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ВСТУП 

У 2021 році Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України (ІПРЕЕД НАНУ), який створено згідно постанов 

Президії Академії наук УРСР №127 від 8.05.1991 та №270 від 7.10.1991 на 

базі Одеського відділення Інституту економіки АН Української РСР 

(заснованого Постановою Президії АН УРСР №168 від 26.05.1970), було 

реорганізовано у Державну установу «Інститут ринку і економіко-

екологічних досліджень НАН України» (ДУ «ІРЕЕД НАН України») шляхом 

приєднання, відповідно до постанов Президії Національної академії наук 

України №306 і №307 від 13.10.2021. ДУ «ІРЕЕД НАН України» виступає 

правонаступником ІПРЕЕД НАНУ, входить до складу Відділення економіки 

НАН України та координує свою діяльність з Південним Науковим центром 

НАН України і МОН України. 

Наукова і науково-організаційна діяльність реорганізованої установи 

визначена Статутом (ідентифікаційний код 01209765) (затверджено 

Розпорядженням НАН України №568 від 05.11.2021). У своїй роботі Інститут 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (далі – 

Інститут) 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 поглиблення теоретичних та 

методологічних засад стратегії і механізмів переходу до сталого розвитку 

України; формування методології адаптивного управління бізнес-процесами 

в умовах цифровізації економіки України; розвиток теорії управління 

природними активами на засадах блакитного зростання, відтворювальними 

процесами в системі товарних ринків; визначення інституціонально-

економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності водного 

транспорту України, стійкості економіко-екологічної безпеки розвитку 

приморських регіонів; прикладних аспектів забезпечення згуртованості та 

стабільності розвитку регіональних економічних систем в Україні. 

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 2021 р. проводились 
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дослідження за 10 темами, зокрема чотири відомчих фундаментальних теми, 

дві прикладні теми, одна прикладна тема 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., дві прикладні 

теми за бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів 

наукових досліджень" (КПКВК 6541230), один науковий проєкт молодих 

вчених за конкурсом «Гранти НАН України дослідницьким 

лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення 

досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки 2020-2021 

рр.», а також реалізовувались 8 міжнародних грантових проєктів. 

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту у 2021 р. 

розвивають  і поглиблюють теоретичні та методологічні засади 

трансформації підприємницького середовища в контексті розвитку ринку 

інноваційних технологій, формують інституційну базу в системі управління 

процесами розбудови ефективної ринкової логістики національних товарних 

ринків, визначають стратегічні пріоритети та механізми стимулювання 

виробництва, трансферу та провайдингу екологічних інновацій у практику 

раціонального природокористування національної економіки, 

інституціональні чинники інклюзивності економіки вражень у 

природокористуванні, інституціональне забезпечення екологізації секторів 

економіки, формують механізми забезпечення економічного розвитку та 

співробітництва регіонів в контексті реформування місцевого 

самоврядування, інструменти щодо реалізації стратегії підвищення 

продуктивності підприємницької діяльності в Україні, розвивають теоретико-

прикладні засади дослідження інституціонально-економічного механізму 

забезпечення конкурентоспроможності водного транспорту України та 

методичні підходи щодо управління техногенним навантаженням на морське 

середовище, спричиненим судноплавством. 

Головними напрямами діяльності Інституту відповідно до 

Постанови Президії НАН України №307 від 13.10.2021 р. є: 

 інституціональні чинники розвитку ринкового середовища; 

 інституціональні механізми екологізації ринків, економічних та 

господарських відносин; 

  ринок послуг водного транспорту та його інфраструктури; 

 інтеграційні процеси ринків Дунайсько-чорноморського регіону; 

 соціально-економічне, науково-освітнє та інноваційне середовище 

південних регіонів України. 
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У 2021 році експертами Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти була проведена акредитація третього рівня освітньо-наукової 

програми «051-Економіка» та видано Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми № 2383 від 04.10.2021. 

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

науково-технічною бібліотекою України Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України надано доступ до 

електронних наукових баз даних та електронних інформаційних ресурсів 

Web of Science та Scopus. 

У 2021 році Інститут згідно за бюджетної програми "Підтримка розвитку 

пріоритетних напрямів наукових досліджень" (КПКВК 6541230) завершував 

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 2021 році колектив науковців Інституту продовжував виконання 

конкурсної 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.). 

В 2021р. виконувався грант НАН України дослідницьким групам 

молодих учених  НАН України для проведення досліджень за пріоритетними 

напрямами науки і техніки на тему «Формування та використання природно-

ресурсних активів рекреаційно-туристичної сфери» відповідно до 

Розпорядження Президії НАН України № 15 від 09.01.2020р. (керівник д.е.н., 

доц.. Шевченко Г.М.). 

Інститут входить до Державного реєстру наукових установ, яким 

надається підтримка держави (наказ МОН України від 26.08.2021 р. №931). 

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  7 міжнародних проєктів, з яких 2 

закінчено у 2021 році, а також в Інституті функціонує Національний 

контактний пункт програми Горизонт 2020 «Малі та середні підприємства». 
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Відповідно до Постанови ВР України "Про призначення у 2021 році 

іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів 

наук" від 14.07.2021 № 1641-ІХ д.е.н., доц. Шевченко Г.М. призначено 

іменну стипендію на виконання наукової (науково-технічної) роботи: 

"Організаційно-економічний механізм управління змінами в сфері оздоровчої 

рекреації в умовах пандемії COVID-19". 

В звітному періоді співробітниками Інституту підготовлено 9 

монографій, загальним обсягом 125,9 др. арк., 13 розділів у колективних 

монографіях (з них 11 - зарубіжних), 6 брошур (21,99 др. арк. ), 4 збірники 

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

(разом з Одеським національним технологічним університетом), 4 

електронних журналів «Економіка. Екологія. Соціум» (спільно з Державною 

вищою техніко-економічною школою в Ярославі (Польща), 6 випусків 

наукового віснику разом з Міжнародним гуманітарним університетом. Серія: 

«Економіка і менеджмент», 1 збірник тез доповідей  «Транспорт та логістика: 

сучасні виклики та перспективи розвитку (Transport & Logistics: Current 

Challenges and Prospects)» та понад 140 статей в наукових журналах і 

збірниках (в т.ч. 44 статті в наукових журналах і збірниках, що входять до 

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

публікацій склав 453,48 др. арк., зокрема: 

За бюджетною програмою КПКВК 6541030 підготовлено 6 монографій, 

загальним обсягом 73,14 др.арк., 3 брошури, обсягом 9,16 ум. друк. арк, 10 

розділів у колективних монографіях ( з них 8 – у зарубіжних виданнях), 71 

статті в наукових журналах і збірниках, 6 статей у закордонних наукових 

журналах і збірниках, 26 статей, що входять до міжнародних 

наукометричних баз Scopus i Web of Science, 148 тез доповідей. Загальний 

обсяг публікацій склав 347,68 др. арк. 

За бюджетною програмою КПКВК 6541230:  3 монографії, загальним 

обсягом 52,75 др.арк., 3 брошури (12,83 др. арк.), 3 розділи у колективних 

монографіях (з них 3 – у зарубіжних виданнях), обсягом 2,59 др.арк., 15 

статей в наукових фахових журналах і збірниках, 4 статті у закордонних 

наукових журналах і збірниках, 18 статей, що входять до міжнародних 

наукометричних баз Scopus i Web of Science, 24 тези доповідей.  Загальний 

обсяг публікацій склав 105,8 др. арк. 

В Інституті працює аспірантура та докторантура, 2 спеціалізовані 

вчені ради з присудження наукового ступеня доктора та кандидата 

економічних наук з наступних спеціальностей: 
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Д 41.177.01 (кількість засідань - 4): 

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 

проведено захист 2 кандидатських дисертацій; 

та  Д 41.177.02 (кількість засідань - 12): 

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 2 кандидатських та 3 докторських 

дисертацій.  

Також проведено 5 засідань разових спеціалізованих вчених рад за 

спеціальністю «051-Економіка» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. 

Д.е.н., проф. Хумарова Н.І. нагороджена Почесним званням 

«Заслужений діяч науки і техніки» (Указ Президента №195/2021 від 17 

травня 2021 року). 

Д.е.н., доц. Шевченко Г.М. – переможець конкурсу на здобуття 

стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на 

виконання наукової (науково-технічної) роботи: "Організаційно-економічний 

механізм управління змінами в сфері оздоровчої рекреації в умовах пандемії 

COVID-19". 

Відзнаками Президії НАН України нагороджено наступних 

співробітників: 

- д.е.н., проф. Лайко О.І. – переможець конкурсу на здобуття стипендій 

імені академіка НАН України Б.Є.Патона для молодих вчених Національної 

академії наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук; 

- д.е.н., доц. Шевченко Г.М. – відзнака для молодих учених "Талант, 

натхнення, праця"; 

- д.е.н., проф. Хумарову Н.І. –- відзнака "За наукові досягнення". 
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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 розвитку 

регіональних 

економічних систем 

д.е.н., проф. 

Лайко О.І. 

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-

екологічного розвитку  

приморських регіонів 

д.е.н., проф. 

Купінець Л.Є. 

Методологія інституційних засад 

екологізації секторів національної 

економіки та господарське освоєння 

природно-ресурсного потенціалу 

Українського Причорномор’я 

Відділ розвитку 

підприємництва 

д.е.н., проф. 

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 

Відділ інтеграції 

науки, освіти та 

бізнесу 

д.е.н., проф. 

Коваль В.В. 

Розробка та впровадження науково-

прикладних рекомендацій щодо 

соціально-економічної, науково-

освітньої та інноваційної діяльності 

південних регіонів України 
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І. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЯГНЕНЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ,  

СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

Згідно з тематичним планом НДР Інституту в 2021 р. проводились 

дослідження за 10 держбюджетними темами, зокрема п`ятьма відомчими 

фундаментальними темами, однією прикладною темою, однією прикладною 

темою 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., двома прикладними темами за бюджетної програми 

"Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" (КПКВК 

6541230), одним науковим проєктом молодих вчених за конкурсом «Гранти 

НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН 

України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту 

науки і техніки 2020-2021 рр.». В Інституті також реалізовувались 3 

госпдоговірні теми та 7 міжнародних грантових проєктів. 

Проведені протягом 2021 року дослідження дозволили отримати ряд 

важливих теоретичних та прикладних результатів:  

Інституційні чинники розвитку ринкового середовища: 

- Розроблено методологічні засади формування ефективної логістики 

товарних ринків на основі відтворювального підходу з цільовою орієнтацією 

на оптимізацію ринкової доданої вартості. Доведені гіпотетичні твердження 

про трансформаційний вплив ефективної логістики на теорію ринкової 

рівноваги та відтворювальний розвиток товарних ринків. Розроблено: 

теоретико-методичне забезпечення діагностики ефективності ринкових 

ланцюгів на основі системи збалансованих кількісно-якісних індикаторів; 

науково-прикладні засади організаційно-економічних та інституційних 

механізмів формування відтворювальної логістики на агропродовольчих 

ринках, орієнтованих на більш об’єктивний перерозподіл доданої вартості 

між ланками ринкових ланцюгів (акад. НАН України Б.В. Буркинський, О.В. 

Нікішина). 

− Розроблено теоретико-методологічні засади розвитку ринку 

інноваційних технологій (РІТ) в Україні, що базуються на виявленні 

властивостей інноваційної технології як товару (її виробництво неможливо 

без отримання нового знання; споживач не стає власником нового знання, 

втіленого у технології, але має право присвоювати прибуток від її 

впровадження), виділенні особливої функції РІТ (неінфляційне 

стимулювання економічного зростання шляхом зниження витрат 
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виробництва за рахунок впровадження інноваційних технологій), виявленні 

двоїстої ролі держави на РІТ (як регулятора та як суб’єкта ринку, який 

замовляє та фінансує створення нових знань і технологій), обґрунтуванні 

структурної моделі РІТ (базуючись на запропонованих методологічних 

принципах його побудови та визначенні категорії «ринок інноваційних 

технологій» як системи організаційно-економічних взаємовідносин 

виробників знань, технологічних підприємців, господарюючих суб’єктів і 

держави, що виникають в процесі створення, освоєння, передачі і 

використання інноваційних технологій) (Н.Л. Шлафман, Т.В. Уманець). 

− Розроблено методологічний підхід до трансформації 

підприємницького середовища в контексті розвитку РІТ, заснований на 

доведенні тверджень, що: а) завдання трансформації підприємницького 

середовища це подолання розривів між національною економікою та 

економікою технологічно розвинених країн; б) як трансформаційний фактор 

доцільно розглядати державне регулювання, яке має викликати певні зміни в 

економічній системі (якою у даному випадку виступає підприємницьке 

середовище) (Н.Л. Шлафман, О.В. Бондаренко). 

за КПКВК 6541230: 

 Розроблено проєкт Стратегії підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності, який включає: методичний підхід до виявлення 

прихованих активів підприємств і використання показника валової доданої 

вартості як головного вимірника продуктивності та потенціалу 

нагромадження, і залучення капіталу; інструментарій моніторингу 

диспропорцій розподілу доданої вартості між секторами ланцюга її 

створення за видами економічної діяльності; перелік пріоритетних видів 

діяльності високотехнологічного сектору економіки за стратегічними 

групами в залежності від питомої ваги згенерованої доданої вартості; 

систему індикаторів результативності стимулювання продуктивності 

підприємницької діяльності, цільові значення яких обчислені на період до 

2030 року і доповнюють положення Стратегії сталого розвитку України (О.І. 

Лайко, Н.Л. Шлафман). 

 Розроблено організаційно-економічний механізм підвищення 

продуктивності підприємницької діяльності який включає інструментарій: 

інституціонально-податкового забезпечення відтворення та реінвестування 

капіталу у високотехнологічному секторі економіки; диференціації ставок 

оподаткування доходів фізичних осіб та адміністрування податку на додану 

вартість як засіб збалансованості фіскального навантаження на процес 

генерації доданої вартості; інституційно-організаційного забезпечення 

формування бізнес-середовища з підвищеною життєздатністю і 
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антикризовою стійкістю підприємницьких структур (О.І. Лайко, Н.Л. 

Шлафман). 

 

За напрямком: Розвиток транспортно-транзитного потенціалу 

України та механізми його реалізації: 

– Розроблено методичний підхід до діагностики рівня 

конкурентоспроможності підприємств водного транспорту на засадах 

критеріального оцінювання суб'єктів, їх потенційних можливостей та 

раціонального використання резервів, заснований на прикладних механізмах 

врахування мультиколінеарного впливу факторів на значення інтегрального 

функціоналу конкурентоспроможності морської галузі України у кількісному 

та якісному виражені;  запропоновано науково-прикладний підхід до 

економіко-математичного моделювання ентропійної цільової функції як 

узагальнюючої функції оптимізації вантажних перевезень водного 

транспорту на підставі його конкурентних переваг, які на відміну від наявних 

підходів, дозволить отримувати допустимі та оптимальні розв’язки за 

прийнятний час (С.В. Ільченко).  

– Удосконалено організаційно-економічний механізм нарощення 

конкурентного потенціалу водного транспорту на підставі раціонального 

системно-комплексного врахування природно-ресурсного, виробничого, 

трудового, інституційного, інноваційно-інвестиційного потенціалу, що 

дозволяє виявити та комплексно оцінити результати прояву економічних 

загроз і небезпек при його використанні (С.В. Ільченко). 

 

За напрямком: Інституційні механізми екологізації економіки: 

- Розроблено методологічний базис управління екологізацією секторів 

економіки, що поєднує процеси їх самоорганізації як здатності до спонтанної 

зміни невпорядкованого стану до впорядкованого та управління, 

орієнтованого на досягнення стійких запланованих результатів. Розроблено 

теоретичні основи системно-параметричного узагальнення сучасної 

аксіоматики формування лінійного та нелінійного управління складними 

системами стосовно завдань екологізації економіки. Сформовано базову 

систему інваріантних понять теорії економіко-екологічної нелінійності. 

Проведено діагностики процесу секторального управління, визначено 

характерні риси та алгоритм поведінки систем, які дозволяють скоректувати 

вектори переходу до траєкторії екологічно прийнятного економічного 

розвитку. Обґрунтовано концептуальну схему інформаційного забезпечення 

екологоорієнтованих управлінських рішень, що будується на принципах 

системного підходу до формування статистичної інформації (збір, обробка, 
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накопичення і використання) та представляє собою проєкт 

багатофункціонального автоматизованого ресурсу (Л.Є. Купінець, В.М. 

Степанов). 

– Концептуалізовано розвиток інклюзивної економіки вражень у 

природокористуванні на основі поведінкового, еконологічного та соціально-

ринкового підходів; обґрунтовано методологічні положення щодо 

вдосконалення системи еколого-економічних відносин відповідно до 

сутнісної складової добробуту, що опосередкована протиріччям: 

досвід / враження  як економічний атрибут забезпеченості, повноти відчуття 

та комфорту, – інклюзія як соціальний атрибут виключеності, ізольованості, 

недоступності  (Н.І. Хумарова,  М. М. Петрушенко). 

– Розроблено теоретико-методичні підходи щодо: визначення 

трансформаційного потенціалу сфери взаємозв’язків «економіка вражень – 

інклюзивний розвиток – природокористування» та обґрунтування сценаріїв 

сталого розвитку з урахуванням інклюзивної економіки вражень у 

природокористуванні, на основі теоретико-ігрового аналізу матриці соціо-

еколого-економічних стратегій відповідно до потенційного приросту валової 

доданої вартості за видами економічної діяльності; удосконалено теоретичні 

засади та розроблено рекомендації щодо розбудови інституційного 

середовища для розвитку інклюзивної економіки вражень у 

природокористуванні в умовах соціально-економічних трансформацій (Н.І. 

Хумарова, М. М. Петрушенко, Г.М. Шевченко). 

за КПКВК 6541230: 

– Розроблено теоретичні положення та практичні 

рекомендації щодо формування інституціонального базису інвестиційно-

інноваційної політики раціонального природокористування національної 

економіки, які базуються на: імплементації світового досвіду використання 

механізмів стимулювання та інструментарію щодо сталого, відповідального 

та «зеленого» інвестування, встановленні економіко-екологічних 

стратегічних пріоритетів – домінант трансформації механізмів та 

інструментарію вітчизняної економіки; запропоновано науковий підхід до 

формування адаптивних механізмів стимулювання та провайдингу 

екологічних інновацій на основі схем їх взаємодії у системі «природа-

суспільство» (Н.М. Андрєєва, чл.-кор. НАН України С. І. Князєв). 

– Розроблено методичне забезпечення комплексної оцінки інвестиційно-

інноваційної політики природокористування на макро-, мезо- рівнях, що 

враховує ключові домінанти інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування та засади впровадження інноваційної «квадро-спіралі» 
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у сферу природокористування (акад. НАН України Б.В. Буркинський, О.В. 

Нікішина). 

– Розроблено методичний підхід щодо  діагностики впровадження 

домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування в 

секторальному вимірі , який враховує секторальну дезагрегацію 

національних індикаторів сталого розвитку з акцентом на інвестиційно-

структурний вимір; вплив інституційного сектору домогосподарств на сталий 

розвиток держави (акад. НАН України Б.В. Буркинський, О.В. Нікішина). 

– Розроблено теоретико-методологічні підходи до визначення 

економічного змісту природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної 

сфери, а також їх місця та ролі в класифікації природних ресурсів; 

розроблено науково-методичні підходи щодо: оцінювання ступеня реалізації 

Цілей сталого розвитку, релевантних рекреаційно-туристичній діяльності, 

шляхом визначення інтегрального показника опірності їх реалізації в Україні, 

та врахування в моделі «витрати-випуск» рекреаційних природних активів у 

залежності від динаміки їх загальної структури; розроблено оптимізаційну 

модель для забезпечення прийняття та реалізації рішень у сфері рекреаційно-

туристичної діяльності, що дозволяє оцінювати використання її природно-

ресурсних активів; запропоновано сукупність складових інституційного 

забезпечення відтворення природно-ресурсних активів рекреаційно-

туристичної сфери; удосконалено механізм формування та використання 

природно-ресурсних активів у системі управління рекреаційно-туристичною 

сферою на адміністративно-територіальному рівні, який включає площину 

інституційних чинників і площину взаємодії інституційних одиниць, які 

взаємодіють з метою забезпечення рекреаційно-туристичних потреб (Г.М. 

Шевченко). 

 

За напрямком: Соціально-економічний розвиток південних регіонів 

України 

– Розроблено механізми та інструментарій активізації соціально-

економічного розвитку регіональних економічних систем, які включають:  

а) засоби заміни реверсних дотацій фондами спільного міжмуніципального 

забезпечення реалізації інвестиційних проєктів; б) заходи освоєння 

надлишкових коштів місцевих бюджетів, ресурсів державного фонду 

регіонального розвитку на цілі підвищення спроможності громад; заходи 

інвестиційно-орієнтованого фіскального стимулювання капіталовкладень та 

збільшення доходів фізичних осіб, залучених до проєктів співробітництва, за 

допомогою диференційованих ставок місцевих податків; в) інструменти 

інноваційно-платформенного забезпечення структурного розвитку і 
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співробітництва регіонів; інституціональні інструменти реалізації 

повноважень органів місцевого самоврядування районного рівня щодо 

організації економічного співробітництва територіальних громад; 

інструменти реалізації агенціями місцевого розвитку функцій координації 

розвитку територіально-виробничих утворень, на прикладі Українського 

Причорномор’я (акад. НАН України Б.В. Буркинський, О.І. Лайко). 

 

За напрямком: Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану 

навколишнього середовища та сталого розвитку: 

– Розроблено науково-методичний підхід щодо збереження якості 

рекреаційного середовища завдяки формуванню реєстру 

природокористувачів на рекреаційній (пляжній) території та можливості 

поповнення бюджету області за рахунок даних щодо інвентаризації цих 

територій та здійснення більш чіткого контролю з боку органів управління за 

діяльністю суб’єктів господарювання, через застосування коригуючих 

коефіцієнтів для орендної плати в залежності від природних рекреаційних 

ресурсів і надання рекомендацій щодо обмежень та обтяжень рекреаційно-

туристичних територій у зв’язку з наданням їх в оренду (Н. І. Хумарова, К. О. 

Костецька). 

– Обґрунтовано необхідність формування системи забезпечення 

функціонування Фонду рекреаційних земель України (ФРЗ), що сприяє 

наданню рекреаційному природокористуванню ознак керованості та 

реалізації принципів його інклюзивного розвитку, та складається з таких 

елементів, як орган управління – Управління ФРЗ, законодавчо-нормативний 

супровід – ЗУ «Про Фонд рекреаційних земель», впровадження системи 

дозволів на спеціальне та комплексне природокористування, лімітування 

рекреаційних навантажень, ліцензування та сертифікацію рекреаційної 

діяльності, паспортизацію рекреаційних об’єктів, організаційний супровід – 

Реєстр об’єктів ФРЗ, кадастрове забезпечення (Н. І. Хумарова, Л. М. Черчик). 

– Розроблено цифровізований алгоритм збору та оброблення інформації 

в сфері економічного оподаткування та використання коштів Державного 

фонду охорони навколишнього природного середовища, що дозволяє 

прогнозувати надходження економічного податку та створити систему 

контролю за використанням коштів, що акумульовані для потреб охорони 

навколишнього середовища. Розроблено алгоритм організації статистичних 

досліджень, який впорядковує систему взаємозв’язку між розпорядниками 

даних та користувачами інформації, усуває постійне відставання системи 

управління від появи нової інформації (Л.Є. Купінець, О.М. Шершун). 

за КПКВК 6541230: 
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– Розроблено апроксимаційну оптимізаційну модель для забезпечення 

прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері рекреаційно-

туристичної діяльності, що дозволяє оцінювати використання природно-

ресурсних активів, інтегрованих у систему активів рекреаційно-туристичної 

сфери з метою урахування в одній системі різнорідних чинників, а також 

визначати напрями інвестування відповідно до перспективних видів 

діяльності, враховуючи діапазон зміни параметрів моделі, що складають її 

цільову функцію та систему обмежень відповідно до прагнень рекреаційно-

туристичних закладів максимізувати свої доходи (Г.М. Шевченко). 

