систем на засадах глобально-локальної 

взаємодії. 
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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 2020 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 31.12.2020р. 

у т.ч. жінок 

чол. 79 (56 

жін) 

  

2. Чисельність наукових працівників 

(без сумісників) за контрольним 

списком на кінець року (у т.ч. жінок) 

чол. 

% до п.1 

50  (35 

жін) 

63% 

  

3. Середній вік наукових працівників 

 

середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

45 

2240/50 

  

 з   н и х   

а/. за  ступенем: 

    

3.1 доктора наук (без членів НАН 

України) 

 

середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

55 

873/16 

  

3.2 кандидата наук середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

41 

741/18 

  

 б/. за посадами:     

3.3 науково-керівний склад середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

49 

294/6 

  

 в т.ч. зав.відділами середн. 

вік 

сума 

літ/чол 

49 

194/4 

  

3.4 головні наукові співробітники середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

68 

204/3 

  

3.5 провідні наукові співробітники середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

56 

56/1 

  

3.6 старші наукові співробітники середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

48 

867/18 

  

3.7 наукові співробітники середн. 

вік 

37 

188/5 
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сума 

рік/чол 

3.8 молодші наукові співробітники середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

35 

315/9 

  

3.9 інші наукові співробітники 

(головні,провідні та інш.спеціалісти) 

середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

42 

337/8 

  

 

ФОРМА XIII-2 

Окремі чисельні показники, 

що характеризують стан роботи з молодими науковцями  

в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень  

НАН України 2020 р. 

1. Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2020 р.: 

Президента України для молодих учених 2 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених - 

НАН України для молодих учених 1 

 

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 - 

Проєкти НДР для молодих учених НАН України 1 

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 

1 

3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників  

наукової установи 

  

(вказат и назву премій а бо  ст ипендій  т а їх  розмір )  
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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) 

  
(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)  

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний менеджмент економічних 

систем в координатах парадигми сталого розвитку»; 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні управлінські та 

соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання в умовах трансформації публічного управління»; 

XVI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного 

управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах»; 

Міжнародна конференція «Аgricultural economics and rural development research».  
(вказати назви заходів )  

В Інституті отримують стипендію НАН України для молодих учених 1 

співробітники: стипендію Президента України – 2 співробітникик.. 

Ведеться реалізація 1 Проекту НДР для молодих учених НАН України  

Функціонує ради молодих учених і спеціалістів та постійно діюча 

комісія по роботі з молоддю при Вченій раді. 

Під егідою Ради молодих вчених проведено наступні наукові заходи: 

- XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові 

проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»; 

- ХІ міжнародна науково-практична конференція «Світові 

тенденції розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання»; 

- VІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

студентів, молодих вчених і науковців «Актуальні проблеми теорії та 

практики менеджменту»; 

- ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й 

перспективи розвитку академічної та університетської науки». 
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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 31.12.2020 р.) 
 

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 1 6 5 - 14 3 2 9 

 

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. 

Шевченко Ганна Миколаївна 29.06.1983 Д.е.н. 

Єрмакова Ольга Анатоліївна 27.07.1985 Д.е.н. 
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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 31.12.2020 

 

С
п
и
ск
о
в
а 
ч
и
се
л
ьн
іс
ть
 

п
р
ац
ів
н
и
к
ів

 

З них 

За категоріями За освітньо-кваліфікаційним 

рівнем 

к
ер
ів
н
и
к
и

 

п
р
о
ф
ес
іо
н
ал
и

 

ф
ах
ів
ц
і 

те
х
н
іч
н
і 
сл
у
ж
б
о
в
ц
і 

к
в
ал
іф
ік
о
в
ан
і 

р
о
б
іт
н
и
к
и

 

р
о
б
іт
н
и
к
и
 

н
ай
п
р
о
ст
іш
и
х
 

п
р
о
ф
ес
ій

 

м
аг
іс
тр
и

 

сп
ец
іа
л
іс
ти

 

б
ак
ал
ав
р
и

 

м
о
л
о
д
ш
і 
сп
ец
іа
л
іс
ти

 

к
в
ал
іф
ік
о
в
ан
і 

р
о
б
іт
н
и
к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

79 13 54 2 2 2 6 14 52 2 3 1 
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ФОРМА ХІІІ-1-к 
 

                                                    Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29 

 
 

 

 

 

 

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 

Працюють за 

контрактом 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 

67 16 22 16 65 2 44 14 14 19 16 11 

02 в т.ч. керівників 13 - 7 4 12 1 8 3 5 1 6 1 

 з них:            - 

03 Директор (сумісник) - - - - - - - - - - - - 
04 Заст. директора з 

наукової роб 

1 - - - 1 - - - - - 1 - 

06 Заст. директора з 

загальних пит 

1 - 1 - 1 - - - - 1 - - 

07 Учений секретар 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 - 
08 Зав. відділами 4 - 2 1 4 - 3 1 2 - 4 1 
10 Керівники  допом. 

підрозділ. 

- - - - - -  - - - - - 

12 Керівники АУП і їх зам. 5 - 2 2 5 - 4 2 3 - - - 
14 Головний бухгалтер 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 
              
17 в т.ч. професіоналів 54 16 15 12 53 1 36 11 9 18 10 10 
 з них:             

18 Спец. наук. досл. 

підрозд. 

52 16 13 10 52 - 33 11 9 18 10 10 
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19 головні н.с. 3 - 2 2 3 - 1 1 1 - 3 2 
20 провідні н.с. 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 
21 старші н.с. 18 - 6 5 18 - 11 3 1 12 6 4 
22 наукові співробітники 5 1 - - 5 - 5 1 2 4 - - 
23 молодші н.с. 9 6 - - 9 - 6 3 1 1 - 1 
24 провідні інженери 8 3 2 2 8 - 7 - 1 1 - 1 
25 інженери 8 6 2 1 8 - 6 3 3 - - 2 
26              

              
              
38 Спец-ти АУП ВСЬОГО 2 - 2 2 1 1 1 - - - - - 
 економісти - - - - - - - - - - - - 
 бухгалтери 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - 
 інженери 1 - 1 1 - 1 - - - - - - 
              
              
 Докторів 16 1 9 7 16 - 9 1 3 - 16 6 
 Кандидатів 19 3 4 2 19 - 13 3 1 19 - 2 

 

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2020 року  79  осiб. 

„   31   „    грудня   2020р..                                                                            

 

 

 

 

                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура Інституту проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України 
екологічних досліджень НАН України 

Господарсько-

розрахунковий центр 

Відділ Ринкових механізмів та 
структур,  д.е.н., с.н.с.  Нікішина 

О.В. 

Архів 
Атестаційні та 

конкурсні комісії 

Друкарський центр 
Штаб цивільної 

оборони 

Директор Інституту, академік НАНУ 
Буркинський Б.В.  

Загальне керівництво та контроль за 
функціонуванням наукових та 

допоміжних підрозділів Інституту 

Науково-
консультаційний 

госпрозрахунковий 
центр 

Редакційна діяльність: 
«Економічні інновації», 
«Економіка харчової 

промисловості», 
«Економіка. Екологія. 

Соціум», Науковий 
вісник МГУ, серія 
«Економіка і 
менеджмент» 

Рада молодих 

вчених 

 

Вчена Рада Інституту 

Інформаційні системи 

(ЄДБО, РІТ НОД НАН 

України) 

Методологічні семінари 

Заст. директора з наукової роботи, д.е.н., 
с.н.с. Лайко О.І. 

Оперативне забезпечення роботи наукових 
та науково-допоміжних підрозділів; 
організація  міжвіддільської діяльності 

Заступник директора з 
загальних питань к.е.н. 

Яцков А.В.  
Організація та контроль 

за діяльністю 
допоміжних підрозділів 

Вчений секретар, 
д.е.н., проф. Хумарова Н.І. 

Оперативне забезпечення наукової 
та науково-організаційної роботи 
наукових та допоміжних підрозділів 

Міжнародне наукове 
співробітництво 

Відділ Ринку транспортних послуг,  
д.е.н., проф. Ільченко С.В. 

Відділ Розвитку підприємництва, 
 д.е.н., проф. Уманець Т.В. 

Відділ Економіко-екологічних 
проблем приморських регіонів,  
д.е.н., проф. Купінець Л.Є. 

Відділ Міжрегіонального економічного 
розвитку Українського 

Причорномор`я, д.е.н., с.н.с. 

 Лайко О.І. 

Відділ Економічного регулювання 
природокористування, д.е.н., доц.  

Петрушенко М.М. 

Національний 
контактний пункт  за 

програмою  

«Horizon 2020» 

Наукова бібліотека 

Навчально-наукові 
комплекси та філії 

кафедр 
 

Аспірантура, 
докторантура, 
освітньо-наукові 

програми 

Бухгалтерія 

Відділ кадрів 

Служби матеріально-
технічного та 

господарського 
забезпечення 

Спеціалізовані вчені  
ради по захисту 

дисертацій Д 41.177.01 та 
Д 41.177.02   
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Форми співпраці Інституту з ЗВО України 
Навчально-наукові комплекси та філії кафедр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-наукові  

комплекси Філії кафедр 

ОНЕУ навчально-науковий комплекс «Економічна освіта і 

наука» (2004 р.) 