 

ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ 

ІНСТИТУТУ ЗА 2021 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 «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ» (науковий керівник д.е.н., проф. Ільченко С. В., 

реєстраційний № 0121U108151, строк виконання 01.01.2021–31.06.2023 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., проф. 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. 
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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 

РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ» (науковий керівник 

д.е.н., с.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.). 

 

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., 

проф. 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 «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2030 РОКУ» (період виконання: 15.04 – 

31.10.2021; договір про надання консультаційних послуг № 115 від 15 квітня 

2021 р.). 

НДР «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ» 

(період виконання: 17.08 – 31.12.2021; договір про надання консультаційних 

послуг № 3 від 18.08.2021р.). 

НДР «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ» 

(період виконання: 19.07 – 31.12.2021; договір про надання консультаційних 

послуг № 07-04/2021 від 19.07.2021р.). 

 

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. «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  

4. «Стале фінансування позитивних соціальних змін» (Leveraging 

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

5. «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. 

6. «Давайте їздити на велосипеді у басейні Чорного моря» («LET'S 

CYCLE AT THE BLACK SEA»), 07.2020 - 12.2022рр. 

7. «Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні 

Чорного моря – ZeroWasteBSB» («Zero Waste Strategy: Methods and 

Implementation in Black Sea Basin- ZeroWasteBSB»), 23.04.2020-  

22.04.2022рр. 
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ІІ. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ 

ІПРЕЕД НАН УКРАЇНИ 

ФОРМА ІІ 
 

Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались ІПРЕЕД НАН 

України 
 

Вид тематики наукових 
досліджень 

Кількість наукових і науково-
технічних робіт, що виконувались 

у звітному році Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Всього 
в т.ч. 

завершених у 
звітному році 

загаль
ний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд 

загаль
ний 
фонд 

спеціа
льний 
фонд 

загальний 
фонд 

спеціаль
ний 
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Державна тематика       

1.1. Тематика, яка 

виконувалась за державним 

замовленням на науково-

технічну продукцію з 

пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки 

(прикладні дослідження). 

- - - - - - 

1.2. Проєкти Національного 

фонду досліджень України:  
- - - - - - 

фундаментальні 

дослідження; 
- - - - - - 

прикладні 

дослідження. 
- - - - - - 

1.3. Гранти Президента 

України (для підтримки 

наукових досліджень молодих 

учених; для докторів наук; для 

обдарованої молоді): 

- - - - - - 

фундаментальні 

дослідження; 
- - - - - - 

прикладні 

дослідження. 
- - - - - - 

2. Програмно-цільова та 

конкурсна тематика НАН 

України 

4 - 3 - 3240,602 - 

2.1. Тематика, що виконувалась 

за завданнями цільових 

програм фундаментальних 

досліджень НАН України** 

- - - - - - 

2.2. Тематика, що виконувалась 

за завданнями цільових 

програм прикладних 

досліджень НАН України *** 

1 - - - 115,00 - 
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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: 

2 - 2 - 2625,602 - 

фундаментальні 

дослідження; 
- - - - - - 

прикладні 

дослідження. 
2 - 2 - 2625,602 - 

2.4. Тематика, що виконувалась 

в рамках 

спільних конкурсів з: 

- - - - - - 

НАН Білорусі 

(фундаментальні 

дослідження); 

- - - - - - 

Національним центром 

наукових досліджень 

Франції (CNRS) 

(фундаментальні 

дослідження). 

- - - - - - 

Інші спільні проєкти за 

конкурсами та 

програмами (EISCAT 

тощо): 

- - - - - - 

фундаментальні 

дослідження; 
- - - - - - 

прикладні 

дослідження. 
- - - - - - 

2.5. Наукові, науково-технічні, 

проєкти  та розробки **** 

(прикладні дослідження). 

- - - - - - 

2.6. Науково-дослідні роботи 

молодих учених 

НАН України 

(фундаментальні дослідження). 

- - - - - - 

2.7. Наукові гранти 

дослідницьких лабораторій 

(груп): 

1 - 1 - 500,000 - 

фундаментальні 

дослідження; 
1 - 1 - 500,000 - 

прикладні 

дослідження. 
- - - - - - 

2.8. Інфраструктурні програми 

***** 

(прикладні дослідження). 

- - - - - - 

3. Відомча тематика 6 - 5 - 10553,351  

3.1. Тематика, що виконувалась 

за завданнями цільових 

наукових програм відділень 

НАН України 

1 - 1 - 1890,897 - 
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(фундаментальні 

дослідження). 

3.2. Тематика 

фундаментальних досліджень, 

що фінансувалась за 

бюджетною програмою 

6541030 . 

4 - 3 - 6929,950 - 

3.3. Тематика прикладних 

досліджень, що фінансувалась 

за бюджетною програмою 

6541030 . 

1 - 1 - 1732,504 - 

3.4. Тематика, що 

фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541140  (прикладні 

дослідження). 

- - - - - - 

4. Пошукова тематика - - - - - - 

4.1. Тематика, що 

фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 

(фундаментальні дослідження). 

- - - - - - 

4.2. Тематика, що 

фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 (прикладні 

дослідження). 

- - - - - - 

5. Договірна тематика - 7 - 7 - 1483,600 

5.1. Тематика, що 

фінансувалась в рамках 

договорів та контрактів із 

вітчизняними та іноземними 

замовниками 

 (фундаментальні 

дослідження). 

- 2 - 2 - 84,000 

5.2. Тематика, що 

фінансувалась в рамках 

договорів та контрактів із 

вітчизняними та іноземними 

замовниками 

 (прикладні 

дослідження). 

- 1 - 1 - 1074,000 

5.3. Тематика, що виконувалась 

за рахунок грантів 

міжнародних та закордонних 

організацій: 

- 4 - 4 - 325,600 

фундаментальні 

дослідження; 
- 4 - 4 - 325,600 

прикладні 

дослідження. 
- - - - - - 

Загалом 10 7 8 7 13793,953 1483,600 
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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 

фінансуванн

я, 

% 

Кількість 

впроваджених 

розробок, 

одиниць 

Усього У т.ч. на замовлення 

організацій 

Усього У т.ч. 

контрактів з 

іноземними 

замовникам

и 

м.Києва України Зарубіж-

жя 

3 - 3 - 1158,000 - 7,580 3 

 

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. 
 

 
 

2021 

 Назва та вид документу Куди направлено 

1.  Науково-експертний висновок щодо можливого 

економічного ефекту для країни від подовження 

туристичного сезону 

Департаменту 

економічної політики та 

стратегічного планування 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

б/н від 17.08.2021р. 

2.  Наукове обґрунтування Проєкту закону про 

Стратегічну екологічну оцінку 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації, 

б/н від 05.08.2021р. 

3.  Наукове обґрунтування та Експертний висновок 

щодо поводження з відходами на період до 2030 

року 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації, 

№2/197 від 26.11.2021р. 

4.  Експертний висновок: Хаджибейський та 

Куяльницький лимани - напрями вирішення 

екологічної катастрофи 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації, 

вих. лист 21/242 від 

29.06.2021 р. 

5.  Пропозиції щодо вирішення найбільш 

актуальних проблемних питань 

морегосподарського комплексу та пов’язаних з 

ним сфер, які потребують негайного вирішення 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації, 
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на державному рівні: Про внесення змін до 

Морської доктрини України на період до 2035 

року: Постанова Кабінету Міністрів України від 

18 грудня 2018 р. № 1108.  

б/н від 11.10.2021р. 

6.  Пропозиції щодо виконання завдань Плану дій 

для досягнення та підтримання «доброго» 

екологічного стану Азовського і Чорного морів 

на період 2022-2027 років. Про схвалення 

Морської природоохоронної стратегії України: 

Розпорядження Кабінету Міністрів від 11 жовтня 

2021 р. № 1240-р.  

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації, 

б/н від 21.10.2021р. 

7.  Експертний висновок щодо запита на проведення 

наукової роботи «Екосистемні платежі як 

інструмент забезпечення сталого розвитку 

територій»  

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Одеської обласної 

державної адміністрації, 

б/н від 26.10.2021р. 

8.  Експертний висновок щодо обґрунтування ліміту 

використання водних біоресурсів в межах 

Ландшафтного заказника загальнодержавного 

значення «Озеро Картал» на 2022 р. 

«Обґрунтування щодо встановлення лімітуна 

використання водних біологічних ресурсів 

(рибальство) в межах ландшафтного заказника 

загальнодержавного значення «Озера Картал» на 

2022 рік».   

Державне агентство 

меліорації та рибного 

господарства України. 

Чорноморська філія 

інституту рибного 

господарства та екології 

моря (ІРЕМ), 

б/н від 08.11.2021р. 

9.  Пропозиції щодо оптимізації вантажних 

перевезень водного транспорту на підставі його 

конкурентних переваг  

Міністерство 

інфраструктури,  

вих. від 25.10.2021 р. 

№ 22/410 

10.  Пропозиції щодо вдосконалення інтерактивних 
систем прийняття рішень в управлінні 

техногенним навантаженням на морське 

середовище та рекомендації щодо проєктування 

національної системи 

Міністерство 

інфраструктури,  

вих. лист від 

18.10.2021 р. № 22/400 

11.  Пропозиції та зауваження до проєкту Порядку 
присудження наукового ступеня доктора наук 

  

Міністерство освіти і 

науки України,  

вих. лист від 

24.05.2021 р. № 2/201 
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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 Кабінету Міністрів України, Міністерств та відомств, обласних 

та місцевих державних адміністрацій, підприємств та установ. 

За результатами досліджень в 2021 р. підготовлено та надіслано в органи 

влади, установи та організації 80 аналітичних та доповідних записок, 

наукових доповідей, пропозицій до законопроєктів та методик, 11 експертних 

висновків та рекомендацій, загалом отримано 95 актів 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 33 

розробок, отримано 14 актів впровадження. 

.
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ІV. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
ФОРМА ІV-1 

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: 67 4 29 1 76 4 45 1 

6.1. Заключні чи проміжні звіти 5 2 2 1 5 2 2 1 

6.2. Монографії (або їх глави) 11  6  11  6  

6.3. Підручники, посібники, 

довідники, словники 
3  1  3  1  

6.4. Рекомендації, методичні 

рекомендації, технологічні 

рекомендації, методики, 

технологічні інструкції. 

  2    11  

6.5. Проєкти законодавчих та 

нормативних актів (закон, 

концепція, стратегія, стандарт тощо) 

      2  

6.8.Наукові, аналітичні 

доповіді та записки 
42  15  51  20  

6.9.Експертні (науково-

експертні) висновки 
6 2 3  6 2 3  

За бюджетною програмою 6541230 

6. Інше: 8  18  7  28  

6.1. Заключні чи проміжні 

звіти 
1  2  1  2  

6.2. Монографії (або їх 

глави) 
4  3  4  3  

6.8.Наукові, аналітичні 

доповіді та записки 3  13  2  23  
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За бюджетною програмою 6541030: 

До Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради 

України: 

1. Наукова доповідь  «Економіко-правовий механізм регулювання 

відносин у спільному полі діяльності, пов’язаної з інклюзивністю економіки 

вражень у природокористуванні» (вих. № 21/241 від 29.06.2021); до Комітету 

з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України 

(вих. № 21/240 від 29.06.2021); до Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Верховної Ради України (вих. № 21/239 від 

29.06.2021); до Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради 

України (вих. № 21/238 від 29.06.2021); до Міністерства освіти і науки 

України (вих. № 21/247 від 01.07.2021); до Міністерства фінансів України 

(вих. № 21/246 від 01.07.2021); до Міністерства економіки України (вих. № 

21/245 від 01.07.2021); до Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України (вих. № 21/24 від 01.07.2021); до Департаменту економічної 

політики та стратегічного планування Одеської ОДА (б/н від 17.05.2021); до 

Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області (б/н 

від 17.05.2021); до Старости Шостаківського старостинського округу 

Миколаївської області (б/н від 17.05.2021); до Старости Ковалівського 

старостинського округу Миколаївської області (б/н від 17.05.2021). 

Відгук: Міністерство економіки України (вих. № 3622 -06 /41357-07 від 

13.07.2021; вих. № 25542/20.1-21 від 30.08.2021); Департамент економічної 

політики та стратегічного планування Одеської ОДА (вих. № 01.1-17/1507 від 

21.05.2021); Галицинівська сільська рада Вітовського району Миколаївської 

області (вих. № 663-02-53 від 08.06.2021); Староста Шостаківського 

старостинського округу Миколаївської області (вих. № 548/ШН від 

03.06.2021); Староста Ковалівського старостинського округу Миколаївської 

області (вих. № 234 КН/1Н від 01.06.2021). 

 

До Секретаріату Кабінету Міністрів України:  

1. Наукова доповідь «Вплив інститутів громадянського суспільства на 

розвиток економіки вражень в природокористуванні на засадах 

інклюзивності» (вих. .№ 21/231 від 18.06.2021); до Міністерства розвитку 

громад та територій України (вих. № 21/234 від 18.06.2021); до Управління 

фізичної культури і спорту Одеської ОДА (вих. № 21/230 від 18.06.2021); 

Відгук: Секретаріат Кабінету Міністрів України (вих. № 24236/0/2-21 від 

26.07.2021); Міністерство розвитку громад та територій України (вих. № 

8/36.5.1/3808-21 від 12.07.2021). 
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До Міністерства розвитку громад та територій України: 

1. Доповідна записка «Механізми провадження регіональної політики 

інноваційного співробітництва на основі стимулювання попиту та пропозиції 

інновацій» (вих. №9/196 від 19.05.2021); до Міністерства цифрової 

трансформації (вих. №9/191 від 19.05.2021);. до Одеської обласної державної 

адміністрації (вих. №9/193 від 19.05.2021); до Миколаївської обласної 

державної адміністрації (вих. №9/195 від 19.05.2021); до Херсонської 

обласної державної адміністрації: (вих. №9/194 від 19.05.2021). Відгук: 

Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної 

організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства 

розвитку громад та територій України (вих. №7/13.4/7691-21 від 27.05.2021); 

Управління з питань децентралізації та розвитку громад Херсонської 

обласної державної адміністрації (вих. 875-22-01-12/0/21/344-40-213 від 

02.07.2021). 

2. Доповідна записка «Механізми провадження інфраструктурного 

забезпечення інноваційного співробітництва в регіонах України» (вих. 

№9/479 від 25.11.2021); до Одеської обласної державної адміністрації  (вих. 

№9/475, 9/478 від 25.11.2021); До Миколаївської обласної державної 

адміністрації (вих. №9/477 від 25.11.2021); До Херсонської обласної 

державної адміністрації:(вих. №9/476 від 25.11.2021). Відгук: Департамент 

аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної 

державної адміністрації (вих. №02-18/1370 від 07.12.2021).  

 

До Міністерства економіки України: 

1. Доповідна записка «Напрями трансформації фінансової складової 

підприємницького середовища для розвитку ринку інноваційних технологій в 

Україні» (вих. №2/309 від 17.08.2021); до Українського союзу промисловців і 

підприємців (вих. №27/348 від 07.09.2021); до Одеського регіонального 

відділення Асоціації міст України (вих. №27/284 від 04.08.2021); до МП «SIA 

“Earth Revival”» (вих. №2/306 від 11.08.2021); Міністерство економіки 

України. Відгук: Одеське регіональне відділення Асоціації міст України 

(вих. лист №104 від 05.08.2021); МП «SIA “Earth Revival”» (вих. від 

10.09.2021р.) 

2. Доповідна записка «Інституційні аспекти вдосконалення процесу 

технологічного приєднання до мереж інженерно-технічного забезпечення 

суб’єктів ринку інноваційних технологій України» (вих. №2/309 від 

17.08.2021); до Одеського регіонального відділення Асоціації міст України 

(вих. №27/286 від 04.08.2021); до Українського союзу промисловців і 

підприємців (вих. №27/348 від 07.09.2021); до МП «SIA “Earth Revival”» 
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(вих. №2/306 від 11.08.2021). Відгук: Одеське регіональне відділення 

Асоціації міст України (вих. №104 від 05.08.2021); МП «SIA “Earth Revival”» 

(вих. від 10.09.2021) 

3. Наукова доповідь «Методичний підхід до діагностики 

результативності податкового регулювання екологізації економіки» (вих. 

№20/398 від 21.12.2020); до Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України  (вих. №20/268 від 15.07.2021). Відгук: Міністерство 

економіки України (вих. №3802-07/18158-07 від 24.03.2021); Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України (вих. №25/5-21/18018-21від 

20.08.2021). 

 

До Міністерства аграрної політики та продовольства України: 

1. Наукова доповідь «Стратегічне управління аграрним 

землекористуванням в контексті нелінійного підходу» (вих. №6/395 від 

12.10.2021); до Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру (вих. №6/396 від 12.10.2021); До Департаменту екології та 

природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (вих. №6/397 

від 12.10.2021); до Департаменту аграрної політики, продовольства та 

земельних відносин Одеської ОДА (вих. №6/394 від 12.10.2021). Відгук: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (вих. 

№28-28-0.193-14399/2-21 від 18.11.2021); Департамент екології та природних 

ресурсів Одеської ОДА (вих. №4834/06-17/4694 від 29.11.2021). 

 

До Міністерства інфраструктури України  

1. Наукова доповідь «Моделі оптимізації вантажних перевезень 

водного транспорту на підставі його конкурентних переваг» (вих. № 22/410 

від 25.10.2021). Відгук: Міністерство інфраструктури України (вих.  № 

15427/46/10-21 від 23.11.2021). 

2. Аналітична записка «Аналіз інтерактивних систем прийняття 

рішень в управлінні техногенним навантаженням на морське середовище і 

розробка вимог та пропозицій щодо проєктування національної системи» 

(вих. № 22/400 від 18.10.2021). Відгук: Міністерство інфраструктури України 

(вих. № 15093/46/10-21 від 16.11.2021). 

 

До Одеської обласної державної адміністрації 

1. Доповідна записка «Інституціональне забезпечення регіонального 

розвитку в умовах реформування місцевого самоврядування» (вих. №9/514-

12 від 09.12.2021). 
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2. Доповідна записка «Система інструментів регіонального розвитку 

та її інституціональне забезпечення» (вих. №9/514-12 від 09.12.2021). 

3. Доповідна записка «Підсумки реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні» (вих. №9/513-

11 від 09.12.2021). 

4. Доповідна записка «Реформа районного рівня місцевого 

самоврядування: стан та можливі варіанти її подальшої реалізації» (вих. 

№9/513-11 від 09.12.2021). 

 

До Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних 

відносин Одеської обласної державної адміністрації: 

1. Доповідна записка «Пропозиції щодо інституційного забезпечення 

формування відтворювальної логістики ринків зернових і хлібних продуктів 

України» (вих. №26/375 від 27.09.2021); до Об’єднання підприємств 

хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» (вих. №26/376 від 

28.09.2021); до ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» (вих. 26/373 від 22.09.2021); 

до ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» (вих. 26/446 від 03.11.2021). Відгук: Департамент 

аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної 

державної адміністрації (вих №02-18/1171 від 21.10.2021); Об’єднання 

підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» (вих. № 3-4/24 

від 04.11.2021); ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» (вих. № 15 від 26.10.2021); 

ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» (вих. № 51 від 05.11.2021). 

 

До Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної 

інфраструктури та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації: 

1. Доповідна записка «Економічне обґрунтування профілю 

конкурентних стратегій врутрішнього водного транспорту» (вих. № 22/517 

від 10.12.2021). Відгук: Департамент морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури та зв’язку Одеської ОДА (вих. № 294/01-13/730 

від 13.12.2021). 

2. Аналітична записка «Науково-прикладні засади діагностики рівня 

конкурентоспроможності підприємств водного транспорту України (вих. № 

22/506 від 09.12.2021). Відгук: Департамент морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури та зв’язку Одеської ОДА (вих. № 295/01-13/729 

від 13.12.2021). 

3. Науково-аналітична записка «Концептуальні положення побудови 

механізму досягнення конкурентних переваг водним транспортом України» 

(вих. Лист № вих. № 22/516 від 09.12.2021). Відгук: Департамент 
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морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв’язку 

Одеської ОДА (вих. № 296/01-13/731 від 13.12.2021). 

4. Науково-аналітична записка «Аналіз ресурсів протидії техногенним 

загрозам від судноплавства та інформаційно-аналітичні інструменти 

управління природоохоронними заходами» (вих. № 22/505 від 08.12.2021). 

Відгук: Департамент морегосподарського комплексу, транспортної 

інфраструктури та зв’язку Одеської ОДА (вих. № 297/01-13/732 від 

13.12.2021). 

 

До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА: 

1. Аналітична записка «Інституціональні чинники інклюзивності 

економіки вражень у межах використання міських парків» (вих. № 21/421 від 

26.10.2021). 

 

До Управління туризму та курортів Одеської ОДА 

1. Доповідна записка «Пропозиції щодо цифровізації пляжних 

територій Одеської області в контексті забезпечення інклюзивного 

природокористування в рекреаційно-туристичній сфері» (вих. № 21/230 від 

18.06.2021). Відгук: Управління туризму та курортів Одеської ОДА (вих. № 

01/01-15/120 від 17.02.2021). 

 

До Управління екології та природних ресурсів Одеської ОДА 

1. Наукова доповідь «Цифровізація, як тренд економіки вражень в 

умовах актуалізації інклюзивного розвитку: на матеріалах туристично-

рекреаційної сфери України» (вих. № 21/427 від 27.10.2021); до Управління 

екології та природних ресурсів Львівської ОДА (вих. № 21/428 від 

27.10.2021); до Департаменту культури і туризму Одеської ОДА (вих. № 

21/426 від 27.10.2021); до Покровського старостату Очаківської міської 

територіальної громади (№ 21/425 від 27.10.2021); до Чорноморської 

сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (№ 21/424 від 

27.10.2021). Відгук: Покровський старостат Очаківської міської 

територіальної громади (вих. № 681 від 15.11.2021); Чорноморська сільська 

рада Миколаївського району Миколаївської області (вих. № 845 від 

16.11.2021). 

 

До Подільської районної державної адміністрації: 

1. Доповідна записка: «Пропозиції і рекомендації щодо забезпечення 

індустріалізації та ефективного використання ресурсів громад, на прикладі 

Подільського району Одеської області» (вих. №9/401 від 19.10.2021); до 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

31 

Подільської міської ради (вих. №9/402 від 19.10.2021). Відгук: Подільська 

міська рада Подільського району Одеської області (вих. №04-10-360/3224 від 

03.11.2021). 

 

До Усатівської об’єданої територіальної громади:  

1. Доповідна записка «Рекомендації органам виконавчої влади та 

місцевого самоврядування щодо розвитку аквакультури на півдні України» 

(вих. №20/510-8 від 09.12.2021); до Визирської об’єданої територіальної 

громади (вих. №20/509-7 від 09.12.2021). 

 

До Комунальної установи «Агенція сталого розвитку Визирської 

сільської територіальної громади» Визирської сільської ради:  

1. Доповідна записка: «Агентство місцевого розвитку як інструмент 

управління реалізацією стратегії сталого розвитку територій в контексті 

інвестиційно-інноваційного співробітництва (на прикладі АМР Коблівської 

сільської територіальної громади)» (б/н від 01.11.2021); до Установи 

«Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» (б/н від 01.11.2021). Відгук: 

Комунальна установа «Агенція сталого розвитку Визирської сільської 

територіальної громади» Визирської сільської ради (вих. №290 від 

25.11.2021); Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» (вих. 

№34 від 17.11.2021) 

2. Доповідна записка: «Роль науки в забезпеченні співробітництва в 

сфері сталого розвитку муніципальної економіки» (б/н від 01.11.2021);  до 

Установи «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» (б/н від 

01.11.2021). Відгук: Комунальна установа «Агенція сталого розвитку 

Визирської сільської територіальної громади» Визирської сільської ради 

(вих. №290 від 25.11.2021); Установа «Агенція місцевого розвитку 

Коблівської ОТГ» (вих. №34 від 17.11.2021). 