ОНАХТ навчально-науковий комплекс «Економічна наука і 

освіта» (2007 р.) 

ОНПУ навчально-науковий комплекс «Інноватика у 

сучасній економічній освіті та науці» (2007 р.) 

 «Міжнародних економічних відносин» 

(2007 р.) 

«Економіка промисловості»  

(2007 р.) 

«Обліку, аналізу і аудиту» (2007 р.), 

«Економіки підприємства» (2010 р.) та 

«Економічних систем та маркетингу» (2010 

р.) 

філія кафедри 

філія кафедри 

філія кафедри 

філія кафедри 

ОДЕкУ науково-навчально-виробничий комплекс 

«Екологічна економіка: освіта і наука» (2008 р.) 

Спеціальний структурний підрозділ 

«Віртуальний бізнес-інкубатор 

«ІННОВАТИКА» 

(2009 р.) 

Відділення цільової підготовки 

фахівців з підвищеним творчим 

потенціалом 

(2010 р.) 

«Менеджменту і економіки морського 

транспорту» (ОНМА, 2007р.) 

Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України 

«Економіки підприємства і 

підприємництва» (ОНМУ, 2007 р.) 
 

НУК ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв) навчально-

науковий комплекс «Прогресивні технології та 

інструменти економічної науки і освіти» (2008 р.) 
 

«Економіка природокористування»  

(2008р.), «Менеджмент природоохоронної 

діяльності» (2008р.) 
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Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ); 

Інститут відновлювальної енергетики НАН України (м. Київ); 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ); 

Національний авіаційний університет (м. Київ); 

Національний лісотехнічний університет України (м. Львів); 

Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк); 

НУ «Львівська політехніка» (м. Львів); 

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова (м. Харків); 

Херсонський національний технічний університет (м. Херсон); 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв);  

Хмельницький технологічний університет "Поділля" (м. Хмельницьк); 

 

Одеський національний політехнічний університет; 

Одеський національний економічний університет; 

Одеський державний екологічний університет; 

Одеська державна академія будівництва та 

архітектури; 

Державний університет інтелектуальних технологій і 

зв'язк; 

Одеська національна академія харчових технологій; 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; 

Національний університет «Одеська морська 

академія»; 

Одеський національний морський університет; 

Одеський регіональний інститут держуправління 

Національної академії держуправління при 

Президентові України. 

Наукова Рада НАН України з проблем 

навколишнього середовища і сталого 

розвитку; 

Міжвідомча координаційна рада з питань 

морських досліджень МОН та НАН України; 

Національна комісія України у справах 

ЮНЕСКО 

 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»; 

Інститут економіки промисловості НАН 

України; 

Інститут біології південних морів ім. О.А. 

Ковалевського НАН України; 

Інститут регіональних досліджень ім. М.І. 

Долишнього НАН України; 

Інститут проблем природокористування та 

екології НАН України; 

Дунайський біосферний заповідник НАН 

України; 

Південний науковий центр НАН України та 

МОН України 

Координація наукової діяльності ІПРЕЕД НАН України 
 

 

Національний інститут стратегічних досліджень при 

Президентові України; 

НДУ “УкрНЦЕМ” (м.Одеса); 

ДП “ЧорноморНДІпроект”; 

ДП “УкрНДІМФ”; 

ДУ “Миколаївська державна сільськогосподарська 

дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства 

НААН України 

 

Проводить спільно з відомчими та галузевими 

науково-дослідними установами прикладні 

дослідження з актуальних завдань господарської 

практики 

 

Проводить спільно з академічним сектором  

науки фундаментальні та прикладні  

дослідження з актуальних завдань  

сучасної економіки 
 

Забезпечує співпрацю у системі підготовки 

спеціалістів ЗВО м. Одеси 
 

Готує висококваліфіковані кадри для ЗВО, НДІ 

та забезпечує їх стажування на Інститутській базі 

 

Працює у складі Наукових рад 

 

Інститут проблем 

ринку та економіко-

екологічних 

досліджень  

НАН України 
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Впровадження результатів наукових напрацювань ІПРЕЕД НАН України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська обласна громадська організація 

південноукраїнська екологічна спілка; 

Союз підприємців Одеського економічного 

регіону; 

Федерація професійних спілок України; 