3. Аналітична записка: Світові практики науково-методичної 

взаємодії в контексті сталого розвитку та співробітництва в регіоні (б/н від 

01.11.2021); до Установи «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» (б/н 

від 01.11.2021). Відгук: Комунальна установа «Агенція сталого розвитку 

Визирської сільської територіальної громади» Визирської сільської ради 

(вих. №290 від 25.11.2021); Установа «Агенція місцевого розвитку 

Коблівської ОТГ» (вих. №34 від 17.11.2021). 

 

До Українського союзу промисловців і підприємців: 

1. Наукова доповідь: «Структурна модель оцінки рівня мотивації 

підприємницьких структур до розвитку ринку інноваційних технологій» (вих. 
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№27/366 від 16.09.2021). 

2. Наукова доповідь: «Методологічні засади побудови моделі 

координаційних потоків синергетичного ефекту від взаємодії між суб’єктами 

ринку інноваційних технологій» (вих. №27/366 від 16.09.2021). 

3. Наукова доповідь: «Методичний підхід щодо розробки стратегій 

мотивації підприємницьких структур до розвитку ринку інноваційних 

технологій» (вих. №27/367 від 16.09.2021). 

4. Доповідна записка: «Напрями трансформації податкової складової 

підприємницького середовища для розвитку ринку інноваційних технологій в 

Україні» (вих. №27/364 від 16.09.2021). 

5. Доповідна записка: «Рекомендації щодо підвищення 

результативності діяльності суб’єктів підприємництва в контексті розвитку 

ринку інноваційних технологій» (вих №27/365 від 16.09.2021); до Одеського 

регіонального відділення Асоціації міст України (вих. №27/283 від 

04.08.2021); до МП «SIA “Earth Revival”» (вих. №27/319 від 18.08.2021). 

Відгук: Одеське регіональне відділення Асоціації міст України (вих. №100 

від 05.08.2021); SIA «Earth Revival» (вих. №40203057127 від 13.09.2021). 

 

До Одеського регіонального відділення Асоціації міст України:\ 

1. Наукова доповідь: «Концептуальна модель стійкого розвитку ринку 

інноваційних технологій в Україні на основі трансформації 

підприємницького середовища» (вих. лист №27/285 від 04.08.2021); до МП 

«SIA “Earth Revival”» (вих. лист №2/306 від 11.08.2021). Відгук: Одеське 

регіональне відділення Асоціації міст України (вих. лист №104 від 

05.08.2021); МП «SIA “Earth Revival”» (вих. лист від 10.09.2021). 

2. Наукова доповідь «Принципи та методи регулювання процесів 

товароруху по логістичному маршруту товарних ринків» (вих. №26/289  від 

04.08.2021). Відгук: Одеське регіональне відділення Асоціації міст України 

(вих. № 101 від 05.08.2021). 

3. Аналітична записка «Реверсивна логістика як перспективний напрям 

формування ефективної логістики товарних ринків» (вих. №26/289  від 

04.08.2021). Відгук: Одеське регіональне відділення Асоціації міст України 

(вих. № 102 від 05.08.2021). 

 

До ТОВ «Колумбус Інтернейшнл»: 

1. Наукова доповідь «Теоретичні засади механізмів формування 

ефективної логістики товарних ринків» (вих. № 26/185 від 17.05.2021). 

Відгук: ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» (вих. № 7 від 20.05.2021). 

2. Наукова доповідь «Інституційна база регламентації товароруху в 
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системі товарних ринків» (вих. № 26/251  від 05.07.2021). Відгук: ТОВ 

«Колумбус Інтернейшнл» (вих. № 11 від 06.07.2021). 

3. Аналітична доповідь «Інституційне забезпечення формування 

ефективної логістики на ринках зернових і хлібних продуктів України»  (вих. 

№ 26/374 від 22.09.2021). Відгук: ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» (вих. № 12 

від 27.09.2021).  

4. Аналітична записка «Інституційне забезпечення логістичної 

цілісності товарних ринків» (вих. № 26/491 від 02.12.2021). Відгук: ТОВ 

«Колумбус Інтернейшнл» (вих. № 19 від 06.12.2021). 

 

До ТОВ «Велес-Агро-ЛТД»: 

1. Аналітична записка «Пропозиції щодо шляхів інституційного 

регламентування товароруху на ринку плодово-ягідної продукції в Україні» 

(вих. №26/541 від 09.12.2021). Відгук: ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» (вих. №53 від 

13.12.2021). 

 

За бюджетною програмою 6541230: 

 

До Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій:  

1. Доповідна записка «Законодавчі пропозиції щодо акумуляції 

фінансових ресурсів для розширеного відтворення інноваційного потенціалу 

вітчизняних підприємств»  (вих. №9/255 від 13.07.2021); До Комітету 

Верховної Ради України з питань економічного розвитку (вих. лист №9/256 

від 13.07.2021); до Українського союзу промисловців і підприємців (вих. лист 

№9/257 від 13.07.2021). 

 

До Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України: 

1. Аналітична записка «Система організаційних та економічних 

стимулів збільшення валової доданої вартості високотехнологічних сфер 

підприємницької діяльності» (вих. №9/259 від 13.07.2021); до Департаменту 

стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства 

економіки України (вих. лист №9/258 від 13.07.2021р., вих. лист №2/309 від 

17.08.2021р.); до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій (вих. №9/255 від 13.07.2021); до Комітету Верховної Ради України 

з питань економічного розвитку (вих. №9/256 від 13.07.2021); до 

Українського союзу промисловців і підприємців (вих. №9/257 від 13.07.2021, 

вих. №2/349 від 07.09.2021). Відгук: Департамент стратегічного планування 

та макроекономічного прогнозування Міністерства економіки України (вих. 
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№3011-06/56275-07 від 29.11.2021). 

 

До Міністерства економіки України: 

1. Доповідна записка «Фінансові, податкові, організаційні заходи та 

інструменти забезпечення нарощення технологічного потенціалу в 

підприємницькому секторі України» (вих. №2/309 від 17.08.2021); до 

Українського союзу промисловців і підприємців (вих. №2/349 від 

07.09.2021); до Одеського регіонального відділення Асоціації міст України 

(вих. лист №27/287 від 04.08.2021); до МП «SIA “Earth Revival”» (вих. 

№2/306 від 11.08.2021). Відгук: Одеське регіональне відділення Асоціації 

міст України (вих. №103 від 05.08.2021); МП «SIA “Earth Revival”» (вих. лист 

від 10.09.2021). 

2. Доповідна записка «Податкові інструменти капіталізації підприємств 

України» (вих. №2/309 від 17.08.2021); до Українського союзу промисловців 

і підприємців (вих. №2/349 від 07.09.2021); до МП «SIA “Earth Revival”» 

(вих. №2/306 від 11.08.2021). Відгук: МП «SIA “Earth Revival”» (вих. від 

10.09.2021). 

 

До Міністерства освіти та науки України: 

1. Науково-аналітична доповідь «Методичні підходи до стратегічного 

управління інвестиційно-інноваційною діяльністю у сфері екологічно 

безпечного землекористування» (вих. №2/303 від 11.08.2021);. До Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (вих. №2/304 від 

11.08.2021); до Департаменту стратегічного планування та 

макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України (вих. №2/302 від 11.08.2021); до Департаменту екології та 

природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (вих. №2/305 

від 11.08.2021). Відгук: Департамент стратегічного планування та 

макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України: (вих №3032-05/56238-07 від 29.11.2021); Департамент 

екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації 

(вих №3870/05-45/3551 від 27.08.2021). 

 

До Департаменту стратегічного планування та макроекономічного 

прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 

1. Аналітична записка «Методичне забезпечення діагностики домінант 

інвестиційно-інноваційної політики природокористування у секторальному 

вимірі на засадах квадро-спіралі» (вих. №26/463 від 16.11.2021); до 

Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин 
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Одеської обласної державної адміністрації (вих. №26/464 від 16.11.2021); до 

ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» (вих. №26/461 від 16.11.2021); до ТОВ 

«Велес-Агро-ЛТД» (вих. №26/462 від 16.11.2021). Відгук: Департамент 

стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України: (вих. №3032-05/56238-07 від 

29.11.2021); Департамент аграрної політики, продовольства та земельних 

відносин Одеської обласної державної адміністрації (вих. №02-18/1326 від 

25.11.2021); ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» (вих. №17 від 17.11.2021); ТОВ 

«Велес-Агро-ЛТД» (вих.  №54 від 17.11.2021). 

 

До Міністерства економіки України: 

1. Наукова доповідь «Адаптивні механізми впровадження екологічних 

інновацій в раціональне природокористування агросфери» (вих. №6/432 від 

28.10.2021); до Державної служби статистики України (вих. лист 6/433 від 

28.10.2021); до Міністерства освіти і науки України (вих. лист 6/434 від 

28.10.2021); до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

(вих. № 6/431 від 28.10.2021). Відгук:  Державна служба статистики України 

(вих. №06-13/150-21 від 24.11.2021). 

 

До Державного агентства водних ресурсів України Басейнове 

управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну: 

1. Наукова доповідь «Механізми та інституційне забезпечення 

стимулювання виробництва, трансферу та провайдингу екологічних 

інновацій у інвестиційну політику природокористування України» (вих. 

№20/529-14а від 15.12.2021). Відгук:  Державне агентство водних ресурсів 

України Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну 

(вих. №03/2451 від 15.12.2021). 

 

До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації: 

1. Наукова доповідь «Інструменти забезпечення диверсифікації 

використання природних ресурсів у рекреаційно-туристичній сфері» (вих. № 

21/485-1 від 30.11.2021). Відгук: Департамент екології та природних ресурсів 

Одеської ОДА (вих.№ 312 від 09.12.2021) . 

 

До Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти 

та виховання Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації:  

1. Наукова доповідь «Інституційне забезпечення розвитку екологічно 
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релевантної науково-освітньої діяльності в межах інноваційних парків» (вих. 

№ 06-03/415 від 24.09.2021). Відгук: Одеський обласний гуманітарний центр 

позашкільної освіти та виховання Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації (вих№06-03/415 від 24.09.2021). 

2. Аналітична записка «Організаційно-економічний механізм 

управління змінами в сфері оздоровчої рекреації в умовах пандемії COVID-

19» (вих.№ 21/372 від 18.06.2021)  Відгук: Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної адміністрації (вих. № 06-03/416 від 21.09.2021). 

 

За результатами прикладних розробок отримані позитивні відгуки 

та інформацію про впровадження, зокрема від:  

за КПКВК 6541030 

1. Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства розвитку громад та територій України (вих. №7/13.4/7691-21 від 

27.05.2021): позитивно оцінено доповідну записку «Механізми провадження 

регіональної політики інноваційного співробітництва на основі 

стимулювання попиту і пропозиції інновацій», зокрема зазначається про 

високу актуальність та практичну цінність, матеріали використовуватимуться 

в практичній роботі Директорату при розробці відповідних законодавчих 

актів. 

2. Управління з питань децентралізації та розвитку громад Херсонської 

обласної державної адміністрації (вих. 875-22-01-12/0/21/344-40-213 від 

02.07.2021): позитивно оцінено та взято до практичного використання 

доповідну записку «Механізми провадження регіональної політики 

інноваційного співробітництва на основі стимулювання попиту і пропозиції 

інновацій». 

3. Подільської міської ради Подільського району Одеської області (вих. 

№9/402 від 19.10.2021): позитивно оцінено доповідну записку «Пропозиції і 

рекомендації щодо забезпечення індустріалізації та ефективного 

використання ресурсів громади, на прикладі Подільського району Одеської 

області», зокрема зазначено про актуальність дослідження для економічних 

систем, як новоствореного Подільського району Одеської області, так і 

Подільської міської територіальної громади, проведене дослідження 

відповідає стратегічним цілям та завданням соціально-економічного розвитку 

Подільського району, економічно обґрунтованою є пропозиція розміщення 

нових підприємств або розширення видів діяльності існуючих промислових 

об’єктів з переробки сировини соняшника, пшениці у м. Подільськ, 

зазначається про передумови створення Індустріального парку «Подільськ», 
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запропоновано практичні заходи щодо найбільш ефективного використання 

перспективного інструментарію економічного співробітництва з метою 

підвищення конкурентоспроможності всього Подільського району, також 

зроблено незначні зауваження та пропозиції щодо змісту доповідної записки. 

4. Установи «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ» (вих. №34 

від 17.11.2021): позитивно оцінено доповідні записки «Агентство місцевого 

розвитку як інструмент управління реалізацією стратегії сталого розвитку 

територій в контексті інвестиційно-інноваційного співробітництва (на 

прикладі АМР Коблівської сільської територіальної громади)», «Роль науки в 

забезпеченні співробітництва в сфері сталого розвитку муніципальної 

економіки» та аналітичну записку «Світові практики науково-методичної 

взаємодії в контексті сталого розвитку та співробітництва в регіоні», зокрема 

зазначається про актуальність досліджень, про практичний інтерес до 

представлених теоретичних, аналітичних та практичних результатів 

забезпечення стійкого розвитку на прикладі Коблівської сільської 

територіальної громади Миколаївської області, а також висвітлених кращих 

практик діяльності з партнерства влади та агенцій місцевого розвитку, їх 

можливості співпраці для розвитку громад. 

5. Комунальної установи «Агенція сталого розвитку Визирської 

сільської територіальної громади» Визирської сільської ради (вих. №290 від 

25.11.2021): позитивно оцінено доповідні записки «Агентство місцевого 

розвитку як інструмент управління реалізацією стратегії сталого розвитку 

територій в контексті інвестиційно-інноваційного співробітництва (на 

прикладі АМР Коблівської сільської територіальної громади)», «Роль науки в 

забезпеченні співробітництва в сфері сталого розвитку муніципальної 

економіки» та аналітичну записку «Світові практики науково-методичної 

взаємодії в контексті сталого розвитку та співробітництва в регіоні», зокрема 

відмічено практичну спрямованість отриманих результатів по прогнозуванню 

стратегічних пріоритетів сталого розвитку територіальних утворень і їх 

реалізації. 

6. Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних 

відносин Одеської обласної державної адміністрації (вих. №02-18/1370 від 

07.12.2021): позитивно оцінено доповідну записку «Механізми провадження 

інфраструктурного забезпечення інноваційного співробітництва в регіонах 

України», зокрема зазначається про практичний інтерес до прикладних 

положень записки в аспекті створення регіонального кластеру для 

виробництва вторинних продуктів виноробства (п. 16 Програми розвитку 

агропромислового комплексу Одеської області на 2019-2023 роки «Аграрна 

Одещина»). 
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7. Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних 

відносин Одеської обласної державної адміністрації (вих. № 02-18/1171 від 

21.10.2021).: позитивно оцінено доповідну записку «Пропозиції щодо 

інституційного забезпечення формування відтворювальної логістики ринків 

зернових і хлібних продуктів України». У листі зазначається, що для 

Департаменту особливий інтерес представляють результати діагностики 

потужності руху внутрішніх і зовнішніх товаропотоків у ринковому ланцюгу, 

міжланковий аналіз індикаторів ефективності логістичних ланцюгів у 

контексті забезпечення національної продовольчої безпеки. Також 

позитивної оцінки заслуговує запропонований авторами комплекс 

пропозицій щодо інституційного забезпечення формування відтворювальної 

логістики вітчизняних ринків зернових і хлібних продуктів у внутрішньому 

та зовнішньому вимірі, зокрема, в частині стимулювання експорту 

переробних продуктів з високою доданою вартістю, що підтверджено 

авторськими розрахунками ефективності переорієнтації українського 

експорту з зерна на продукти його переробки. Прикладні положення записки 

використані Департаментом в ході оцінки інституційного середовища 

функціонування логістичних ланцюгів агропродовольчих ринків Одеської 

області, розробки програм розвитку стратегічних аграрних і продовольчих 

ринків регіону.  

8. У практичну діяльність Об’єднання підприємств хлібопекарської 

промисловості «Укрхлібпром» (вих. №3-4/24 від 04.11.2021) впроваджено 

доповідну записку «Пропозиції щодо інституційного забезпечення 

формування відтворювальної логістики ринків зернових і хлібних продуктів 

України». У листі зазначається, що для Об’єднання «Укрхлібпром» 

особливий інтерес представляють запропоновані авторами пропозиції щодо 

інституційного забезпечення внутрішньої логістики вітчизняних ринків 

зернових і хлібних продуктів, зокрема в частині формування паритетних 

економічних відносин між суб’єктами торговельної та хлібної ланок 

ринкового ланцюга. Прикладні результати доповідної записки будуть 

використані Об’єднанням «Укрхлібпром» в роботі щодо вдосконалення 

інституційного базису для відтворювального розвитку українського ринку 

хліба та хлібобулочних виробів, обґрунтування механізмів логістичної 

взаємодії суб’єктів різних ланок ланцюга ринку зернових і хлібних продуктів 

України.  

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

- наукову доповідь «Теоретичні засади механізмів формування 

ефективної логістики товарних ринків» отримано позитивний відзив. У акті 

впровадження науково-прикладних результатів зазначається, що прикладні 
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результати наукової доповіді, зокрема, запропоновані авторами теоретико-

методичні засади комплексного механізму формування ефективної логістики 

товарних ринків, основні положення уточненої логістичної концепції «7 R» 

щодо диференціації логістичних сервісів на активні та пасивні по 

відношенню до ефективності збуту товарів, а також умови реалізації 

механізмів логістичної взаємодії в контексті життєвого циклу товару, 

використані ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» в ході розробки організаційно-

економічних механізмів формування ефективної логістики на регіональному 

ринку, а також вибору оптимальних форм логістичної взаємодії учасників 

ринкового ланцюга на засадах логістичного маркетингу (вих. № 7 від 

20.05.2021); 

- наукову доповідь «Інституційна база регламентації товароруху в 

системі товарних ринків» та отримано позитивний відзив. У акті 

впровадження науково-прикладних результатів зазначається, що прикладні 

результати наукової доповіді, зокрема, визначені етапи та об’єкти 

регламентації товароруху в системі товарних ринків в умовах економічної 

нестабільності, запропоновані авторами заходи щодо інституційного 

забезпечення регламентації товароруху в ринкових ланцюгах вартості, а 

також методичний підхід до регламентування стандартів товароруху, 

використані ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» в ході розробки адаптивної 

логістичної стратегії та формування варіативних ланцюгів вартості в системі 

товарних ринків в умовах нестабільності товароруху (вих. № 11 від 

06.07.2021); 

- аналітичну доповідь «Інституційне забезпечення формування 

ефективної логістики на ринках зернових і хлібних продуктів України» У 

акті, що прикладні результати наукової доповіді, зокрема, результати 

проведеної на основі авторського методичного забезпечення системної 

діагностики потужності руху внутрішніх і зовнішніх товаропотоків, оцінки 

формування й розподілу доданої вартості й логістичних витрат у ланковому 

та ланцюговому вимірі, діагностики впливу інститутів на розвиток і 

взаємодію сфер регламентованого та нерегламентованого товароруху в 

переробних ланках ринкового ланцюга, оцінки інституційного забезпечення 

його логістичного розвитку, використані ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» в 

ході діагностики сучасних тенденцій розвитку регіонального ринку зернових 

і хлібних продуктів, обґрунтування економічної доцільності інвестицій в 

розбудову логістичних ланцюгів ринку (вих. № 12 від 27.09.2021); 

- доповідну записку «Пропозиції щодо інституційного забезпечення 

формування відтворювальної логістики ринків зернових і хлібних продуктів 

України». У акті зазначається, що пропозиції щодо інституційного 
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забезпечення розбудови внутрішньої логістики ринків зернових і хлібних 

продуктів, обґрунтовані авторами стратегічні напрями та механізми 

відтворювально-логістичного розвитку складових ланок ринкового ланцюга, 

результати оцінки ефективності переорієнтації експорту зерна на продукти 

його переробки в ринковому ланцюгу, проведеної на основі авторських 

методичних положень, використані ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» в ході 

діагностики головних тенденцій і проблем розвитку ринку зернових і хлібних 

продуктів у регіональному та державному вимірі, визначення логістичних 

особливостей ринку та напрямів трансформації його ланцюгів вартості (вих. 

№ 15 від 26.10.2021); 

- аналітичну записку «Інституційне забезпечення логістичної цілісності 

товарних ринків». У акті зазначається, що холістичний підхід до визначення 

сутності категорії «логістична цілісність товарного ринку» із включенням 

додаткової ознаки стосовно ступеню міцності відносин між складовими 

логістичної системи ринку, пропозиції щодо використання інституційних 

важелів забезпечення логістичної цілісності товарних ринків, пов’язаних із 

інституційним забезпеченням формування розподільчих центрів координації 

товарних постачань, використані ТОВ «Колумбус Інтернейшнл» в ході 

розробки організаційно-економічних механізмів оптимізації відносин 

учасників ринкового товароруху на засадах холістичної парадигми 

логістичного маркетингу (вих. № 19 від 06.12.2021). 

10. ТОВ «Велес-Агро-ЛТД» визнало актуальними і корисними: 

- доповідну записку «Пропозиції щодо інституційного забезпечення 

формування відтворювальної логістики ринків зернових і хлібних продуктів 

України». У листі зазначається, що результати діагностики логістичних 

тенденцій і проблем розвитку ринків зернових і хлібних продуктів, оцінки 

інституційного середовища їх функціонування використані ТОВ «ВЕЛЕС-

АГРО-ЛТД» в ході обґрунтування стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому й зовнішньому 

ринку за рахунок активізації логістичних процесів, оптимізації логістичних 

взаємодій між суб’єктами різних ланок ланцюгів вартості, врахування впливу 

на логістичну діяльність інституційних механізмів (вих. №51 від 05.11.2021); 

- доповідну записку «Пропозиції щодо шляхів інституційного 

регламентування товароруху на ринку плодово-ягідної продукції в Україні». 

Зазначається, що прикладні положення доповідної записки використані ТОВ 

«ВЕЛЕС-АГРО-ЛТД» в ході обґрунтування головних напрямів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому ринку за рахунок 

ефективного функціонування ланцюгів вартості, налагодження зв’язків і 

взаємодій із суб’єктами логістичних ланцюгів суміжних аграрних ринків, а 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

41 

також у ході обґрунтування економічної доцільності інвестицій в розбудову 

ланцюгів ринку плодово-ягідної продукції (вих. №53 від 13.11.2021); 

11. У практичну діяльність до Асоціації міст України (Одеське 

відділення) впроваджено: 

- наукову доповідь «Принципи та методи регулювання процесів 

товароруху по логістичному маршруту товарних ринків». Методичний підхід 

до вибору ефективних логістичних маршрутів товарного руху на 

регіональних ринках (вих. № 101 від 05.08.2021) 

- аналітичну записку «Реверсивна логістика як перспективний напрям 

формування ефективної логістики товарних ринків». Методичний підхід до 

оцінки ступеню впливу логістики, у т.ч. реверсивної, на розвиток економіки 

міст України (вих. № 102 від 05.08.2021).  

12. Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 

(Міндовкілля) (вих. №25/5-21/18018-21від 20.08.2021 р.) позитивно оцінено 

наукову доповідь «Методичний підхід до діагностики результативності 

податкового регулювання екологізації економіки». Робота направлена на 

розгляд проблеми реформування екологічного оподаткування, яка 

обумовлена відсутністю прозорості в розрахунку податку і його оплати. 

Подальше використання пропозицій можливе, а саме підхід до оцінення 

податкового регулювання екологічної економіки, із застосуванням 

запропонованих методичних підходів, після урахування рекомендацій 

Міндовкілля. 

13. Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (вих. № №3802-07/18158-07 від 24.03.2021) позитивно 

оцінено наукову доповідь «Методичний підхід до діагностики 

результативності податкового регулювання екологізації економіки». 

Матеріали можуть бути враховані під час опрацювання Міністерством 

пропозицій відповідних органів щодо правового врегулювання питання 

необхідності удосконалення розрахунку, механізму сплати та розподілу між 

бюджетами екологічного податку. 

13. Державною службою України з питань геодезії, картографії та 

кадастру (Держгеокадастр) (вих. №28-28-0.193-14399/2-21 від 18.11.2021) 

прийнято до уваги пропозиції наукової доповіді «Стратегічне управління 

аграрним землекористуванням в контексті нелінійного підходу» в якості 

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. 

14. Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації (вих. №4834/06-17/4694 від 29.11.2021) вважає 

корисними та дієвими заходи, представлені у науковій доповіді «Стратегічне 

управління аграрним землекористуванням в контексті нелінійного підходу» 
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для дослідження алгоритмів моделі нелінійного двоетапного управління 

аграрним землекористуванням в умовах невизначеності. 

15. Наукова доповідь  «Економіко-правовий механізм регулювання 

відносин у спільному полі діяльності, пов’язаної з інклюзивністю економіки 

вражень у природокористуванні» (Міністерство економіки України, (вих.№ 

25542/20.1-21 від 30.08.2021р.). Запропонований комплекс нормативно-

правових ініціатив, що спрямовані на формування прозорого законодавчо-

адміністративного підґрунтя розвитку послуг вражень, як окремого сектору 

національної економіки України.   

16. Наукова доповідь  «Економіко-правовий механізм регулювання 

відносин у спільному полі діяльності, пов’язаної з інклюзивністю економіки 

вражень у природокористуванні» (Міністерство економіки України, (вих. № 

3622 -06 /41357-07 від 13.07.2021р.). Запропонований комплекс нормативно-

правових ініціатив, що спрямовані на формування прозорого законодавчо-

адміністративного підґрунтя розвитку послуг вражень, як окремо-го сектору 

національної економіки України.   

17. Наукова доповідь  «Економіко-правовий механізм регулювання 

відносин у спільному полі діяльності, пов’язаної з інклюзивністю економіки 

вражень у природокористуванні» (Департамент економічної політики та 

стратегічного планування Одеської ОДА (вих.№ 01.1-17/1507 від 21.05.2021). 

Запропонований комплекс нормативно-правових ініціатив, що спрямовані на 

формування прозорого законодавчо-адміністративного підґрунтя розвитку 

послуг вражень, як окремого сектору національної економіки України.   

18. Наукова доповідь  «Економіко-правовий механізм регулювання 

відносин у спільному полі діяльності, пов’язаної з інклюзивністю економіки 

вражень у природокористуванні» (Галицинівська сільська рада Вітовського 

району Миколаївської області (вих. № 663-02-53 від 08.06.2021р.). 

Запропонований комплекс нормативно-правових ініціатив, що спрямовані на 

формування прозорого законодавчо-адміністративного підґрунтя розвитку 

послуг вражень, як окремого сектору національної економіки України. 

19. Наукова доповідь  «Економіко-правовий механізм регулювання 

відносин у спільному полі діяльності, пов’язаної з інклюзивністю економіки 

вражень у природокористуванні» (Галицинівська сільська рада Вітовського 

району Миколаївської області (вих. № 663-02-54 від 08.06.2021р.). 

Запропонований комплекс нормативно-правових ініціатив, що спрямовані на 

формування прозорого законодавчо-адміністративного підґрунтя розвитку 

послуг вражень, як окремого сектору національної економіки України.   

20. Наукова доповідь  «Економіко-правовий механізм регулювання 

відносин у спільному полі діяльності, пов’язаної з інклюзивністю економіки 
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вражень у природокористуванні» Староста Шостаківського старостинського 

округу Миколаївської області (вих. № 548/ШН від 03.06.2021р.). 

Запропонований комплекс нормативно-правових ініціатив, що спрямовані на 

формування прозорого законодавчо-адміністративного підґрунтя розви-тку 

послуг вражень, як окремого сектору національної економіки України.   

21. Наукова доповідь  «Економіко-правовий механізм регулювання 

відносин у спільному полі діяльності, пов’язаної з інклюзивністю економіки 

вражень у природокористуванні» (Староста Ковалівського старостинського 

округу Миколаївської області (вих. № 234 КН/1Н від 01.06.2021р.). 

Запропонований комплекс нормативно-правових ініціатив, що спрямовані на 

формування прозорого законодавчо-адміністративного підґрунтя розвитку 

послуг вражень, як окремого сектору національної економіки України.   

21. Наукова доповідь  «Цифровізація, як тренд економіки вражень в 

умовах актуалізації інклюзивного розвитку: на матеріалах туристично-

рекреаційної сфери України» (Покровський старостат Очаківської міської 

територіальної громади (вих. № 681 від 15.11.2021р.). Розроблено пропозиції 

щодо методичного базису інформаційно-цифрових інструментів та створення 

цифрового простору  ринку послуг вражень  в умовах геосоціальних та 

пандемічних обмежень. 

22. Наукова доповідь  «Цифровізація, як тренд економіки вражень в 

умовах актуалізації інклюзивного розвитку: на матеріалах туристично-

рекреаційної сфери України» (Чорноморська сільська рада Миколаївського 

району Миколаївської області (вих. № 845 від 16.11.2021р.). Розроблено 

пропозиції щодо методичного базису інформаційно-цифрових інструментів 

та створення цифрового простору  ринку послуг вражень  в умовах 

геосоціальних та пандемічних обмежень. 

23. Наукова доповідь «Вплив інститутів громадянського суспільства на 

розвиток економіки вражень в природокористуванні на засадах 

інклюзивності» (Секретаріат Кабінету Міністрів України (вих.№ 24236/0/2-21 

від 26.07.2021 р.). Запропоновано концептуальне наповнення Проєкту 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2021 – 2026 рр. щодо розвитку соціального підприємництва як 

дієвого механізму інклюзивного та економіко-екологічного розвитку 

держави.  

24. Наукова доповідь «Вплив інститутів громадянського суспільства на 

розви-ток економіки вражень в природокористуванні на засадах 

інклюзивності» (Міністерство розвитку громад та територій України (вих. № 

8/36.5.1/3808-21 від 12.07.2021 р.). Запропоновано концептуальне наповнення 

Проєкту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
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суспільства в Україні на 2021 – 2026 рр. щодо розвитку соціального 

підприємництва як дієвого механізму інклюзивного та економіко-

екологічного розвитку держави.  

25. Доповідна записка «Пропозиції щодо цифровізації пляжних 

територій Одеської області в контексті забезпечення інклюзивного 

природокористування в рекреаційно-туристичній сфері» (Управління 

туризму та курортів Одеської ОДА (вих. № 01/01-15/120 від 17.02.2021 р.). 

Надано пропозиції щодо поповнення бюджету області за рахунок даних по 

інвентаризації пляжних територій та здійснення більш чіткого контролю з 

боку органів управління суб'єктів господарювання, які здійснюють свою 

діяльність на орендованих територіях через застосування корегуючих 

коефіцієнтів для орендної плати в залежності від природних рекреаційних 

ресурсів на території. 

26. Міністерством інфраструктури України позитивно оцінено: 

- наукову доповідь «Моделі оптимізації вантажних перевезень водного 

транспорту на підставі його конкурентних переваг» (вих. № 15427/46/10-21 

від 23.11.2021), в якій розроблено теоретико-прикладні засади оптимізації 

вантажних перевезень водного транспорту на підставі його конкурентних 

переваг. Розроблено та апробовано декілька варіантів математичної 

формалізації задачі оптимізації вантажних перевезень водного транспорту; 

виконано моделювання та оптимізація олігопольного ринку перевезень 

вантажів водним транспортом; сформовано модель часових рядів за 

використання формалізованого виокремлення фонових факторів та 

аперіодичних гармонік; розроблено ентропійну модель оптимізації 

перевезень водним транспортом; 

- аналітичну записку «Аналіз інтерактивних систем прийняття рішень в 

управлінні техногенним навантаженням на морське середовище і розробка 

вимог та пропозицій щодо проєктування національної системи» (вих. № 

15093/46/10-21 від 16.11.2021), в якій розроблено методичні основи 

формування інтерактивних систем, обґрунтуванні вимоги, які мають бути 

виконано задля проєктування національної системи управління 

навантаженням на морське середовище від судноплавства, cформовано 

пропо-зиції. 

27. Департамент морегосподарського комплексу, транспортної 

інфраструктури та зв’язку Одеської обласної державної адміністрації надав 

позитивний відгук на: 

- доповідну записку «Економічне обґрунтування профілю конкурентних 

стратегій врутрішнього водного транспорту» (вих. № 294/01-13/730 від 

13.12.2021), в якій розроблено профіль конкурентних стратегій внутрішнього 
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водного транспорту України, проведено їх аналіз методом «SNW» та 

економічно обґрунтовано методами «SPACE» та «ADL», що може сприяти 

розробленню системи стратегічних рекомендацій щодо формування 

загальнонаціональної конкурентної стратегії, яка дозволить позиціонувати 

внутрішній водний транспорт України на Європейському ринку 

транспортних послуг в умовах Євроінтеграції; 

- аналітичну записку «Науково-прикладні засади діагностики рівня 

конкурентоспроможності підприємств водного транспорту України (вих. № 

295/01-13/729 від 13.12.2021), в якій запропоновано методику діагностику 

рівня конкурентоспроможності підприємств водного транспорту на прикладі 

ДП «Одеський морський торговельний порт», Товариства з обмеженою 

відповідальністю з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс», ДП 

«Морський торговельний порт «Південний», ДП «Морський торговельний 

порт «Чорноморськ», яка може бути інструментом моніторингу 

конкурентоспроможності підприємств водного транспорту як ключового 

показника ефективності розвитку сфери з метою забезпечення ефективного 

виконання плану заходів з реалізації національних стратегій, та керівниками 

підприємств різних форм власності, що сприятиме визначенню слабких місць 

підприємств, яким потрібно приділити увагу та удосконалити, наявних 

потенційних можливостей та резервів, їх раціонального використання для 

ефективного коригування стратегічного та операційного планів їх розвитку; 

- науково-аналітичну записку «Концептуальні положення побудови 

механізму досягнення конкурентних переваг водним транспортом України» 

(вих. № 296/01-13/731 від 13.12.2021), в якій запропоновані сформовані 

пропозиції, отримані по результатах наукового дослідження, висновки та 

рекомендації щодо розв’язання проблем у напрямі підвищення 

конкурентоспроможності водного транспорту України, визначенні 

стратегічні та операційні заходи досягнення конкурентних переваг морським 

і внутрішнім водним транспортом, які можуть бути доцільними у 

використані під час реалізації вітчизняних та міждержавних проєктів в 

рамках реалізації Національної стратегії розвитку; 

- науково-аналітичну записку «Аналіз ресурсів протидії техногенним 

загрозам від судноплавства та інформаційно-аналітичні інструменти 

управління природоохоронними заходами» (вих. № 297/01-13/732 від 

13.12.2021), в якій аналіз ресурсів протидії техногенним загрозам від 

судноплавства, організаційно-правових умов реалізації запобіжних дій 

антропогенному забрудненню морського середовища, систематизовані та 

схарактеризовані заході дотримання безпеки на морі та екологічної безпеки 

морського середовища для формування цілей, спрямованості нормативних 
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актів та відповідних заходів для їх реалізації; запропоновані економічні 

інструменти виконання природоохоронних заходів, розроблено алгоритм 

формування Національної стратегії поводження із баластними водами. 

28. Одеське регіональне відділення Асоціації міст України  та МП «SIA 

“Earth Revival”» визнали актуальними і корисними пропозиції: 

- наукової доповіді: «Концептуальна модель стійкого розвитку ринку 

інноваційних технологій в Україні на основі трансформації 

підприємницького середовища», (вих. лист №104 від 05.08.2021; вих. лист від 

10.09.2021), в якій запропоновано систему принципів трансформації 

підприємницького середовища в контексті стійкого розвитку ринку 

інноваційних технологій на основі виявлених тенденцій, що склались у 

світовій економіці в останнє десятиріччя; розроблено концептуальну модель 

стійкого розвитку ринку інноваційних технологій в Україні на основі 

трансформації підприємницького середовища, яка базується на теорії 

інноваційного розвитку, виявленому взаємозв’язку факторів, які 

характеризують стан підприємницького середовища, та розвитку ринку 

інноваційних технологій, а також враховано ймовірнісний характер розвитку 

соціально-економічних процесів у світовій та національних економіках; 

доведено твердження, що підприємницьке середовище є базовою 

стратегічною змінною, трансформація якої (за допомогою механізмів та 

інструментів державного регулювання) є запорукою стійкого розвитку ринку 

інноваційних технологій в Україні. 

- доповідної записки: «Напрями трансформації фінансової складової 

підприєм-ницького середовища для розвитку ринку інноваційних технологій 

в Україні» (вих. №104 від 05.08.2021), в якій надано пропозиції щодо 

напрямів трансформації фінансової складової підприємницького середовища 

для розвитку ринку інноваційних технологій в Україні.  

- доповідної записки: «Інституційні аспекти вдосконалення процесу 

технологічного приєднання до мереж інженерно-технічного забезпечення 

суб’єктів ринку інноваційних технологій України» (вих. №104 від 

05.08.2021), в якій виявлено основні проблеми приєднання підприємницьких 

структур до інженерних мереж і запропоновано низку пропозицій щодо їх 

вирішення, а саме: необхідно законодавчо закріпити єдину процедуру, її 

етапи, терміни і вартість.  

- доповідної записки: «Рекомендації щодо підвищення результативності 

діяльності суб’єктів підприємництва в контексті розвитку ринку 

інноваційних технологій» (вих. №100 від 05.08.2021; №40203057127 від 

13.09.2021), в якій наведено пропозиції щодо підвищення результативності 

суб’єктів підприємницького сектору за групами: організаційні; економічні 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

47 

(зовнішньоекономічні); податкові; кадрові; заходи щодо захисту 

інтелектуальних прав суб’єктів господарювання; фінансові. 

за КПКВК 6541230 

1. Департамент стратегічного планування та макроекономічного 

прогнозування Міністерства економіки України  надав позитивний відгук на: 

- науково-аналітичну доповідь «Методичні підходи до стратегічного 

управління інвестиційно-інноваційною діяльністю у сфері екологічно безпечного 

землекористування» (вих. №3032-05/56238-07 від 29.11.2021), зазначивши що 

методичні положення й рекомендації можуть бути використані в якості 

додаткової аргументації у роботі Міністерства щодо впровадження 

стратегічного планування в практику діяльності органів влади (у тому числі, 

форсайт-методів); 

- аналітичну доповідь «Методичне забезпечення діагностики домінант 

інвестиційно-інноваційної політики природокористування у секторальному вимірі 

на засадах квадро-спіралі» (вих. №3032-05/56238-07 від 29.11.2021), 

зазначивши що матеріали можуть бути використані у роботі Міністерства 

щодо впровадження стратегічного планування в практику діяльності органів 

влади; 

- аналітичну записку «Система організаційних та економічних стимулів 

збільшення валової доданої вартості високотехнологічних сфер 

підприємницької діяльності», в якій розроблено концептуальні засади 

формування системи організаційно-економічних стимулів збільшення 

валової доданої вартості високотехнологічних сфер підприємницької 

діяльності, запропоновано кумулятивну модель збільшення валової доданої 

вартості високотехнологічного сектору національної економіки, здійснено 

систематизацію стимулів збільшення валової доданої вартості 

високотехнологічного сектору за елементами запропонованої кумулятивної 

моделі, а саме: зовнішньоекономічна інтеграція, підвищення продуктивності 

вітчизняних галузей на інноваційному базисі, збільшення фінансових 

ресурсів для розширеного відтворення інноваційного потенціалу та розвиток 

інноваційної системи. 

2. Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації надав позитивний відгук на аналітичну доповідь 

«Методичне забезпечення діагностики домінант інвестиційно-інноваційної 

політики природокористування у секторальному вимірі на засадах квадро-

спіралі» (вих. №3870/05-45/3551 від 27.08.2021).  Методичні положення й 

рекомендації можуть використовуватися органами державної влади при 

здійсненні заходів з раціонального використання, відтворення та охорони 

природних ресурсів. 
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3. Державна служба статистики України (Держстат) позитивно оцінила 

наукову доповідь «Адаптивні механізми впровадження екологічних інновацій в 

раціональне природокористування агросфери»  (вих. №06-13/150-21 від 

24.11.2021). Запропоновані в науковій доповіді пропозиції щодо подальшого 

вдосконалення статистичного обліку з питань інноваційної діяльності є 

цікавими та заслуговують на увагу у діяльності Держстату. 

4. Департаментом аграрної політики, продовольства та земельних 

відносин (вих. №02-18/1326 від 25.11.2021) позитивно оцінено  аналітичну 

доповідь «Методичне забезпечення діагностики домінант інвестиційно-

інноваційної політики природокористування у секторальному вимірі на засадах 

квадро-спіралі». Проведений міжсекторальний аналіз загальних індикаторів 

сталого розвитку дозволяє визначити внесок кожного сектору, в т. ч. і 

сільського господарства, в реалізацію домінант інвестиційно-інноваційної 

політики природокористування. 

5. ТОВ Велес-Агро ЛТД (вих. №54 від 17.11.2021) впровадило в свою 

діяльність результати доповіді «Методичне забезпечення діагностики домінант 

інвестиційно-інноваційної політики природокористування у секторальному вимірі 

на засадах квадро-спіралі». Прикладні положення доповіді використані в ході 

розробки адаптивних механізмів і заходів мінімізації негативного впливу на 

стан навколишнього природного середовища. 

6. ТОВ «Колумбус Інтернешл» (вих. №17 від 17.11.2021) використали 

результати доповіді «Методичне забезпечення діагностики домінант 

інвестиційно-інноваційної політики природокористування у секторальному 

вимірі на засадах квадро-спіралі» в ході обґрунтування економічної 

доцільності інвестицій в екологічні інновації в будівельній сфері. 

7. Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та 

виховання Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації визнав корисними: 

- доповідь  «Інституційне забезпечення розвитку екологічно релевантної 

науково-освітньої діяльності в межах інноваційних парків» (вих. №06-03/415 від 

24.09.2021) у діяльності Одеського відділення Малої академії Наук; 

- аналітичну записку «Організаційно-економічний механізм управління 

змінами в сфері оздоровчої рекреації в умовах пандемії COVID-19» (вих. № 

06-03/416 від 21.09.2021), в якій розроблено модель оцінювання природно-

ресурсних активів, інтегрованих у систему активів рекреаційно-туристичної 

сфери, що дозволяє визначити напрями інвестування відповідно до 

перспективних видів діяльності.   

8. Державне агентство водних ресурсів України Басейнове управління 

водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (вих. №03/2451 від 15.12.21) 
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надало позитивний відгук на доповідь «Механізми та інституційне забезпечення 

стимулювання виробництва, трансферу та провайдингу екологічних інновацій у 

інвестиційну політику природокористування України», зазначивши що  робота 

буде корисною для формування інноваційної діяльності Басейнового 

управління водних річок Західного Бугу та Сяну. 

9. Одеське регіональне відділення Асоціації міст України (вих. лист 

№103 від 05.08.2021р., вхід. № 176 від 09.08.2021р.); та МП «SIA “Earth 

Revival”» наддали позитивну оцінку: 

- доповідній записці «Фінансові, податкові, організаційні заходи та 

інструменти забезпечення нарощення технологічного потенціалу в 

підприємницькому секторі України», в якій базуючись на розробленому 

проєкті Стратегії підвищення продуктивності підприємницької діяльності в 

умовах трансформаційних змін економіки України та аналізі низки 

нормативних актів щодо формування в країні інноваційної моделі 

високотехнологічного розвитку, прийнятих Урядом в останній час, що 

дозволило встановити порушення принципу комплексності при їх розробці, 

запропоновано комплекс фінансових, податкових та організаційно-

інституціональних заходів та інструментів забезпечення нарощення 

технологічного потенціалу в підприємницькому секторі України. 

- доповідній записці «Податкові інструменти капіталізації підприємств 

України»,  в якій запропоновано положення інституційного забезпечення 

підвищення рівня капіталі-зації підприємств в частині: удосконалення 

адміністрування ПДВ щодо вирішення про-блеми «податкових ям»; 

звільнення внесків іноземних інвесторів у статутний фонд підп-риємства у 

вигляді основних засобів від сплати ПДВ; скорочення пільг зі сплати ПДВ; 

введення обмежень експорту сировини з України (мораторії, квоти, 

невідшкодування ПДВ експортерам, експортні мита); пропозиції щодо 

удосконалення проекту закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо податку на виведений капітал» (№ 8557 від 05.07.2018 

р.). 

10. Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА (вих.№ 

312 від 09.12.2021) надав позитивний відгук на наукову доповідь 

«Інструменти забезпечення диверсифікації використання природних ресурсів 

у рекреаційно-туристичній сфері», в якій розроблено пропозиції щодо 

інструментів забезпечення диверсифікації використання рекреаційних 

природних ресурсів. 
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ФОРМА IV-2 

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2021 році 

 

№

№ 

п/

п 

Назва розробки 

(автори) 
Призначення 

Вид 

тематики 

 

Загальне 

фінансуван

ня за всі 

роки 

створення 

розробки 

(млн. грн.) 

Показники 

результативності, 

значення для галузей 

економіки, економічна 

ефективність 

Місце 

впровадження 

Дата 

впровадже

ння 

Перспективи 

подальшого 

використання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 КПКВК 6541030 

1 

Доповідна записка 

"Перспективи 

організації 

вітчизняного 

виробництва 

ліфтів на основі 

міжрегіонального 

економічного 

співробітництва 

та ефективного 

використання 

місцевих 

ресурсів" 

(О.І.Лайко ; 

З.В.Чехович ; 

М.Б.Єжов ) 

Одеська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

Головне 

управління 

ДПС в 

Запорізькій 

області 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Активізація ділової 

активності в економічній 

системі територіальної 

громади на засадах 

організації виробництва 

продукції з високою 

доданою вартістю, яка 

становить джерело для 

нарахування і сплати 

багатьох податків, що 

сприятиме збільшенню 

доходів бюджетів різних 

рівнів 

Головне 

управління 

ДПС у 

Запорізькій 

області 

12.02.2021 В діяльності 

Департаменту 

економічної 

політики та 

стратегічного 

планування 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 
Одеська 

обласна 

державна 

адміністрація 

16.02.2021 

2 

Аналітична 

записка "Аналіз 

механізмів 

регіонального 

економічного 

Міністерство 

розвитку 

громад та 

територій 

України, 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Економічно 

обґрунтованою є 

пропозиція розміщення 

нових підприємств або 

розширення видів 

Подільська 

міська рада 

Подільського 

району 

Одеської 

18.02.2021 В діяльності 

Подільської 

міської ради 

Подільського 

району 
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розвитку та 

співробітництва 

громад в умовах 

реформи 

децентралізації: 

мережевий підхід" 

(О.І.Лайко ; 

З.В.Чехович ; 

М.Б.Єжов ) 

Подільська 

міська рада 

Подільського 

району 

Одеської 

області 

діяльності існуючих 

промислових об’єктів з 

переробки сировини 

соняшника, пшениці у м. 

Подільськ, зазначається 

про передумови створення 

Індустріального парку 

«Подільськ» 

області 

 

Одеської 

області 

3 

Аналітична 

записка 

"Забезпечення 

регіонального 

економічного 

розвитку та 

співробітництва 

громад в умовах 

реформи 

децентралізації: 

європейський 

досвід та 

перспективи для 

України" 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ; 

З.В.Чехович ; 

Г.П.Граматік ) 

Одеська 

обласна рада, 

депутату 

Кутателадзе 

О.Д., Головне 

управління 

ДПС України 

у 

Кіровоградськ

ій області, 

Головне 

управління 

ДПС в 

Запорізькій 

області, 

Спеціалізован

а державна 

податкова 

інспекція з 

питань роботи 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Запропоновано механізм 

локальної податкової 

підтримки реалізації 

інвестиційних проєктів на 

базовому рівні 

Одеська 

обласна рада 

 

28.12.2020 

 

В роботі 

Північного 

Міжрегіональ

ного 

управління 

ДПС по 

роботі з 

великими 

платниками 

податків 

Головне 

управління 

ДПС України 

у 

кіровоградськ

ій області 

12.02.2021 

Головне 

управління 

ДПС у 

Запорізькій 

області 

 

12.02.2021 
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з великими 

платниками 

податків у м. 