Одеська регіональна торгово-промислова палата; 

Асоціація судновласників України; 

Асоціація портів України «Укрпорт»; 

Міжнародна асоціація судновласників 

Чорноморського басейну (БІНСА); 

 

АТВТ «Первомайськдизельмаш»;  МТП «Южний»; 

ТОВ «Стікон», 

ПАТ «Одеський автоскладальний завод», 

ТОВ «Рєсєнс», 

ТОВ «Колумбус Інтернешнл»; 

 

Інститут проблем 

ринку та економіко-

екологічних досліджень 

НАН України 

Міністерство соціальної політики України; 

Міністерство аграрної політики і продовольства 

України; 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України; 

Міністерство розвитку громад та територій України; 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

Державний департамент рибного господарства; 

Державна екологічна інспекція 

Державна служба України з питань 

регуляторної політики та підприємництва; 

Державна інспекція сільського господарства; 

Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України. 

 

Кабінет Міністрів України 

Комітет Верховної Ради з питань промислової політики 

та підприємництва; 

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та 

праці; 

Комітет Верховної Ради з науки та освіти; 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та 

митної політики 

 

Департамент екології та природних ресурсів при 

Одеській облдержадміністраціїі; 

Департамент агропромислового розвитку при 

Одеській облдержадміністраціїі; 

Управління морегосподарського комплексу, 

транспорту та зв’язку при Одеській 

облдержадміністраціїі; 

Департамент економічного розвитку Одеської 

міської ради; 

Департамент культури та туризму Одеської 

міської ради 

 

 

Одеська обласна державна адміністрація; 

Херсонська обласна державна адміністрація; 

Миколаївська обласна державна адміністрація; 

Одеська міська рада; 

Ізмаїльська міська рада; 

Іллічівська міська рада; 

Одеський міський виконавчий комітет; 

Одеське обласне управління статистики; 

Одеська обласна організація роботодавців 

 

Українська асоціація підприємств чорної 

металургії; 

Агенство транскордонного співробітництва 

Єврорегіон «Нижній Дуна»; 

Український Союз промисловців і підприємців 

Всеукраїнська мережа фахівців та практиків з 

регіонального і місцевого розвитку –РЕГІОНЕТ; 

Рада Об'єднання підприємств хлібопекарської 

промисловості «Укрхлібпром» 
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Міжнародне наукове та наукове-технічне співробітництво 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
 

УЧАСТЬ 

У 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ПРОГРАМАХ 

 
Спільна операційна 

програма 

транскордонного 

спіробітництва «Басейн 

Чорного моря 2014-2020 

рр.» 

 

Ерасмус+ 

ЗОКРЕМА ПРОЕКТИ: 

1. «Zero Waste Strategy: Methods and 

Implementation in Black Sea Basin- ZeroWasteBSB» 

(«Стратегія нульових відходів: методи та 

імплементація у басейні Чорного моря –

 ZeroWasteBSB  

2. «LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA » 

(«Давайте їздити на велосипеді у басейні Чорного 

моря»). 

3.«Транснаціональне кластерне  співробітництво в 

аграрно-продовольчому секторі, на основі методу 

розумної  спеціалізації у Дунайському регіоні - 

S3Claster». 

4.“Marine and River Litter Elimination New 

Approach” (“Новий підхід в усуненні морського і 

річкового забруднення”) – MARLENA . 

5.“Sustainable Agricultural Trade Network in Black 

Sea Basin” (“Стійка сільсько-господарська 

торговельна мережа в Чорноморському басейні”)- 

AgriTradeNet  

6.«Подолання нездатності сприяти вторинному 

підприємництву в Дунайському регіоні» 

(Embracing failure to facilitate second-chance 

entrepreneurship in the Danube region (Danube 

Chance 2.0). 

7.«Стале фінансування позитивних соціальних 

змін» (Leveraging Finance 4 positive Social Change - 

Finance4SocialChange).  

8.«Master in Smart Transport and Logistics for 

Cities» SmaLog (Розумний транспорт і логістика 

для міст).  
 

 

Горизонт 2020 
 

Дунайська 

транснаціональна 

програма 

INTERREG 

Visiting Fellows Program - 

Leibniz Institute for East 

and Southeast European 

Studies 

(IOS Regensburg) 
 

Сьома Рамкова 

Програма ЄС 



 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання та підготовка кадрів вищої кваліфікації
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Динаміка росту середньої заробітньої плати наукових 

працівників Інституту
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Динаміка росту середньої заробітної плати наукових 

працівників Інституту у дол. екв.
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Динаміка обсягів друкованих робіт
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