Харкові 

Північне 

Міжрегіональ

не управління 

ДПС по 

роботі з 

великими 

платниками 

податків 

 

12.02.2021 

4 

Наукова доповідь 

«Класифікація 

факторів розвитку 

ринку 

інноваційних 

технологій» 

(А.І.Бутенко ; 

Т.В.Уманець ) 

економістів, 

науковців, 

зацікавлених 

фахівців 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Міститься матеріал щодо 

визначення основних 

факторів, що впливають 

на розвиток ринку 

інноваційних технологій в 

Україні, за характером їх 

виникнення та впливу на 

умови розвитку 

високотехнологічного 

сектору шляхом розкриття 

їх вагомості для розвитку 

малих і середніх 

інноваційних підприємств. 

 

Український 

союз 

промисловців 

і підприємців 

 

20.12.2021 Пропозиції 

будуть 

використані 

при 

дослідженні 

сектору 

підприємницт

ва в Україні 

за 2021-

2022рр. 

5 

Науково-

аналітична 

доповідь 

«Методичний 

підхід до 

оцінювання 

впливу факторів 

внутрішнього 

середовища на 

розвиток 

регіонального 

науковців, 

економістів, 

аспірантів 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Порушено актуальні 

питання розвитку ринку 

інноваційних технологій, 

запропоновано методику 

оцінки впливу факторів 

внутрішнього середовища 

на розвиток регіонального 

ринку інноваційних 

технологій, наведено 

результати розрахунків 

інтегральних індикаторів 

Український 

союз 

промисловців 

і підприємців 

 

20.12.2021 Рекомендації 

щодо 

оцінювання та 

розвитку РІТ 

в Україні 

будуть 

використані 

департаменто

м УСПП з 

питань 

розвитку 

Одеська 

обласна 

державна 

адміністрація 

19.02.2021 
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ринку 

інноваційних 

технологій 

України» 

(Т.В.Уманець ; 

І.А.Топалова ; 

Л.С.Шаталова ) 

розвитку регіонального 

ринку інноваційних 

технологій на підставі 

статистичної інформації 

та адміністративних даних 

Державного підприємства 

"Український інститут 

інтелектуальної власності" 

за 2018 рік. 

Державна 

служба 

статистики 

України 

27.01.2021 підприємницт

ва та з питань 

інноваційної 

політики за 

2021-2022рр. 

6 

Вплив інститутів 

громадянського 

суспільства на 

розвиток 

економіки 

вражень в 

природокористува

нні на засадах 

інклюзивності 

(Н.І.Хумарова ; 

М.М.Петрушенко; 

К.О.Костецька ) 

В науковій 

доповіді 

розглянуто 

існуючий стан 

інститутів 

громадянсько

го 

суспільства, 

законодавчий 

базис їх 

розвитку в 

Україні. 

Наведено 

взаємозалежні

сть індексу 

сталості 

громадянсько

го суспільства 

та індексу 

екологічних 

показників в 

країнах 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Запропоновано 

концептуальне 

наповнення Проєкту 

Національної стратегії 

сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні на 

2021 – 2026 рр. щодо 

розвитку соціального 

підприємництва як дієвого 

механізму інклюзивного 

та економіко-екологічного 

розвитку держави. 

Кабінет 

Міністрів 

України 

 

26.07.2021 Пропозиції 

наукової 

доповіді 

будуть 

впровадженні 

під час 

підготовки 

планів 

реалізації 

Національної 

стратегії 

сприяння 

розвитку 

громадянсько

го суспільства 

України на 

2021-2026 

роки 
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Європи за 

географічною 

ознакою та 

ознакою рівня 

доходів. 

Запропонован

о доповнити 

Проєкт 

Національної 

стратегії 

сприяння 

розвитку 

громадянсько

го суспільства 

в Україні на 

2021 – 2026 

роки щодо 

розвитку 

соціального 

підприємницт

ва як того, що 

має розвивати 

досвід/вражен

ня в 

інклюзивному 

природокорис

туванні. 

Міністерство 

розвитку 

громад та 

територій 

України 

 

03.08.2021 
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7 

Методичний 

підхід до 

діагностики 

результативності 

податкового 

регулювання 

екологічної 

економіки 

(Л.Є.Купінець ; 

О.М.Шершун ) 

Наукова 

робота 

призначена 

для фахівців з 

питань 

реформування 

екологічного 

оподаткуванн

я, 

забруднення 

навколишньог

о середовища. 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Рекомендації Інституту 

щодо збору та оброблення 

інформації у сфері 

екологічного 

оподаткування, а також 

цифровізації цього 

процесу, удосконалення 

використання коштів 

Державного фонду 

охорони навколишнього 

середовища можуть бути 

враховані під час 

опрацювання 

Міністерством пропозицій 

відповідних органів щодо 

правового врегулювання 

порушеного питання. 

Міністерство 

захисту 

довкілля та 

природних 

ресурсів 

України; 

 

20.08.2021 Робота 

направлена на 

розгляд 

проблеми 

реформування 

екологічного 

оподаткуванн

я, яка 

обумовлена 

відсутністю 

прозорості в 

розрахунку 

податку і його 

оплати. 

Подальше 

використання, 

а саме 

оцінювання 

податкового 

регулювання 

екологічної 

економіки, із 

застосування

м 

запропонован

их 

методичних 

підходів. 

Міністерство 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарства 

України 

 

24.03.2021 

8 

Пропозиції щодо 

цифровізації 

пляжних 

територій 

Одеської області в 

контексті 

забезпечення 

Розроблено 

рекомендації 

щодо 

збереження 

якості 

рекреаційного 

середовища 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Надано пропозиції щодо 

поповнення бюджету 

області за рахунок даних 

по інвентаризації пляжних 

територій та здійснення 

більш чіткого контролю з 

боку органів управління 

Управління 

туризму, 

рекреації та 

курортів 

Одеської 

обласної 

державної 

17.02.2021 Надані 

рекомендації 

будуть 

враховані при 

формуванні 

дорожньої 

карти щодо 
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інклюзивного 

природокористува

ння в 

рекреаційно-

туристичній сфері 

(Н.І.Хумарова ; 

К.О.Костецька ) 

завдяки 

формуванню 

реєстру 

природокорис

тувачів 

суб'єктів 

господарюван

ня на 

рекреаційній 

території 

суб'єктів господарювання, 

які здійснюють свою 

діяльність на орендованих 

територіях через 

застосування корегуючих 

коефіцієнтів для орендної 

плати в залежності від 

природних рекреаційних 

ресурсів на території 

адміністрації 

 

покращення 

стану 

рекреаційно-

туристичної 

сфери 

Одеської 

області 

9 

Економіко- 

правовий 

механізм 

регулювання 

відносин у 

спільному полі 

діяльності, 

пов’язаної з 

інклюзивністю 

економіки 

вражень у 

природокористува

нні 

(Н.І.Хумарова ; 

М.М.Петрушенко; 

Т.О.Ніколайчук ) 

Розроблено 

комплекс 

нормативно-

правових 

ініціатив, що 

спрямовані на 

формування 

прозорого 

законодавчо-

адміністратив

ного 

підґрунтя 

розвитку 

послуг 

вражень, як 

окремого 

сектору 

національної 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Розвинено розвиток 

екологоорієнтованих 

форм ведення 

господарської діяльності 

на заповідних територіях 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

13.07.2021 Розвиток 

екологоорієнт

ованих форм 

ведення 

господарської 

діяльності на 

заповідних 

територіях 

будуть 

використані у 

управлінських 

рішеннях 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

30.08.2021 
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економіки 

України 

Департамент 

економічної 

політики та 

стратегічного 

планування 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

08.06.2021 

Галицинівськ

а сільська 

рада 

Вітовського 

району 

Миколаївсько

ї області 

08.06.2021 

Шостаківськи

й 

старостинськ

ий округ 

Миколаївсько

ї області 

03.06.2021 

Ковалівська 

сільська рада 

Миколаївсько

го району 

Миколаївсько

ї області 

01.06.2021 
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10 

Цифровізація, як 

тренд економіки 

вражень в умовах 

актуалізації 

інклюзивного 

розвитку: на 

матеріалах 

туристично-

рекреаційної 

сфери України 

(Н.І.Хумарова ; 

Л.М.Черчик ; 

М.М.Петрушенко; 

Т.О.Ніколайчук ) 

Рекомендації 

щодо 

розвитку 

систем 

фінансово-

інформаційни

х 

інструментів 

та монетизації 

інформаційно

-

комунікаційн

ої діяльності 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Обгрунтовано економічну 

ефективність застосування 

цифрових інструментів як 

індикаторів спроможності 

впровадження цифрових 

технологій 

Чорноморська 

сільська рада 

Миколаївсько

го району 

Миколаївсько

ї області 

16.11.2021 Рекомендації 

будуть 

використані 

для розвитку 

економіко 

суспільних 

інструментів 

співпраці 

територіально

ї громади, 

органів 

державної 

влади та 

приватних 

підприємців з 

метою 

промоції 

регіону та 

створення 

сприятливого 

інвестиційног

о середовища 

Очаківська 

міська 

територіальна 

громада 

15.11.2021 

11 

Стратегічне 

управління 

аграрним 

землекорстування

м в контексті 

нелінійного 

підходу: наукова 

доповідь 

(Л.Є.Купінець ; 

Для фахівців 

економістів з 

питань 

стратегічного 

управління 

землекористу

ванням в 

контексті 

нелінійних 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Пропозиції щодо стратегії 

управління аграрним 

землекористуванням, яка 

враховує нелінійність та 

нерівноважність такої 

складовної економіко-

екологічної системи, як 

земельний ресурс 

прийнято до уваги. 

Державна 

служба 

України з 

питань 

геодезії, 

картографії та 

кадастру 

(Держгеокада

стр) 

18.11.2021 Прийнято до 

уваги 

пропозиції в 

якості 

здійснення 

державного 

контролю за 

використання

м та 
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Г.О.Тютюнник ) змін. Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

29.11.2021 охороною 

земель. 

12 

Доповідна записка 

«Механізми 

провадження 

регіональної 

політики 

інноваційного 

співробітництва 

на основі 

стимулювання 

попиту та 

пропозиції 

інновацій» 

(О.А.Єрмакова ) 

Міністерств 

розвитку 

громад та 

територій 

України, 

Міністерство 

цифрової 

трансформації

, Одеська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

Миколаївська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

Херсонська 

обласна 

державна 

адміністрація 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Запропоновано прикладні 

механізми, спрямовані на 

активізацію інноваційного 

співробітництва, 

міжтериторіального та 

міжсекторного, суб’єктів 

попиту і пропозиції 

інновацій в регіонах 

України 

Міністерство 

розвитку 

громад та 

територій 

України 

 

27.05.2021 В практичній 

роботі 

Директорату з 

питань 

розвитку 

місцевого 

самоврядуван

ня, 

територіально

ї організації 

влади та 

адміністратив

но-

територіально

го устрою 

Міністерства 

розвитку 

громад та 

територій 

України при 

розробці 

відповідних 

законодавчих 

актів 

Херсонська 

обласна 

державна 

адміністрація 

 

02.07.2021 

13 
Доповідна записка 

«Механізми 

Міністерство 

розвитку 

III. 

Відомча 
0,000 

Прикладні положення 

записки представляють 

Одеська 

обласна 

07.12.2021 В роботі 

Департаменту 
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провадження 

інфраструктурног

о забезпечення 

інноваційного 

співробітництва в 

регіонах України» 

(О.А.Єрмакова ) 

громад та 

територій 

України, 

Одеська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

Миколаївська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

Херсонська 

обласна 

державна 

адміністрація 

тематика практичний інтерес для 

Департаменту в аспекті 

створення регіонального 

кластеру для виробництва 

вторинних продуктів 

виноробства (п.16 

Програми розвитку 

агропромислового 

комплексу Одеської 

області на 2019-2023 роки 

«Аграрна Одещина») 

державна 

адміністрація 

 

аграрної 

політики, 

продовольств

а та 

земельних 

відносин 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

14 

Доповідна записка 

«Пропозиції і 

рекомендації 

щодо 

забезпечення 

індустріалізації та 

ефективного 

використання 

ресурсів громад, 

на прикладі 

Подільського 

району Одеської 

області» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

М.Б.Єжов ; 

О.І.Лайко ) 

Подільська 

районна 

державна 

адміністрація, 

Подільська 

міська рада 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Економічно 

обґрунтованою є 

пропозиція розміщення 

нових підприємств або 

розширення видів 

діяльності існуючих 

промислових об’єктів з 

переробки сировини 

соняшника, пшениці у м. 

Подільськ, запропоновано 

практичні заходи щодо 

найбільш ефективного 

використання 

перспективного 

інструментарію 

економічного 

співробітництва з метою 

підвищення 

конкурентоспроможності 

всього Подільського 

Подільська 

міська рада 

Подільського 

району 

Одеської 

області 

19.10.2021 В діяльності 

Подільської 

міської ради 
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району 

15 

Доповідна записка 

«Агентство 

місцевого 

розвитку як 

інструмент 

управління 

реалізацією 

стратегії сталого 

розвитку 

територій в 

контексті 

інвестиційно-

інноваційного 

співробітництва 

(на прикладі АМР 

Коблівської 

сільської 

територіальної 

громади)» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

В.М.Осипов ; 

О.І.Лайко ; 

М.С.Кукош ; 

З.В.Чехович ) 

Комунальна 

установа 

«Агенція 

сталого 

розвитку 

Визирської 

сільської 

територіально

ї громади» 

Визирської 

сільської 

ради, 

Установа 

«Агенція 

місцевого 

розвитку 

Коблівської 

ОТГ» 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Теоретичні, аналітичні та 

практичні результати 

забезпечення стійкого 

розвитку на прикладі 

Коблівської ОТГ 

Установа 

"Агенція 

місцевого 

розвитку 

Коблівської 

ОТГ" 

17.11.2021 В діяльності 

Установи 

"Агенція 

місцевого 

розвитку 

Коблівської 

ОТГ" 

Комунальна 

установа 

"Агенція 

сталого 

розвитку 

Визирської 

сільської 

територіально

ї громади" 

Визирської 

сільської ради 

25.11.2021 

16 

Доповідна записка 

«Роль науки в 

забезпеченні 

співробітництва в 

сфері сталого 

розвитку 

Установа 

«Агенція 

місцевого 

розвитку 

Коблівської 

ОТГ», 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Представлені пріоритетні 

напрямки активізації 

міжнародного науково-

технічного 

співробітництва й 

науково-інституціональне 

Установа 

"Агенція 

місцевого 

розвитку 

Коблівської 

ОТГ" 

17.11.2021 В діяльності 

Установи 

"Агенція 

місцевого 

розвитку 

Коблівської 
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муніципальної 

економіки» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

В.М.Осипов ; 

О.І.Лайко ; 

О.Ю.Білоус ; 

М.С.Кукош ; 

З.В.Чехович ) 

Комунальна 

установа 

«Агенція 

сталого 

розвитку 

Визирської 

сільської 

територіально

ї громади» 

Визирської 

сільської ради 

забезпечення сталого 

розвитку в регіоні в 

процесі формування 

агенств регіонального 

розвитку 

Комунальна 

установа 

"Агенція 

сталого 

розвитку 

Визирської 

сільської 

територіально

ї громади" 

Визирської 

сільської ради 

25.11.2021 ОТГ" 

17 

Аналітична 

записка «Світові 

практики науково-

методичної 

взаємодії в 

контексті сталого 

розвитку та 

співробітництва в 

регіоні» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

В.М.Осипов ; 

О.І.Лайко ; 

О.Ю.Білоус ; 

М.С.Кукош ; 

З.В.Чехович ) 

Комунальна 

установа 

«Агенція 

сталого 

розвитку 

Визирської 

сільської 

територіально

ї громади» 

Визирської 

сільської 

ради, 

Установа 

«Агенція 

місцевого 

розвитку 

Коблівської 

ОТГ» 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Представлено теоретичні, 

аналітичні та практичні 

напрацювання на 

міжнародному, 

національному, 

регіональному і 

субрегіональному рівні в 

контексті співпраці 

партнерів в процесі 

розробки стратегічних 

документів сталого 

розвитку 

Установа 

"Агенція 

місцевого 

розвитку 

Коблівської 

ОТГ" 

17.11.2021 В діяльності 

установи 

"Агенція 

місцевого 

розвитку 

Коблівської 

ОТГ" 
Комунальна 

установа 

"Агенція 

сталого 

розвитку 

Визирської 

сільської 

територіально

ї громади" 

Визирської 

сільської ради 

25.11.2021 

18 

Аналітична 

записка “Аналіз 

інтерактивних 

систем прийняття 

рішень в 

Для 

науковців, 

фахівців у 

сфері 

економіки 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

0,000 Наукова робота 

присвячена розробці 

методичних основ 

формування таких 

інтерактивних систем, 

Міністерство 

інфраструкту

ри України 

 

16.11.2021 Результати 

проведеного 

дослідження 

будуть 

корисними 
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управлінні 

техногенним 

навантаженням на 

морське 

середовище і 

розробка вимог та 

пропозицій щодо 

проєктування 

національної 

системи” 

(С.В.Ільченко ; 

С.В.Котенко ) 

природокорис

тування, осіб, 

що 

приймають 

рішення, 

представників 

органів 

самоврядуван

ня різних 

рівнів 

а 

тематика 

НАН 

України 

обґрунтування вимог, які 

мають бути виконано 

задля проєктування 

національної системи 

управління 

навантаженням на 

морське середовище від 

судноплавства, 

cформовано пропозиції. 

для роботи 

Комітету з 

питань 

транспорту та 

інфраструкту

ри Верховної 

Ради України, 

оскільки 

практична 

цінність 

роботи 

полягає в 

можливості 

імплементації 

положень 

основних 

нормативно-

правових 

документів, 

затверджених 

Верховною 

Радою, 

відповідно до 

ратифіковани

х 

міжнародних 

угод та 

формування 

підґрунтя 

екологічної 

безпеки 

морського 

середовища в 

Україні. 

19 Науково- Для II. 0,000 У наданих матеріалах Департамент 13.12.2021 Результати 
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аналітична 

записка «Аналіз 

ресурсів протидії 

техногенним 

загрозам від 

судноплавства та 

інформаційно-

аналітичні 

інструменти 

управління 

природоохоронни

ми заходами» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

С.В.Ільченко ) 

науковців, 

фахівців у 

сфері 

економіки 

природокорис

тування, осіб, 

що 

приймають 

рішення, 

представників 

органів 

самоврядуван

ня різних 

рівнів 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

містяться результати 

проведення аналізу 

ресурсів протидії 

техногенним загрозам від 

судноплавства, 

організаційно-правових 

умов реалізації 

запобіжних дій 

антропогенному 

забрудненню морського 

середовища, 

систематизовані та 

схарактеризовані заході 

дотримання безпеки на 

морі та екологічної 

безпеки морського 

середовища для 

формування цілей, 

спрямованості 

нормативних актів та 

відповідних заходів для їх 

реалізації. 

морегосподар

ського 

комплексу, 

транспортної 

інфраструкту

ри та зв`язку 

 

проведеного 

дослідження 

будуть 

корисними 

для роботи 

Департаменту

, оскільки 

практична 

цінність 

роботи 

полягає в 

можливості 

імплементації 

цих положень 

в основні 

нормативно-

правових 

документи 

формування 

підґрунтя 

екологічної 

безпеки 

морського 

середовища в 

Україні. 

20 

Аналітична 

записка: 

“Науково-

прикладні засади 

діагностики рівня 

конкурентоспром

ожності 

підприємств 

водного 

транспорту 

Для 

науковців, 

фахівців у 

сфері 

економіки та 

управління 

водним 

транспортом, 

представників 

органів 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 На основі запропонованої 

у роботі методики 

проведено діагностику 

рівня 

конкурентоспроможності 

підприємств водного 

транспорту, на прикладі 

ДП «Одеський морський 

торговельний порт», 

Товариства з обмеженою 

Департамент 

морегосподар

ського 

комплексу, 

транспортної 

інфраструкту

ри та зв`язку 

13.12.2021 Методика 

може бути 

інструментом 

моніторингу 

конкурентосп

роможності 

підприємств 

водного 

транспорту як 

ключового 
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України” 

(Н.Д.Маслій ) 

державної 

влади та 

місцевого 

самоврядуван

ня різних 

рівнів 

відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 

«Трансінвестсервіс», ДП 

«Морський торговельний 

порт «Південний», ДП 

«Морський торговельний 

порт «Чорноморськ». 

показника 

ефективності 

розвитку 

сфери з 

метою 

забезпечення 

ефективного 

виконання 

плану заходів 

з реалізації 

національних 

стратегій. 

21 

Науково-

аналітична 

записка: 

“Концептуальні 

положення 

побудови 

механізму 

досягнення 

конкурентних 

переваг водним 

транспортом 

України” 

(С.В.Ільченко ; 

М.А.Дем`янчук ) 

Для 

науковців, 

фахівців у 

сфері 

економіки та 

управління 

водним 

транспортом, 

представників 

органів 

державної 

влади та 

місцевого 

самоврядуван

ня різних 

рівнів 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Посилення інтеграційних 

процесів, диспропорції в 

перевезеннях пасажирів і 

вантажів різними видами 

транспорту, розвиток 

економних та еколого-

енергоефективних видів 

транспорту, 

першочергового значення 

набуває розвиток та 

ефективне 

функціонування водного 

транспорту, зокрема 

морського. 

Департамент 

морегосподар

ського 

комплексу, 

транспортної 

інфраструкту

ри та зв`язку 

13.12.2021 Запропонован

і пропозиції, 

отримані по 

результатах 

наукового 

дослідження, 

висновки та 

рекомендації 

щодо 

розв’язання 

проблем у 

цьому 

напрямі, 

визначенні 

стратегічні та 

операційні 

заходи 

досягнення 

конкурентних 

переваг 

морським і 

внутрішнім 

водним 
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транспортом 

можуть бути 

доцільними у 

використані 

під час 

реалізації 

вітчизняних 

та 

міждержавни

х проєктів в 

рамках 

реалізації 

Стратегії 

розвитку 

Одеської 

області до 

2027 р. 

22 

Наукова доповідь: 

“Моделі 

оптимізації 

вантажних 

перевезень 

водного 

транспорту на 

підставі його 

конкурентних 

переваг” 

(С.В.Ільченко ; 

С.В.Котенко ) 

Для 

науковців, 

фахівців у 

сфері 

економіки та 

управління 

водним 

транспортом, 

представників 

органів 

державної 

влади та 

місцевого 

самоврядуван

ня різних 

рівнів 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Наукова робота 

присвячена розробці 

теоретико-прикладних 

засад оптимізації 

вантажних перевезень 

водного транспорту на 

підставі його 

конкурентних переваг. 

Розроблено та апробовано 

декілька варіантів 

математичної формалізації 

задачі оптимізації 

вантажних перевезень 

водного транспорту. 

Міністерство 

інфраструкту

ри України 

23.11.2021 Результати 

проведеного 

дослідження 

будуть 

корисними 

для роботи 

Міністерства 

інфраструкту

ри України. 

23 Доповідна Для III. 0,000 Наукова робота Департамент 13.12.2021 Результати 
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записка: 

“Економічне 

обґрунтування 

профілю 

конкурентних 

стратегій 

внутрішнього 

водного 

транспорту” 

(С.В.Ільченко ; 

В.Ф.Грищенко ; 

І.В.Грищенко ) 

науковців, 

фахівців у 

сфері 

економіки та 

управління 

водним 

транспортом, 

представників 

органів 

державної 

влади та 

місцевого 

самоврядуван

ня різних 

рівнів 

Відомча 

тематика 

присвячена побудові, 

аналізу та економічному 

обґрунтуванню профілю 

конкурентної стратегії 

внутрішнього водного 

транспорту України. 

морегосподар

ського 

комплексу, 

транспортної 

інфраструкту

ри та зв`язку 

дослідження 

можуть 

сприяти 

розробленню 

системи 

стратегічних 

рекомендацій 

щодо 

формування 

конкурентної 

стратегії, яка 

дозволить 

позиціонуват

и внутрішній 

водний 

транспорт 

України на 

Європейськом

у ринку 

транспортних 

послуг в 

умовах 

Євроінтеграці

ї. 

24 

Теоретичні засади 

механізмів 

формування 

ефективної 

логістики 

товарних ринків 

(О.В.Нікішина ; 

М.Л.Тараканов ) 

Підприємств 

та органів 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Розробка організаційно-

економічних механізмів 

формування ефективної 

логістики на 

регіональному ринку; 

вибір оптимальних форм 

логістичної взаємодії 

учасників ринкового 

ланцюга на засадах 

логістичного маркетингу. 

ТОВ 

«Колумбус 

Інтернешл» 

20.05.2021 Розповсюдже

ння серед 

інших 

регіональних 

підприємств 
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25 

Інституційна база 

регламентації 

товароруху в 

системі товарних 

ринків 

(О.В.Нікішина ; 

М.Л.Тараканов ) 

Для 

підприємств 

та органів 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Розробка адаптивної 

логістичної стратегії; 

формування варіативних 

ланцюгів вартості в 

системі товарних ринків в 

умовах нестабільності 

товароруху 

ТОВ 

«Колумбус 

Інтернешл» 

06.07.2021 Розповсюдже

ння серед 

інших 

регіональних 

підприємств 

26 

Принципи та 

методи 

регулювання 

процесів 

товароруху по 

логістичному 

маршруту 

товарних ринків 

(В.М.Лисюк ) 

Підприємств 

та органів 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Методичний підхід до 

вибору ефективних 

логістичних маршрутів 

товарного руху на 

регіональних ринках 

Асоціація 

міст України 

(Одеське 

відділення) 

 

05.08.2021 Розповсюдже

ння серед 

інших 

підприємств 

регіону 

27 

Реверсивна 

логістика як 

перспективний 

напрям 

формування 

ефективної 

логістики 

товарних ринків 

(В.М.Лисюк ) 

Підприємств 

та органів 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Методичний підхід до 

оцінки ступеню впливу 

логісти-ки, у т.ч. 

реверсивної, на розвиток 

економіки міст 

Асоціація 

міст України 

(Одеське 

відділення) 

 

05.08.2021 Розповсюдже

ння серед 

інших 

підприємств 

регіону 

28 

Інституційне 

забезпечення 

формування 

ефективної 

логістики на 

ринках зернових і 

хлібних продуктів 

України 

(акад. НАН 

Підприємств 

та органів 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Діагностика сучасних 

тенденцій розвитку 

регіонального ринку 

зернових і хлібних 

продуктів, обґрунтування 

економічної доцільності 

інвестицій в розбудову 

логістичних ланцюгів 

ринку. 

ТОВ 

«Колумбус 

Інтернешл» 

 

27.09.2021 Розповсюдже

ння серед 

інших 

підприємств 

регіону 
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України 

Б.В.Буркинський ; 

О.В.Нікішина ) 

29 

Пропозиції щодо 

інституційного 

забезпечення 

формування 

відтворювальної 

логістики ринків 

зернових і хлібних 

продуктів України 

(О.В.Нікішина ) 

Підприємств 

та органів 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Оцінка інституційного 

середовища 

функціонування 

логістичних ланцюгів 

агропродовольчих ринків 

Одеської області; 

розробка програм 

розвитку стратегічних 

аграрних і продовольчих 

ринків регіону 

Департамент 

аграрної 

політики, 

продовольств

а та 

земельних 

відносин 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

21.10.2021 Розповсюдже

ння серед 

інших 

регіонів 

України 

Укрхлібпром 04.11.2021 

ТОВ 

«Колумбус 

Інтернешл» 

26.10.2021 

ТОВ Велес-

Агро ЛТД 

05.11.2021 

30 

Інституційне 

забезпечення 

логістичної 

цілісності 

товарних ринків 

(О.В.Нікішина ; 

М.Л.Тараканов ) 

Підприємства 

та органи 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Розробка організаційно-

економічних механізмів 

оптимізації відносин 

учасників ринкового 

товароруху на засадах 

холістичної парадигми 

логістичного маркетингу 

ТОВ 

«Колумбус 

Інтернешл» 

06.12.2021 Розповсюдже

ння серед 

інших 

підприємств 

регіону 

31 

Пропозиції щодо 

шляхів 

інституційного 

регламентування 

товароруху на 

ринку плодово-

ягідної продукції 

Підприємств 

та органів 

влади 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Обґрунтування напрямів 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства на 

внутрішньому за рахунок 

ефективного 

функціонування ланцюгів 

ТОВ Велес-

Агро ЛТД 

13.12.2021 Розповсюдже

ння серед 

інших 

підприємств 

регіону 
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в Україні 

(О.В.Нікішина ; 

Т.П.Лозова ) 

вартості, налагодження 

зв’язків і взаємодій із 

суб’єктами логістичних 

ланцюгів суміжних 

аграрних ринків 

32 

Наукова доповідь: 

«Концептуальна 

модель стійкого 

розвитку ринку 

інноваційних 

технологій в 

Україні на основі 

трансформації 

підприємницького 

середовища» 

(Н.Л.Шлафман ; 

О.В.Бондаренко ; 

В.В.Лукащук ) 

науковців, 

економістів, 

аспірантів 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Використано у поточній 

діяльності 

Асоціація 

міст України 

(Одеське 

відділення) 

 

05.08.2021 У діяльності 

регіональних 

відділень 

Асоціації міст 

України 

SIA «Earth 

Revival» 

 

10.09.2021 

33 

Наукова доповідь: 

«Структурна 

модель оцінки 

рівня мотивації 

підприємницьких 

структур до 

розвитку ринку 

інноваційних 

технологій» 

(Т.В.Уманець ; 

Л.С.Шаталова ; 

В.В.Лукащук ) 

економістів, 

науковців, 

зацікавлених 

фахівців 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Методичний підхід 

дозволив визначити та 

обґрунтувати 

компонентну базу 

побудови структурної 

моделі мотивації 

підприємницьких 

структур до розвитку 

ринку інноваційних 

технологій на засадах 

економічної синергетики 

Український 

союз 

промисловців 

і підприємців 

 

20.12.2021 Будуть 

використані у 

діяльності 

УСПП з 

питань 

розвитку 

підприємницт

ва та з питань 

інноваційної 

політики 

34 

Наукова доповідь: 

«Методологічні 

засади побудови 

моделі 

науковців, 

економістів, 

аспірантів 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Методичний підхід 

дозволив запропонувати 

методологічні засади 

побудови моделі 

Український 

союз 

промисловців 

і підприємців 

20.12.2021 Будуть 

використані у 

діяльності 

УСПП з 
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координаційних 

потоків 

синергетичного 

ефекту від 

взаємодії між 

суб’єктами ринку 

інноваційних 

технологій» 

(Т.В.Уманець ; 

І.А.Топалова ) 

координаційних потоків 

для розрахунку 

синергетичного ефекту від 

взаємодії між суб’єктами 

ринку інноваційних 

технологій 

питань 

розвитку 

підприємницт

ва та з питань 

інноваційної 

політики 

35 

Доповідна 

записка: 

«Напрями 

трансформації 

фінансової 

складової 

підприємницького 

середовища для 

розвитку ринку 

інноваційних 

технологій в 

Україні» 

(Н.Л.Шлафман ; 

О.В.Бондаренко ; 

В.В.Лукащук ) 

науковців, 

економістів, 

аспірантів 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Надано пропозиції щодо 

напрямів трансформації 

фінансової складової 

підприємницького 

середовища для розвитку 

ринку інноваційних 

технологій в Україні. 

Асоціація 

міст України 

(Одеське 

відділення) 

05.08.2021 У діяльності 

регіональних 

відділень 

Асоціації міст 

України 

SIA «Earth 

Revival» 

 

10.09.2021 

36 

Доповідна 

записка: 

«Інституційні 

аспекти 

вдосконалення 

процесу 

технологічного 

приєднання до 

економістів, 

науковців, 

зацікавлених 

фахівців 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Виявлено основні 

проблеми приєднання 

підприємницьких 

структур до інженерних 

мереж і запропоновано 

низку пропозицій щодо їх 

вирішення, а саме: 

необхідно законодавчо 

Асоціація 

міст України 

(Одеське 

відділення) 

05.08.2021 У діяльності 

регіональних 

відділень 

Асоціації міст 

України 
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мереж інженерно-

технічного 

забезпечення 

суб’єктів ринку 

ихноваційних 

технологій 

України» 

(О.В.Бондаренко ) 

закріпити єдину 

процедуру, її етапи, 

терміни і вартість. 

SIA «Earth 

Revival» 

10.09.2021 

37 

Доповідна 

записка: 

«Рекомендації 

щодо підвищення 

результативності 

діяльності 

суб’єктів 

підприємництва в 

контексті 

розвитку ринку 

інноваційних 

технологій» 

(І.А.Топалова ) 

економістів, 

науковців, 

зацікавлених 

фахівців 

III. 

Відомча 

тематика 

0,000 Прийнято в розробку 

стратегії розвитку 

Асоціації міст України на 

2022 рік 

Асоціація 

міст України 

(Одеське 

відділення) 

05.08.2021 У діяльності 

регіональних 

відділень 

Асоціації міст 

України 
SIA «Earth 

Revival» 

10.09.2021 

Український 

союз 

промисловців 

і підприємців 

20.12.2021 

КПКВК 6541230 

1 

Визначення 

інституційних 

чинників 

формування та 

використання 

природно-

ресурсних активів 

рекреаційно-

туристичної сфери 

(Г.М.Шевченко ) 

Для місцевих та 

регіональних 

органів влади, 

департаменти 

екології та 

природних 

ресурсів при 

ОДА, 

управління 

розвитку 

рекерації та 

туризму 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 розроблено модель 

оцінювання природно-

ресурсних активів, 

інтегрованих у систему 

активів рекреаційно-

туристичної сфери; 

підготовлено рекомендації 

щодо побудови 

організаційно-

економічного механізму в 

складі інституційного 

забезпечення формування, 

Одеський 

обласний 

гуманітарний 

центр 

позашкільної 

освіти і 

виховання 

Департаменту 

освіти і науки 

Одеської 

обласної 

державної 

24.09.2021 Полягають у 

можливості 

імплементації 

основних 

положень 

дослідження у 

вітчизняний 

освітній та 

науковий 

простір 

вітчизняної 

молоді 
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використання та розвитку 

природно-ресурсних 

активів рекреаційно-

туристичної сфери 

адміністрації 

 

2 

Інструменти 

забезпечення 

диверсифікації 

використання 

природних 

ресурсів у 

рекреаційно-

туристичній сфері 

(О.С.Голікова ) 

Для осіб, що 

приймають 

рішення в сфері 

природокористу

вання, 

посадовим 

особам обласних 

департаментів 

екології та 

природних 

ресурсів 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Пропозиції щодо 

інструментів забезпечення 

диверсифікації 

використання природних 

рекреаційних ресурсів є 

доцільними в контексті 

сучасних тенденцій до 

цифровізації, моніторингу 

і прийняттю 

управлінських рішень в 

сфері рекреаційного 

природокористування 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

09.12.2021 Розроблені 

пропозиції 

будуть 

враховані 

Департаменто

м та 

використані 

при 

формуванні 

програмних 

заходів 

регіональної 

програми 

охорони 

навколишньог

о природного 

середовища 

та плану дій 

щодо 

раціонального 

природокорис

тування в 

Одеській 

області 

3 

Методичне 

забезпечення 

діагностики 

домінант 

інвестиційно-

Для фахівців у 

сфері економіки 

природокористу

вання і охорони 

навколишнього 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

0,000 Прикладні положення 

доповіді використані в 

ході обґрунтування 

пріоритетів і стратегії 

сталого розвитку на ринку 

ТОВ 

«Колумбус 

Інтернешл» 

17.11.2021 Проведений 

авторами 

міжсектораль

ний аналіз 

загальних 
ТОВ Велес-

Агро ЛТД 

17.11.2021 
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інноваційної 

політики 

природокористува

ння у 

секторальному 

вимірі на засадах 

квадро-спіралі: 

аналітична 

доповідь 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.В.Нікішина ) 

середовища, 

фахівців у галузі 

управління, 

представників 

органів 

державної влади, 

фахівців 

економістів з 

питань сталого 

розвитку. 

а 

тематика 

НАН 

України 

сільськогосподарської 

техніки, інвестиційно-

інноваційної політики 

раціонального 

природокористування 

Департамент 

аграрної 

політики, 

продовольств

а та 

земельних 

відносин 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

25.11.2021 індикаторів 

сталого 

розвитку 

дозволяє 

визначити 

внесок 

кожного 

сектору, в т. 

ч. і сільського 

господарства, 

в реалізацію 

домінант 

інвестиційно-

інноваційної 

політики 

природокорис

тування. 

Міністерство 

економіки 

України 

29.11.2021 

4 

Методичні 

підходи до 

стратегічного 

управління 

інвестиційно-

інноваційною 

діяльністю у сфері 

екологічно 

безпечного 

землекористуванн

я: науково-

Науково-

аналітична 

доповідь 

призначена для 

фахівців з 

питань 

стратегічного 

управління 

інвестиційно-

інноваційною 

діяльністю, 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Методичні положення й 

рекомендації можуть 

використовуватися 

органами державної влади 

при здійсненні заходів з 

реалізації державної 

політики у сферах 

охорони навколишнього 

природного середовища. 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

27.08.2021 Методичні 

положення й 

рекомендації 

можуть 

використовув

атися 

органами 

державної 

влади при 

здійсненні 

заходів з 
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аналітична 

доповідь 

(Н.М.Андрєєва ; 

Г.О.Тютюнник ) 

SMART-

досліджень, 

економіко-

екологічного 

аналізу, 

інвестиційно-

інноваційної 

діяльності, 

PESTLE-, 

SWOT-аналізу, 

екологічно 

безпечного 

стратегування 

Департамент 

економічної 

стратегії та 

макроекономі

чного 

прогнозуванн

я 

Міністерства 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

29.11.2021 раціонального 

використання, 

відтворення 

та охорони 

природних 

ресурсів. 

5 

Адаптивні 

механізми 

впровадження 

екологічних 

інновацій в 

раціональне 

природокористува

ння агросфери: 

наукова доповідь 

(Л.Є.Купінець ; 

О.М.Шершун ) 

Для фахівців 

економістів з 

питань 

інноваційної 

складової 

аграрної сфери, 

статистичного 

забезпечення 

України у сфері 

науки та 

технологій 

агросфери 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Вдосконалення 

статистичного обліку з 

питань інноваційної 

діяльності. 

 

Державна 

служба 

статистики 

України 

 

24.11.2021 Подальша 

співпраця із 

Держстатом у 

питаннях 

статистичного 

обліку. 

6 

Інституційне 

забезпечення 

розвитку 

екологічно 

релевантної 

науково-освітньої 

діяльності в 

межах 

інноваційних 

Для фахівців 

економістів з 

питань сталого 

розвитку, 

розвитку 

інноваційних 

парків у країнах 

із економікою, 

що розвивається, 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Практична цінність 

наукової роботи полягає в 

можливості імплементації 

основних положень 

дослідження у 

вітчизняний освітній та 

науковий простір 

вітчизняної молоді. 

 

Одеський 

обласний 

гуманітарний 

центр 

позашкільної 

освіти і 

виховання 

Департаменту 

24.09.2021 Результати 

дослідження 

будуть 

корисні у 

діяльності 

Одеського 

відділення 

Малої 

академії Наук. 
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парків: наукова 

доповідь 

(Н.І.Хумарова ; 

М.М.Петрушенко) 

екологічно 

релевантної 

науково-

освітньої 

діяльності в 

межах 

інноваційних 

парків. 

освіти і науки 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

7 

Доповідна записка 

«Фінансові, 

податкові, 

організаційні 

заходи та 

інструменти 

забезпечення 

нарощення 

технологічного 

потенціалу в 

підприємницьком

у секторі 

України». 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ; 

Н.Л.Шлафман ; 

О.В.Бондаренко ; 

В.В.Лукащук) 

науковців, 

економістів, 

аспірантів 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Використано у поточній 

діяльності 

Асоціація 

міст України 

(Одеське 

відділення); 

05.08.2021 У діяльності 

регіональних 

відділень 

Асоціації міст 

України SIA «Earth 

Revival» 

10.09.2021 

8 

Доповідна записка 

«Податкові 

інструменти 

капіталізації 

підприємств 

України». 

економістів, 

науковців, 

зацікавлених 

фахівців 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

0,000 Використано у поточній 

діяльності 

SIA «Earth 

Revival» 

10.09.2021 При складанні 

бізнес плану 
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(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

В.Ф.Горячук ; 

О.І.Лайко ; 

З.В.Чехович ) 

тематика 

НАН 

України 

9 

Аналітична 

записка «Система 

організаційних та 

економічних 

стимулів 

збільшення 

валової доданої 

вартості 

високотехнологіч

них сфер 

підприємницької 

діяльності». 

(О.А.Єрмакова ; 

О.І.Лайко ; 

член-кор. НАН 

України 

С.І.Князєв ) 

науковців, 

економістів, 

аспірантів 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Запропонована 

кумулятивна модель 

збільшення валової 

доданої вартості 

високотехнологічного 

сектору національної 

економіки розкриває 

відповідні взаємовпливи 

та дозволяє підійти до 

розробки стимулів 

збільшення валової 

доданої вартості 

високотехнологічного 

сектору з системних 

позицій 

Департамент 

стратегічного 

планування та 

макроекономі

чного 

прогнозуванн

я 

Міністерства 

економіки 

України 

 

29.11.2021 Використання 

в роботі 

Міністерства 

при 

формуванні 

рішень 

економічної 

політики, 

підготовці 

інформаційно

-аналітичних 

матеріалів, 

прогнозних і 

програмних 

документів 

соціально-

економічного 

розвитку та 

вирішенні 

поточних 

завдань 

стосовно 

виявлення 

структурних 

зрушень/дисп

ропорцій в 

економіці. 

10 Механізми та Для фахівців II. 0,000 Запропоновано підходи до Державне 15.12.2021 Робота буде 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

7
8
 

інституційне 

забезпечення 

стимулювання 

виробництва, 

трансферу та 

провайдингу 

екологічних 

інновацій у 

інвестиційну 

політику 

водокористування 

України: 

аналітична 

доповідь 

(О.Є.Рубель ) 

економістів з 

питань 

адаптивного 

управляння 

водними 

ресурсами, 

використання 

Cost-Benefit 

аналізу, 

скрінінгу 

технологічних 

інновацій 

системи 

водокористуван

ня тощо 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

економіко-екологічного 

інжинірингу 

природоохоронних 

інновацій відновлення 

водних екосистем послуг 

адаптації до зміни 

клімату. 

агентство 

водних 

ресурсів 

України 

 

корисною для 

формування 

інноваційної 

діяльності 

Басейнового 

управління 

водних 

ресурсів річок 

Західного 

Бугу та Сяну 

11 

Доповідна записка 

«Перспективи 

розвитку 

міжрегіонального 

економічного 

співробітництва 

та ефективного 

використання 

місцевих ресурсів 

(на прикладі 

організації 

вітчизняного 

виробництва 

ліфтів)» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ; 

М.Б.Єжов ; 

З.В.Чехович ) 

економістів, 

науковців, 

зацікавлених 

фахівців 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Містить пропозиції 

стосовно організації 

виробництва ліфтової 

продукції на основі 

включення значної 

кількості підприємств до 

міжрегіональної 

кооперації, що 

забезпечить підвищення 

рівня зайнятості і 

призведе до збільшення 

обсягів виплат заробітних 

плат та, відповідно, до 

зростання зборів податку 

на доходи фізичних осіб 

та доходів місцевих 

бюджетів 

Головне 

управління 

ДПС у 

Запорізькій 

області 

 

12.02.2021 Буде 

використано в 

діяльності 

головного 

управління 

ДПС України 

в Запорізькій 

області 
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12 

Доповідна записка 

«Оцінка 

прихованих 

активів 

підприємств в 

Україні за видами 

економічної 

діяльності» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ; 

В.Ф.Горячук ; 

З.В.Чехович ) 

економістів, 

науковців, 

зацікавлених 

фахівців 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Викладено методичні 

засади оцінки прихованих 

активів в контексті 

порівняння суспільної 

вартості підприємств та 

вартості його активів 

згідно бухгалтерського 

обліку та здійснено оцінку 

прихованих активів 

підприємств України за 

видами економічної 

діяльності у 2012-2018 рр., 

визначено структуру 

прихованих активів 

Міністерство 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарства 

України 

28.01.2021 

 

Матеріали 

будуть 

використані 

при 

плануванні 

роботи по 

адмініструван

ню податків в 

контексті 

покращення 

наповнення 

дохідної 

частини 

бюджетів 

різних рівнів. 

Одеська 

обласна 

державна 

адміністрація 

19.02.2021 

Головне 

управління 

ДПС у 

Запорізькій 

області 

12.02.2021 

13 

Доповідна записка 

«Приховані 

активи та аналіз 

методичних 

підходів до їх 

оцінки в контексті 

продуктивності» 

(акад. НАН 

України 

Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ; 

В.Ф.Горячук ; 

З.В.Чехович ) 

науковців, 

економістів, 

аспірантів 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Запропоновано 

визначення поняття 

«приховані активи» як 

активів, що не 

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 

Міністерство 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарства 

України 

28.01.2021 Врахування 

прихованих 

активів при 

оцінці рівня 

капіталізації 

підприємниць

ких структур 

Одеська 

обласна 

державна 

адміністрація 

19.02.2021 

Головне 

управління 

ДПС у 

Запорізькій 

області 

12.02.2021 
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14 

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 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсн

а 

тематика 

НАН 

України 

0,000 Представлено проєкт 

Стратегії, реалізація якої 

посприяє збільшенню 

доданої вартості суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

Міністерство 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарства 

України 

27.01.2021 Розповсюдже

ння серед 

інших 

підприємств 

регіону 

Міністерство 

розвитку 

громад та 

територій 

України 

22.01.2021 

Український 

союз 

промисловців 

і підприємців 

27.01.2021 
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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 2625,602 

1.1 фундаментальні наукові дослідження 0 0 

1.2 прикладні наукові дослідження 2 2625,602 

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 

4 Кількість спільних міжнародних наукових 

досліджень, які проводяться на конкурсній основі 

0 0 

5 Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання 

(поточні видатки) 

х 0 

6 Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове 

обладнання (капітальні видатки) 

х 0 

7 Кількість придбаного новітнього обладнання та 

комплектуючих для модернізації існуючого наукового 

обладнання 

0 х 

8 Кількість придбаних комплектуючих та витратних 

матеріалів для ремонту наукового обладнання 

0 х 

 ІІ. продукту   

1 Кількість публікацій з новими важливими 

результатами, які відповідають міжнародним 

стандартам високого рівня, в наукових виданнях, 

всього, у т.ч.: 

43 х 

1.1 в іноземних наукових виданнях 22 х 

2 Кількість завершених науковими підрозділами 

категорії А пріоритетних  наукових досліджень і 

науково-технічних(експериментальних) розробок, 

всього, у т.ч.: 

2 2625,602 

2.1 результати яких  перевищують кращі світові аналоги 2 2625,602 

3 Кількість завершених завдань за спільними 

міжнародними проєктами 

0 0 

4 Кількість створеної новітньої науково-технічної 

продукції (нових видів виробів, технологій, 

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

всього, у т.ч.: 

26 х 

4.1 при виконанні  наукових досліджень і  науково-

технічних (експериментальних) розробок науковими 

підрозділами категорії А 

26 х 
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5 Кількість впровадженої новітньої  науково-технічної 

продукції (нових видів виробів, технологій, 

матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) 

всього,  у т.ч.: 

24 х 

5.1 при виконанні наукових досліджень і  науково-

технічних (експериментальних) розробок  науковими 

підрозділами категорії А 

24 х 

6 Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та 

корисні моделі 

0 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.  

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 проєктів на державне фінансування в 2021 р.- 

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

У звітному році було залучено співробітників Інституту до діяльності 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 8 червня 2021 року прийняли участь у засіданні 

Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю 

України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону 

(ЄСДР) з наданням пропозицій щодо пріоритетних напрямів та заходів в 

рамках  головування України в ЄСДР.  

Інститут плідно співпрацює Одеською обласною державною 

адміністрацією та її Департаментами, зокрема: 

- з Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА 

співробітники Інституту неодноразово виступали експертами щодо 

розширення екомережі та природно-заповідних територій, зокрема в 2021 

році проведено підготовлено такі експертні висновки: «Експертний висновок 

щодо розробки проєкту закону про Стратегічну екологічну оцінку» (лист № 
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0545/3283 від 04.08.2021 р.); «Експертний висновок щодо поводження з 

відходами на період до 2030 року» (лист № 2/197 від 26.11.2021 р.);. 

«Експертний висновок: Хаджибейський та Куяльницький лимани - напрями 

вирішення екологічної катастрофи» (лист.№21/242 від 29.06.2021 р.). 

- на запит Департамента економічної політики та стратегічного 

планування Одеської ОДА підготовлено «Науково-експертний висновок 

щодо можливого економічного ефекту для країни від подовження 

туристичного сезону» (термін виконання 19.07.2021–31.12.2021 рр., № 

договору 07-04/2021 від 19.07.2021.  

Науковці Інституту (Буркинський Б.В., Хумарова Н.І., Єрмакова О.А.) 

входять до Регіональної координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при голові Одеської ОДА (Розпорядження 

Одеської ОДА від 27.10.2021 № 1086/од-2021), метою якої є налагодження 

партнерської взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та інститутами громадянського суспільства. 

Також співробітники Інституту (Буркинський Б.В., Хумарова Н.І.) є 

членами Науково-технічної екологічної ради при Одеському міському голові. 

Співробітник Інституту Лайко О.І. є членом Ради молодих вчених при 

Одеській обласній державній адміністрації.  

У звітному році було обрано керівний склад Ради молодих вчених ДУ 

«Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» на нову 

каденцію, зокрема Голова - Єрмакова О.А., заступники Голови – Тютюнник 

Г.О., Шершун О.М., секретар Ради –Магац Н.С.. 

Фахівець Інституту Осипов В.М. входить до складу Архітектурно-

будівельної ради при Одеській обласній державній адміністрації. 

У 2020 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 протягом 2021 року розробляли Стратегію 

розвитку Визирської сільської територіальної громади Одеської області до 

2030 року з врахуванням сучасних вимог до процесу децентралізації 
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управління економічним розвитком та забезпечення конкурентних та 

ефективних умов для добровільного об’єднання громад та надавали 

консультації щодо прогнозування стратегічних пріоритетів сталого розвитку 

територіально-виробничих утворень і їх реалізації обумовлена можливістю 

подальшого отримання портфеля замовлень госпдоговірних НДР. 

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 питань 

транспорту та інфраструктури; Міністерством аграрної політики та 

продовольства України; Міністерством захисту довкілля  та природних 

ресурсів України; Міністерством розвитку громад та територій України; 

Міністерством економіки 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, Агенцією Розвитку Південного 

регіону; Лиманською районною радою Одеської області, Визирською 

сільською територіальною громадою; 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 морської біології 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» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро);   
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● підприємствами регіону: ТДВ «Первомайськдизельмаш»; ДП «МТП 

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

«Рєсєнс», ТОВ «Колумбус Інтернешнл»; 

● 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); Міжнародною 

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

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

Комратським державним університетом; 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), 

Національним інститутом економічних досліджень Грузії (Грузія) та 

Батумським університетом навігації (Грузія).  

● ЗВО м. Одеси: Одеським національним економічним 

університетом, Одеським державним екологічним університетом, Одеською 

національною академією зв’язку ім. О.С. Попова, ДУ «Одеська політехніка», 

Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Національним 

університетом «Одеська морська академія», Одеським національним 

морським університетом, Одеським національним технологічним 

університетом, 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), Волинським національним 

університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк), НУ «Львівська політехніка» (м. 

Львів), Харківським національним університетом міського господарства ім. 

https://mail.te.net.ua/SRedirect/E23CB16E/www.facebook.com/BISCinOdessa/
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О.М. Бекетова (м. Харків), Херсонським національним технічним 

університетом (м. Херсон), Національним університетом кораблебудування 

ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), НУ «Полтавська політехніка ім. Юрія 

Кондратюка» (м. Полтава) та ін. 

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 Одеським національним технологічним 

університетом (ОНТУ, 2007 р.); «Інноватика у сучасній економічній освіті та 

науці» спільно з ДУ «Одеська політехніка» (ДУ «ОП», 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 навчальних 

посібниках: 

1. Черчик Л., Стрижеус Л. Менеджмент персоналу: навч. посіб. Луцьк, 

2021. 146 с. (4,7 д.а.) 

2. Єрмакова О.А., Козак Ю.Г. Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник. Київ: «Центр 

учбової літератури», 2021. 169 с. (5,3 д.а.). 

3. Маслій Н. Д., Дем'янчук М. А. Методичні рекомендації до виконання, 

оформлення та захисту курсової роботи зі спеціальності для студентів 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Одеса: ПП «Фенікс», 2021. 28 с. (1,5 д.а.) 

4. Дем'янчук М. А. Страхові послуги: практикум. Одеса: ОНУ імені І.І. 

Мечникова, 2021. 108 с. (3,85 д.а.) 

На базі науково-навчального комплексу «Інноватика у сучасній 

економічній освіті та науці» (ДУ «ОП») ІПРЕЕД НАН України з 2009 року 
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функціонує Спеціальний структурний підрозділ «Віртуальний бізнес-

інкубатор «ІННОВАТИКА». У 2021 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». Також на базі 

Інституту діє 9 філій кафедр з економічних дисциплін: 

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

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

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

- «Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з НУ «ОМА» 

(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 ДУ «ОП» (2010 р.). 

«Економічна освіта і наука» спільно з Одеським національним 

економічним університетом (ОНЕУ, 2004 р.):  

- співробітниками відділу проведено лекції та семінарські заняття з 

таких дисциплін, як «European Integration», «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства», «Міжнародні стратегії 

економічного розвитку», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 

(організацій)»; 

- здійснювалось керування дипломними роботами (4 роботи); 

- прийнято участь у спільних наукових конференціях; 

- взаєморецензування наукових робіт науковців ІПРЕЕД НАН України 

та ОНЕУ; 

- проведення стажування бакалаврів та магістрів спеціальності «Між-

народні економічні відносини» в ІПРЕЕД НАН України; 

- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. 

В рамках філії кафедри «Міжнародні економічні відносини» спільно з 

ОНЕУ (з 2007 р.) здійснено наступне: 

− проведення виробничої та переддипломної практики студентів 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» - 20 чол; 

− проведення лекційних та практичних занять науковцями відділу: 

проведено лекційні та семінарські заняття з таких дисциплін, «European 

Integration», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій)»; 
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− організація спільних конференцій, семінарів та форумів для 

студентів та представників бізнесу: на постійній основі діє студентський 

науковий гурток; 

− підготовка спільних публікацій (монографій, статей, тез). 

Одеська національний технологічний університет:  

В рамках розвитку співробітництва з Одеською національною 

академією харчових технологій здійснено: надано рецензії на більш ніж 20 

дипломних робіт. 

В рамках роботи науково-учбових комплексів та філій кафедр 

проводились спільні наукові заходи: семінари, конференції, круглі столи 

тощо. Серед них варто відмітити проведення  наступних: 

 I Міжнародна  науково-практична конференція «Сталий розвиток, 

циркулярне управління та екологічна інженерія» (ISCMEE 2021), м. Одеса, 

16 квітня 2021 року.  

 XIX Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми 

господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях», м. Одеса, 

17-18 травня 2021 року. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

теорії та практики менеджменту», м. Одеса, 28 травня 2021 року. 

 XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в 

світовому економічному просторі: сучасні виклики та інноваційні рішення», 

смт. Залізний Порт Херсонської обл., 9-10 вересня 2021 року.  

 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний менеджмент 

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

20 вересня 2021 року. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні управлінські 

та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання в умовах трансформації публічного управління», м. Одеса, 

11 листопада 2021 року. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Транспорт та 

логістика: сучасні виклики та перспективи розвитку», м. Одеса, 18 листопада 

2021 року. 

 ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна та 

університетська наука – результати та перспективи», м. Полтава, 09 грудня 

2021 року. 

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. Осипов В.М. д.е.н. 
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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., проф. Лайко О.І., 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. 

У звітному році до складу разових спеціалізованих вчених рад Інституту 

ДФ 41.177.001, ДФ 41.177.002, ДФ 41.177.003, ДФ 41.177.005, ДФ 41.177.006 

із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії входили 

співробітники Інституту: акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., 

д.е.н., проф. Андрєєва Н.М., д.е.н., проф. Уманець Т.В., д.е.н., проф. 

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

Шлафман Н.Л., д.е.н., проф. Рубель О.Є., д.е.н., доц. Петрушенко М.М., 

д.е.н., доц. Шевченко Г.М., д.е.н., проф. Лисюк В.М., д.е.н., с.н.с. Нікішіна 

О.В., д.е.н., проф. Єрмакова О.А. 

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. 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». 

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. Петрушенко М.М.); 
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- у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (д.е.н. 

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

- у Одеському національному технологічному університеті (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 

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

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

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

«Environmental protection and ecology» (Greece) (видання Scopus). 

Вчені Інституту залучені як опоненти для рецензування дисертаційних 

робіт на здобуття учених ступенів кандидата і доктора наук. Ними було 

надано більш ніж 30 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. Уманець Т.В.; 

член-кореспондентами: 

−  д.е.н., проф. 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;  
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− 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.г.н., проф. Дергачов В.О. є членом Міжнародної федерації 

журналістів (Брюссель) з акредитацією євро журналіста-аналітика, членом 

редколегій декількох іноземних журналів, а саме: іноземний член Вченої 

ради міжнародного журналу «Геополітика» (Італія, м. Рим, Інститут 

стратегічних досліджень); іноземний член редакційної колегії журналу 

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

іноземний член міжнародного журналу «Ecoforum» (Румунія). 

Пройшли стажування на території України наступні співробітники: 

к.е.н., м.н.с. Лозова Т.П. пройшла навчання у Школі професійного 

розвитку викладача МАУП (онлайн-тренінги, 6 год.) та успішно опанувала 

навички на такі теми: 1. «Цифрові інструменти для дистанційної освіти» 

30.03.2021 р.; 2. «Інтерактивне дистанційне навчання» 06.04.2021 р. 

Сертифікат №0304/57; онлайн-курсів Prometheus «Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів», наданий викладачами курсу через платформу 

масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 60 год.; «Медіаграмотність для 

освітян», 60 год., «Зміцнення викладання та організаційного управління в 

університетах», 60 год., «Освітні інструменти критичного мислення», 60 год.; 

курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої 

освіти», наданий викладачами ТОВ «Академія цифрового розвитку», 30 год. 

(сертифікат №13GW-199 від 19.10.2021); семінар-тренінг з «Підвищення 

професійної компетентності фахівців з питань організації та проведення 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук», 19-21 листопада 2021 року, загальним обсягом 54 години. Сертифікат 

про підвищення кваліфікації №129/21. 

м.н.с. Шершун О.М. пройшла курс навчання "Публічні закупівлі в 

Україні" та "Особливості закупівлі електричної енергії", "Зарплата та інші 

виплати працівникам - 2021: електронні лікарняні, страховий стаж по-

новому, зміни у розрахунку середнього заробітку, нова об'єднана звітність з 

ЄСВ, ПДФО та ВЗ, єдиний рахунок для сплати податків. Оновлення 

аукціонів з оренди державного та комунального майна в системі "Прозорро. 

Продажі". 
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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). 

В.о. директора Інституту, академік НАН України д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. є позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти, а також входжу до складу:  

- Комісії з питання перезонування  території Дунайського біосферного 

заповідника НАН України та врегулювання ситуації щодо збереження 

традиційного рибальства в заповідній зоні, робочої групи НАН України щодо 

співпраці з ЮНЕСКО, Міжвідомчої координаційної ради з питань морських 

досліджень МОН та НАН України; 

- Наукової ради НАН України  з проблем навколишнього середовища і 

сталого розвитку, регіональної ради реформ в Одеській області при Одеській 

обласній державній адміністрації, Науково-технічної ради з питань охорони 

навколишнього природного середовища, моніторингу довкілля, реалізації 

регіональних програм області та сталого розвитку регіону при Одеській 

облдержадміністрації,  згідно розпорядження голови Одеської обласної 

державної адміністрації є членом ради Регіональної координаційної ради з 

питань сприяння розвитку громадянського суспільства при голові Одеської 

ОДА (Розпорядження Одеської ОДА від 27.10.2021 № 1086/од-2021), Робочої 

групи з питань розроблення регіонального плану управління відходами до 

2030 року (Розпорядження Одеської ОДА від 25.06.2021 № 654/од-2021). 

Співголова обласної науково-експертної  ради при ОДА (Розпорядження 

Одеської ОДА від 26.05.2021 № 557/од-2021.). 

Як представник НАН України є членом Координаційного центру з 

провадження діяльності , пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії 

ЄС для Дунайського регіону. 

Також є головою Одеського обласного осередку Спілки економістів 

України, головою редакційних колегій збірника наукових праць Інституту 

«Економічні інновації», а також 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 редакційної колегії «Збалансоване природокористування» (м. Київ)..  



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

94 

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 31.12.2021 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 31.12.2021 9 

створених у звітному році  

_______ 

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

 факультетів 

загальна  кількість на 31.12.2021  

створених у звітному році  

_________________________________________________________________ 

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

році) 

 лабораторій 

загальна  кількість на 31.12.2021  

створених у звітному році  

_________________________________________________________________ 

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

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна  кількість на 31.12.2021 5 

створених у звітному році  

_________________________________________________________________ 

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

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

році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

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

цієї таблиці 

10 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2021/2022 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) 

11 

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

спільно з вченими-освітянами, всього 

 

у тому числі: - 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

95 

 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  

 членів-кореспондентів НАН України  

очолюють:  кафедри  

 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 

6 

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

дипломні роботи 

 

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

установі 

21 

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

у звітному році: 

8 

 з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук 

учнівської молоді 

 

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій  

12. Кількість опублікованих у звітному році: 

 підручників для вищої та 

 

  середньої школи  

 навчальних посібників для вищої та 4 

  середньої школи  

13. Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і 

установ МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій 

установі 

9 

14. Кількість аспірантів-цільовиків та  

докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій 

установі за направленням закладу вищої освіти, установи МОН 

 

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 

 

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

році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього 

6 

у тому числі:  на здобуття докторського ступеня 3 

 на здобуття кандидатського ступеня 2 

                                 на здобуття ступеня доктора філософії 1 
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Додаток до 

форми V-I 

Д А Н І 

про студентів навчальних закладів, які проходили в 2021 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 

2021р. 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 

21 

 

7 

14 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

0 
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VІ. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, З’ЇЗДИ ТОЩО 

 

Інститут в 2021 р. був одним з основних організаторів проведення 9 

конференцій, 4 семінарів, у м. Одеса, м. Полтава та смт. Залізний Порт, в 

т.ч.:  

- Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України спільно з Південним науковим центром НАН України і МОН 

України організували та провели I Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Сталий розвиток, циркулярне управління та екологічна 

інженерія» (ISCMEE 2021), яка відбулась 16 квітня 2021 року у м. Одеса. 

Метою конференції було здійснення обміну передовими ідеями та 

результатами наукових досліджень між дослідниками, розробниками, 

науковцями і практиками, розгляд актуальних проблем формування 

стратегій, моделей та технологій управлінням сталого розвитку, циркулярної 

економіки та охорони навколишнього середовища; сприяння розвитку 

наукових відносин і знаходженню партнерів для подальшої співпраці та 

проведення спільних наукових досліджень. 

- Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України спільно з Херсонським національним технічним університетом було 

організовано і прийнято участь в XII Міжнародній науково-практичній 

конференції “Україна в світовому економічному просторі: сучасні виклики та 

інноваційні рішення” (9-10 вересня 2021 року у смт. Залізний Порт 

Херсонської обл.). 

- За підтримки Батумської державної морської академії, Вищої школи 

економіки в Білостоці, Рижського технічного університету, а також установ 

НАН України та закладів вищої освіти МОН України 18 листопада 2021 року 

було організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Транспорт та логістика: сучасні виклики та перспективи розвитку» 

(Зареєстровано в УкрІНТЕІ 06.07.2021, посвід. № 370 ).  

В рамках реалізації 7 міжнародних проєктів співробітники Інституту 

приймали участь та організували понад 60 робочих зустрічей, конференцій 

семінарів, воркшопів тощо.  
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Назва 
Спів-

організатори 
Дата 

проведен

ня 

Місце 

проведен

ня 

Кількість 

учасників 

(в т.ч. з 

країн 

далекого 

зарубіжжя,                    

з країн 

СНД) 

Загальна проблематика; 

найбільш вагомі результати 

заходу (рішення, рекомендації, 

зміст резолюції) 

I 

Міжнародну 

науково-

практичну 

конференцію 

«Сталий 

розвиток, 

циркулярне 

управління 

та 

екологічна 

інженерія» 

(ISCMEE 

2021) 

Національна 

академія наук 

України 

Південний 

науковий 

центр 

НАН і МОН 

України 

16 квітня 

2021 р. 

м. Одеса 100 
Напрями роботи конференції: 

Сталий розвиток і 

біоекономіка 

• Сталий розвиток 

• Біоекономіка, екосистеми та 

біорізноманіття 

• Освіта для сталого розвитку 

Циркулярна економіка та 

управління відходами 

• Циркулярна економіка та 

зелені інновації 

• Поводження з відходами та 

вторинна сировина 

• Циркулярні інвестиції 

Екологічна інженерія 

• Управління та використання 

водних ресурсів 

• Морське середовище та 

управління прибережними 

зонами 

• Екологічна стійкість та 

екологічний менеджмент 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Формуванн

я потенціалу 

економічног

о розвитку 

промислових 

підприємств

» 

Одеський 

національний 

політехнічни

й 

університет, 

Науковий 

портал 

“ЕКОНОМІК

А: реалії часу 

” 

Університет 

прикладних 

наук (ФРН, м. 

Аугсбург), 

Державна 

3-4 

червня 

2021 р 

м. Одеса, 65 
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 
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установа 

«Інститут 

досліджень 

науково-

технічного 

потенціалу та 

історії науки 

ім. Г.М. 

Доброва НАН 

України», 

Київський 

міжнародний 

університет, 

Інститут 

економіки і 

менеджменту 

національног

о 

університету 

«Львівська 

політехніка», 

Хмельницьки

й 

національний 

університет, 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічни

й інститут», 

Університет 

інформатики 

та 

прикладних 

знань у м. 

Лодзь 

(Польща), 

Політехнічни

й університет 

Валенсії 

(Іспанія), 

Автономний 

університет 

штату Ідальго 

(UAEH) 

(Мексика м. 

Пачука) 

розвитку промислових 

підприємств; 

● Формування кадрової 

складової потенціалу 

промислових підприємств; 

● Теоретико- прикладні 

аспекти управління 

потенціалом і розвитком 

промислових підприємств. 

 

Результат: видано збірник 

тез 

https://economics.opu.ua/formuv

annya-potencialu-

ekonomichnogo-rozvitku 

ІХ 

Міжнародна 

науково-

Одеський 

національний 

політехнічни

28 травня 

2021 р. 
м. Одеса 75 

Проблематика конференції: 

● Сучасні тенденції розвитку 

теорії та практики 
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практична 

інтернет-

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

теорії та 

практики 

менеджмент

у» 

й 

університет,  

Одеський 

національний 

університет 

імені 

І.І.Мечникова

, Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

Національни

й університет 

«Львівська 

політехніка», 

Національни

й університет 

кораблебудув

ання ім. адмір

ала 

Макарова, Де

ржавний 

університет 

«Люблінська 

політехніка» 

(Польща), Мі

жнародна 

академія 

менеджменту 

та технологій 

INTAMT 

(ФРН) 

менеджменту; 

● Інноваційні методи 

управління в економічних 

системах різного ієрархічного 

рівня; 

● Прикладні аспекти 

менеджменту в реальному, 

фінансовому, 

інфраструктурному та інших 

секторах економіки; 

● Моделі формування та 

організації новітніх 

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 

ХІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Україна в 

світовому 

економічном

у просторі: 

сучасні 

виклики та 

інноваційні 

рішення» 

Херсонським 

національним 

технічним 

університето

м, кафедра 

зовнішньоеко

номічної 

діяльності 

9-10 

вересня 

2021 р. 

смт. 

Залізний 

Порт 

Херсонс

ької обл. 

80 
Проблематика конференції: 

 Теоретичні засади 

економічного розвитку 

України в світовій глобальній 

екосистемі. 

  Наукові засади 

просторового розвитку 

регіональних економічних 

систем України. 

  Глобальні виклики і 

рішення для розвитку 

промисловості, 

агропромислового комплексу, 
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інфраструктури, економіки 

вражень та інновацій. 

 Інноваційні вектори та 

механізми забезпечення 

продуктивності ринкових 

систем та підприємництва. 

  Механізми реалізації 

соціо-економіко-екологічних 

пріоритетів та інклюзивного 

розвитку в сучасних умовах. 

  Ефективне 

природокористування і 

ресурсозбереження як 

домінанта реалізації завдань 

сталого розвитку в Україні. 

 Рішення та перспективи 

сталого розвитку 

транспортних систем в умовах 

глобальних викликів. 

https://www.nas.gov.ua/UA/Mes

sages/Pages/View.aspx?Message

ID=8180 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасний 

менеджмент 

економічних 

систем в 

координатах 

парадигми 

сталого 

розвитку» 

Одеський 

національний 

політехнічни

й 

університет,  

Одеський 

національний 

університет 

імені І.І. 

Мечникова, 

Одеський 

національний 

економічний 

університет, 

Національни

й університет 

«Львівська 

Політехніка», 

Національни

й університет 

кораблебудув

ання імені 

адмірала 

Макарова, 

Державний 

університет 

«Люблінська 

20 

вересня 

2021 р 

м. Одеса 65 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 
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Політехніка» 

(Польща), 

Міжнародна 

академія 

менеджменту 

та технологій 

Intamt 

(Дюссельдор

ф, 

Німеччина)  

https://economics.opu.ua/suchas

nyy_menedzhment  

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Транспорт 

та логістика: 

сучасні 

виклики та 

перспективи 

розвитку» 

Батумська 

державн 

морська 

академія, 

Вища школа 

економіки в 

Білостоці, 

Рижський 

технічний 

університет 

установи 

НАН 

України, 

заклади 

вищої освіти 

МОН 

України 

18 

листопад

а 2021 р. 

м. Одеса 82 Тематичні напрями 

конференції: 

 Організація перевезень та 

управління логістичними 

системами. 

 Економіко-фінансове та 

правове забезпечення розвитку 

транспорту. 

 Інтелектуалізація ланцюгів 

постачання. 

 Управління екологічною 

безпекою транспортних 

потоків. 

 Транспортна логістика міста. 

V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Сучасні 

управлінські 

та соціально-

економічні 

аспекти 

розвитку 

держави, 

регіонів та 

суб’єктів 

господарюва

ння в умовах 

трансформац

ії публічного 

управління» 

Одеський 

національний 

політехнічни

й 

університет, 

Науковий 

портал 

“ЕКОНОМІК

А: реалії часу 

” 

Одеський 

регіональний 

інститут 

державного 

управління 

Національної 

Академії 

Державного 

Управління 

при 

Президентові 

України, 

Одеська 

національна 

11 

листопад

а 2021 р. 

м. Одеса 85 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 

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

харчових 

технологій, 

Інститут 

підготовки 

кадрів 

державної 

служби 

зайнятості 

України, 

Національни

й університет 

«Львівська 

політехніка», 

Комратский 

государствен

ный 

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)  

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 

https://economics.opu.ua/publ
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XVIІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

сучасного 

управління в 

соціально-

економічних

, 

гуманітарни

х та 

технічних 

системах» 

Міністерство 

освіти і науки 

України,  

ПрАТ «ВНЗ 

Міжрегіональ

на Академія 

управління 

персоналом» 

(Одеський 

інституту) 

ГО 

“Всеукраїнсь

ка Асамблея 

докторів наук 

з державного 

управління” 

Інститут 

професійно-

технічної 

освіти НАПН 

України 

Інститут 

професійних 

кваліфікацій 

19 

листопад

а 2021 р. 

м. Одеса 70 Проблематика конференції 

була присвячена огляду 

актуальних проблем 

управління та адміністрування, 

економічних, логістичних і 

технічних проблем 

управлінської діяльності. 

 

Результат: видано збірник 

тез 

XІV 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Академічна 

та 

університетс

ька наука – 

результати 

та 

перспективи

» 

Міністерство 

освіти і науки 

України, 

Національни

й університет 

«Полтавська 

політехніка 

імені Юрія 

Кондратюка» 

НАН України 

09 

грудня 

2021р. 

м. 

Полтава 

85 Проблематика конференції: 

● Формування 

конкурентоспроможності 

національної економіки в 

умовах світових 

глобалізаційних процесів; 

● Проблеми та 

перспективи архітектурно-

художньої освіти: світовий та 

український контекст; 

 

●  Фізико-хімічні 

властивості складних систем» 

та «Моделювання фізико-

хімічних властивостей 

конденсованого середовища та 

наносистем»; 

● Прикладна екологія, 

енергозбереження та 

землеустрій; 

● Нафтогазова інженерія 
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та технології; 

● Енергозбереження при 

експлуатації механотронних 

систем; 

● Міцність, стійкість, 

надійність будівельних 

конструкцій та інженерних 

систем. 

Результат: видано збірник 

тез 

https://nupp.edu.ua/event/xiv-

mnpk-akademichna-y-

universitetska-nauka-rezultati-

ta-perspektivi.html  

На 2022 рік Інститутом заплановано проведення наступних заходів: 

Назва  Дата 

проведенн

я 

Місце 

проведен

ня 

Перелік 

співорганізаторів 

Посилання 

на веб-сайт 

інституту 

або 

конференції 

II Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Транспорт та 

логістика: сучасні 

виклики та 

перспективи розвитку» 

травень 

2022 р. 

Одеса Установи Відділення 

економіки НАН України 

ОНТУ 

НУ ОМА 

ОНМУ 

ОДЕкУ 

ОНЕУ 

НУК ім. Макарова 

 та ін. 

http://www.i

mpeer.org.ua 

 

 

https://nupp.edu.ua/event/xiv-mnpk-akademichna-y-universitetska-nauka-rezultati-ta-perspektivi.html
https://nupp.edu.ua/event/xiv-mnpk-akademichna-y-universitetska-nauka-rezultati-ta-perspektivi.html
https://nupp.edu.ua/event/xiv-mnpk-akademichna-y-universitetska-nauka-rezultati-ta-perspektivi.html
https://nupp.edu.ua/event/xiv-mnpk-akademichna-y-universitetska-nauka-rezultati-ta-perspektivi.html
http://www.impeer.org.ua/
http://www.impeer.org.ua/
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VII. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту у 2021 р. 

розвивають  і поглиблюють теоретичні та методологічні засади 

трансформації підприємницького середовища в контексті розвитку ринку 

інноваційних технологій, формують інституційну базу в системі управління 

процесами розбудови ефективної ринкової логістики національних товарних 

ринків, визначають стратегічні пріоритети та механізми стимулювання 

виробництва, формують механізми забезпечення економічного розвитку та 

співробітництва регіонів в контексті реформування місцевого 

самоврядування, інструменти щодо реалізації стратегії підвищення 

продуктивності підприємницької діяльності в Україні, розвивають теоретико-

прикладні засади дослідження інституціонально-економічного механізму 

забезпечення конкурентоспроможності водного транспорту України та 

методичні підходи щодо управління техногенним навантаженням на морське 

середовище, спричиненим судноплавством. 

Таким чином, найбільш вагомі результати зі створення та використання 

об`єктів права інтелектуальної власності у звітному році відзначені 9 

свідоцтвами про реєстрацію авторського права на науковий твір, зокрема: 

 Уманець Т.В., Топалова І.А., Шаталова Л.С.. Методичний підхід до 

оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на розвиток 

регіонального ринку інноваційних технологій України / св-во. авт. права на 

твір № 105138, Україна, Державне підприємство «Український інститут 

інтелектуальної власності». № CR0421020621; заявка № c2021030798 від 

08.02.2021; реєстр. 02.06.2021. Бюл. «Авторське право і суміжні права» № 65, 

дата публ. 30.07.2021. 

Анотація: методичний підхід до оцінювання впливу факторів 

внутрішнього середовища на розвиток регіонального ринку інноваційних 

технологій України дозволяє отримати результати розрахунку впливу цих 

факторів на рівень розвитку ринку інноваційних технологій в регіонах 

України. Дані, отримані в результаті оцінювання передбачається 

використовувати для щорічного моніторингу вимірювання впливу факторів 

ендогенного характеру на рівень розвитку регіонального ринку інноваційних 

технологій та обґрунтування політики інноваційного розвитку регіону з 

урахуванням сучасних викликів та факторів внутрішнього середовища. 

 Дем’янчук М. А., Ільченко С. В., Кенс А. В. Методика оцінювання 

інтелектуального потенціалу як інструмент виявлення конкурентних переваг 
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підприємства: св-во. авт. права на твір №  102561 Україна. № CR0081160221; 

заявка № c202100628 від 08.02.2021; реєстр. 16.02.2021. Бюл. «Авторське 

право і суміжні права» № 63. 427 с. дата публ. 31.03.2021. 

Анотація: удосконалено методику оцінювання інтелектуального 

потенціалу як інструмента виявлення конкурентних переваг підприємства та 

поліпшення цифрових компетентностей персоналу на основі визначення 

інтегральної оцінки та врахування рівня інтелектуального потенціалу 

персоналу, його інтелектуально-матеріального забезпечення та 

інтелектуально-інформаційної бази. 

 Маслій Н. Д. Науковий підхід до імітаційного моделювання 

державно-приватного партнерства та бізнес-взаємодії з елементами ERP-

системи: св–во. авт. права на твір №  102560 Україна. № CR0072160221; 

заявка № с202110626 від 8.02.2021; реєстр. 16.02.2021, 14 с. Бюл. «Авторське 

право і суміжні права» № 63. 427 с. дата публ. 31.03.2021. 

Анотація: удосконалено науковий підхід до імітаційного моделювання 

державно-приватного партнерства та бізнес-взаємодії з елементами ERP-

системи, застосування якого дозволить сформувати ефективну, адаптивну і 

безпечну ІТ-інфраструктуру при інтеграції підприємств. 

 Дем’янчук М. А., Маслій Н. Д., Крючко Л. С. Методичний 

інструментарій оцінювання соціальної відповідальності підприємства як 

інструмента управління його конкурентними перевагами: св-во. авт. права на 

твір №  103084 Україна. № CR0205100321; заявка № c202100929 від 

18.02.2021; реєстр. 10.03.2021. Бюл. «Авторське право і суміжні права» № 64. 

91 с. дата публ. 31.05.2021. 

Анотація: удосконалено методичний інструментарій оцінювання 

соціальної відповідальності підприємства як інструмента управління його 

конкурентними перевагами, що базується на узгодженні зовнішніх факторів 

впливу із внутрішніми економічними, соціальними, екологічними та 

ресурсними обмеженнями для визначення доцільності напрямів соціального 

інвестування. 

 Маслій Н. Д., Дем’янчук М. А., Крючко Л. С. Методологія 

оцінювання фінансово-економічної ефективності інтеграції при формуванні 

партнерських відносин конкурентоорієнтованих підприємств: св–во. авт. 

права на твір №  103085 Україна. № CR0208100321; заявка № c202100930 від 

18.02.2021; реєстр. 10.03.2021. Бюл. «Авторське право і суміжні права» № 64. 

91 с. дата публ. 30.05.2021. 

Анотація: запропоновано методологію оцінювання фінансово-

економічної ефективності інтеграції при формуванні партнерських відносин 

конкурентоорієнтованих підприємств, що дозволяє оцінити перспективи 
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інтеграції і сумісності підприємств з можливістю визначення потенційних 

ризиків. 

 Маслій Н. Д., Дем’янчук М. А., Крючко Л. С. Методологічний підхід 

до підвищення конкурентоспроможності за критерієм визначення потенціалу 

сумісності підприємств: св–во. авт. права на твір №  103090 Україна. № 

CR0223100321; заявка № c202100939 від 18.02.2021; реєстр. 10.03.2021. Бюл. 

«Авторське право і суміжні права» № 64. 93–94 с. дата публ. 31.05.2021. 

Анотація: розроблено методологічний підхід до підвищення 

конкурентоспроможності за критерієм визначення потенціалу сумісності 

підприємств, який засновано на аналізі соціокультурних, науково-

технологічних, організаційних, фінансово-економічних, територіальних та 

юридичних аспектів діяльності потенційного бізнес-партнера. 

 Дем’янчук М. А., Крючко Л. С., Маслій Н. Д. Методологія 

оцінювання вартості бізнесу з урахуванням мультиплікатора ефективності 

збалансованого розвитку: св-во. авт. права на твір №  103879 Україна. № 

CR0087090421; заявка № c202101879 від 29.03.2021; реєстр. 09.04.2021. Бюл. 

«Авторське право і суміжні права» № 64. 430 с. дата публ. 31.05.2021. 

Анотація: розроблено методологію оцінювання вартості бізнесу з 

урахуванням мультиплікатора ефективності збалансованого розвитку, що 

дозволяє його застосування як коригуючого коефіцієнту на основі 

обчислення індикаторів економічної, соціальної, екологічної та інституційної 

підсистем показників зовнішнього і внутрішнього розвитку підприємства. 

 Маслій Н. Д., Дем'янчук М. А., Колосок В. М. Комплексне 

дослідження реалізації державної політики міжрегіональної інтеграції в 

контексті транспортного забезпечення змішаних перевезень: св–во. авт. права 

на твір №  104069 Україна. № CR0253150421; заявка № c202101929 від 

29.03.2021; реєстр. 15.04.2021. Бюл. «Авторське право і суміжні права» № 64. 

510–511 с. дата публ. 31.05.2021. 

Анотація: проведене комплексне дослідження реалізації державної 

політики міжрегіональної інтеграції в контексті транспортного забезпечення 

змішаних перевезень, на основі якого виявлено взаємозалежності валового 

регіонального продукту в розрахунку на одну особу від вантажообороту за 

видами транспорту. 

 Маслій Н. Д., Дем'янчук М. А., Ходова Я. О. Науково-прикладний 

підхід взаємозалежності виробництва і транспортування продукції на засадах 

інтермодальності та мультимодальності: св–во. авт. права на твір №  104079 

Україна. № CR0364150421; заявка № c202101938 від 30.03.2021; реєстр. 

15.04.2021. Бюл. «Авторське право і суміжні права» № 64. 515 с. дата публ. 

31.05.2021. 
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Анотація: запропоновано науково-прикладний підхід визначення 

найбільш доцільних видів транспорту для перевезення вантажів на засадах 

інтермодальності і мультимодальності, що заснований на використанні 

методів економіко-математичного аналізу і моделювання залежності обсягів 

реалізованої продукції і вантажообігу від обсягу перевезених вантажів. 

За формами VII-2, VII-5, VII-6 інформація відсутня. 

ФОРМА VII-1 

Результати 

винахідницької роботи, створення та використання 

об’єктів права інтелектуальної власності у 2021 р. ⃰ 

№

№ 

п/

п 

Назва показників Одиниця Кількість 

При

мітк

а 

1. Подано заявок на реєстрацію винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, 

всього, у т.ч. до: 
 заявка 

Вс

ьо

го 

КПКВ

К6541

030 

КПК

ВК65

41230 

 

1.1

. 

уповноваженого органу у сфері 

інтелектуальної власності України: 

- винаходи  

- корисні моделі 

- промислові зразки 

 

0 0 0 0 

1.2

. 

патентних відомств нових незалежних 

держав (ННД)** (вказати яких)   
0 0 0 0 

1.3

. 

патентних відомств інших іноземних країн 

(вказати яких)  
0 0 0 0 

2. Подано заявок на сорт рослин до 

уповноваженого органу у сфері сортів рослин 

України всього, у т.ч.: 

заявка 0 0 0 0 

 - на реєстрацію прав на сорт з отриманням 

патенту 

 0 0 0 0 

        - на реєстрацію прав на поширення сорту 

з отриманням свідоцтва 

 0 0 0 0 

3. Зареєстровано винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків, всього, у т.ч. в:  реєстрація  
0 0 0 0 

3.1

. 

уповноваженому органі у сфері 

інтелектуальної власності України:  
0 0 0 0 

 - винаходи  0 0 0 0 

 - корисні моделі  0 0 0 0 

 - промислові зразки  0 0 0 0 

3.2

. 

патентних відомств ННД** (вказати яких) 
 

0 0 0 0 

3.3

. 

патентних відомств інших іноземних країн 

(вказати яких)  
0 0 0 0 
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4. Зареєстровано прав на сорт, всього, у т.ч. з 

видачею: 

реєстрація 0 0 0 0 

 - патенту на сорт рослин  0 0 0 0 

 - свідоцтва про реєстрацію сорту  0 0 0 0 

5. Укладено договорів на надання права 

користування ОПІВ: 
договір 

0 0 0 0 

5.1

. 

Ліцензійний договір про надання виключної, 

одиночної ліцензії на використання 

винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків:  

- в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0 0 

5.2  Ліцензійний договір про надання 

невиключної ліцензії на використання 

винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків: 

- в Україні  

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0 0 

5.3

. 

Договір на передачу ноу-хау: 

- в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0 0 

 

5.4

. 

Ліцензійний договір (авторській договір) на 

використання комп’ютерних програм, баз 

даних та інших об’єктів авторського права: 

договір 

 

 

 

0 0 0 0 

 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

 

0 0 0 0 

5.5

. 

Ліцензійні договори на використання 

торговельних марок: 

- в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0 0 

5.6

. 

Ліцензійні договори на використання сортів 

рослин: 

- в Україні 

- в ННД (вказати яких ) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0 0 

6. Складено звітів про патентні дослідження звіт 0 0 0 0 

7. Подано заявок на реєстрацію торговельних 

марок: 

заявка 0 0 0 0 

 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

 0 0 0 0 

8. Зареєстровано торговельних марок: реєстрація 0 0 0 0 
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 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

 в інших країнах (вказати яких) 

 0 0 0 0 

9. Кількість авторів заявок на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, сорти рослин 

автор 0 0 0 0 

10. Кількість зареєстрованих ОПІВ установи, на 

які є чинні майнові права, засвідчені: 
 

0 0 0 0 

 - патентом на винаходи патент 0 0 0 0 

 - патентом на корисні моделі патент 0 0 0 0 

 - патентом (свідоцтвом)  на промислові 

зразки 
свідоцтво 

(патент) 

0 0 0 0 

 - патентом на сорти рослин патент 0 0 0 0 

 - свідоцтвом на сорти рослин свідоцтво 0 0 0 0 

 - свідоцтвом на торговельні марки свідоцтво 0 0 0 0 

10
1
 

Кількість створених в науковій установі 

наступних ОПІВ, на які є чинні майнові права 
 

9 9 0 0 

 - комп’ютерні програми  0 0 0 0 

 - бази даних  0 0 0 0 

 - інші об’єкти авторського права  9 9 0 0 

 - комерційні таємниці  0 0 0 0 

 - ноу-хау  0 0 0 0 

11. Кількість об’єктів права інтелектуальної 

власності, створених в установі у звітному 

році та попередніх роках, що використані у 

звітному році: 

 

0 0 0 0 

11.

1. 

винаходів, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або 

організаціями, яким надано (передано) 

установою право користування; 

- використано установою при випуску та 

реалізації дослідної партії продукції та/або 

послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

0 0 0 0 

11.

2. 

корисних моделей, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або 

організаціями, яким надано (передано) 

установою право користування; 

- використано установою при випуску та 

реалізації дослідної партії продукції та/або 

послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

0 0 0 0 
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11.

3. 

промислових зразків, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або 

організаціями, яким надано (передано) 

установою право користування; 

- використано установою при випуску та 

реалізації дослідної партії продукції та/або 

послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

0 0 0 0 

11.

4. 

торговельних марок, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або 

організаціями, яким надано (передано) 

установою право користування; 

- використано установою при випуску та 

реалізації дослідної партії продукції та/або 

послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

0 0 0 0 

11.

5. 

ноу-хау, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або 

організаціями, яким надано (передано) 

установою право користування; 

- використано установою при випуску та 

реалізації дослідної партії продукції та/або 

послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

0 0 0 0 

11.

6. 

сортів рослин, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або 

організаціями, яким надано (передано) 

установою право користування; 

- використано установою при випуску та 

реалізації дослідної партії продукції та/або 

послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

0 0 0 0 

11.

7. 

комп`ютерних програм та баз даних, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або 

організаціями, яким надано (передано) 

установою право користування; 

- використано установою при випуску та 

реалізації дослідної партії продукції та/або 

послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

0 0 0 0 

12. Кількість наукових та інженерно-технічних 

працівників 
особа 
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13. Кількість працівників підрозділу з питань 

трансферу технологій, інноваційної 

діяльності та інтелектуальної власності 

особа 

    

 

 

 

П.і.п. виконавця, посада, № телефону, 

електронна пошта   

Голікова О.С., науковий співробітник, 

тел. 066 408 6735, olga.iprei@gmail.com 

ФОРМА VII-3 

Заявки на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності 
  

№№ 

п/п 

Вид об’єкта права 

інтелектуальної власності 

Номер, дата  

заявки 

Заявник (и)  Примітки 

1.  

Інший об’єкт авторського права 

Літературний письмовий твір 

наукового характеру 

"Методичний підхід до 

оцінювання впливу факторів 

внутрішнього середовища на 

розвиток регіонального ринку 

інноваційних товарів" 

с202103079, 

17.05.2021 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

2.  

Інший об’єкт авторського права 

Науковий твір «Комплексне 

дослідження реалізації державної 

політики міжрегіональної 

інтеграції в контексті 

транспортного забезпечення 

змішаних перевезень» 

c202101929, 

29.03.2021 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

3.  

Інший об’єкт авторського права 

Науковий твір «Науково-

прикладний підхід 

взаємозалежності виробництва і 

транспортування продукції на 

основі інтермодальності і 

мультимодальності» 

c202101938, 

30.03.2021 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

4.  

Інший об’єкт авторського права 

Науковий твір «Методологія 

оцінювання фінансово-

економічної ефективності 

інтеграції при формуванні 

партнерських відносин 

конкурентоорієнтованих 

підприємств» 

c202100930, 

18.02.2021 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

5.  

Інший об’єкт авторського права 

Науковий твір «Науковий підхід 

до імітаційного моделювання 

державно-приватного 

партнерства та бізнес-взаємодії з 

елементами ERP-системи» 

с202110626, 

08.02.2021 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

6.  
Інший об’єкт авторського права 

Науковий твір «Методика 

c202100628, 

08.02.2021 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 
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оцінювання інтелектуального 

потенціалу як інструмент 

виявлення конкурентних переваг 

підприємства» 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

7.  

Інший об’єкт авторського права 

Науковий твір «Методичний 

інструментарій оцінювання 

соціальної відповідальності 

підприємства як інструмента 

управління його конкурентними 

перевагами» 

c202100929, 

18.02.2021 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

8.  

Інший об’єкт авторського права 

Науковий твір «Методологічний 

підхід до підвищення 

конкурентоспроможності за 

критерієм визначення потенціалу 

сумісності підприємств» 

c202100939, 

18.02.2021 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

9.  

Інший об’єкт авторського права 

Науковий твір «Методологія 

оцінювання вартості бізнесу з 

урахуванням мультиплікатора 

ефективності збалансованого 

розвитку» 

c202101879, 

29.03.2021 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

ФОРМА VII-4 

Державна реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності 
 

№

№ 

п/

п 

Вид об’єкта права 

інтелектуальної власності 

Дата державної 

реєстрації 

(публікації 

відомостей про 

державну 

реєстрацію), 

номер патенту 

(свідоцтва)   

Заявник(и)  Примітки 

1.  Інший об’єкт авторського 

права 

Літературний письмовий твір 

наукового характеру 

"Методичний підхід до 

оцінювання впливу факторів 

внутрішнього середовища на 

розвиток регіонального ринку 

інноваційних товарів" 

30.07.2021, 

№105138 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

2.  Інший об’єкт авторського 

права 

Науковий твір «Комплексне 

дослідження реалізації 

31.05.2021, 

№104069 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 
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державної політики 

міжрегіональної інтеграції в 

контексті транспортного 

забезпечення змішаних 

перевезень» 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

3.  Інший об’єкт авторського 

права 

Науковий твір «Науково-

прикладний підхід 

взаємозалежності виробництва 

і транспортування продукції на 

основі інтермодальності і 

мультимодальності» 

31.05.2021, 

№104079 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

4.  Інший об’єкт авторського 

права 

Науковий твір «Методологія 

оцінювання фінансово-

економічної ефективності 

інтеграції при формуванні 

партнерських відносин 

конкурентоорієнтованих 

підприємств» 

30.05.2021, 

№103085 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

5.  Інший об’єкт авторського 

права 

Науковий твір «Науковий 

підхід до імітаційного 

моделювання державно-

приватного партнерства та 

бізнес-взаємодії з елементами 

ERP-системи» 

31.03.2021, 

№102560 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

6.  Інший об’єкт авторського 

права 

Науковий твір «Методика 

оцінювання інтелектуального 

потенціалу як інструмент 

виявлення конкурентних 

переваг підприємства» 

31.03.2021, 

№102561 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

7.  Інший об’єкт авторського 

права 

Науковий твір «Методичний 

інструментарій оцінювання 

соціальної відповідальності 

підприємства як інструмента 

управління його 

конкурентними перевагами» 

31.05.2021, 

№103084 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

8.  Інший об’єкт авторського 

права 

Науковий твір 

«Методологічний підхід до 

підвищення 

конкурентоспроможності за 

критерієм визначення 

31.05.2021, 

№103090 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 
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потенціалу сумісності 

підприємств» 

9.  Інший об’єкт авторського 

права 

Науковий твір «Методологія 

оцінювання вартості бізнесу з 

урахуванням мультиплікатора 

ефективності збалансованого 

розвитку» 

31.05.2021, 

№103879 

Державна установа 

"Iнститут ринку і 

економiко-екологiчних 

досліджень НАН 

України", 01209765, 

65044, м.Одеса44, 

б.Французький, 29 

 

ФОРМА VII-7 

Працівники підрозділу з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності 
№ № 

п/п 

П.І.П Посада Примітки 

1. Голікова Ольга Сергіївна 

(відповідальна особа за 

внесення даних на 

Підсистему ведення 

реєстру ОПІВ НАН 

України) 

Науковий 

співробітник  

тел.: 066 408 6735 

e-mail: olga.iprei@gmail.com 

 

VIII. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В звітному періоді співробітниками Інституту підготовлено 9 

монографій, загальним обсягом 125,9 др. арк., 13 розділів у колективних 

монографіях (з них 11 - зарубіжних), 6 брошур (21,99 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», 1 збірник тез доповідей  «Транспорт та логістика: сучасні 

виклики та перспективи розвитку (Transport & Logistics: Current Challenges 

and Prospects)» та понад 140 статей в наукових журналах і збірниках (в т.ч. 44 

статті - наукових журналах і збірниках, що входять до міжнародних 

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

склав 453,48 др. арк., зокрема: 

За бюджетною програмою КПКВК 6541030 підготовлено 6 монографій, 

загальним обсягом 73,14 др.арк., 3 брошури, обсягом 9,16 ум. друк. арк, 10 

розділів у колективних монографіях ( з них 8 – у зарубіжних виданнях), 71 

статті в наукових журналах і збірниках, 6 статей у закордонних наукових 

журналах і збірниках, 26 статей, що входять до міжнародних 

наукометричних баз Scopus i Web of Science, 148 тез доповідей. Загальний 

обсяг публікацій склав 347,68 др. арк. 
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За бюджетною програмою КПКВК 6541230:  3 монографії, загальним 

обсягом 52,75 др.арк., 3 брошури (12,83 др. арк.), 3 розділи у колективних 

монографіях (з них 3 – у зарубіжних виданнях), обсягом 2,59 др.арк., 15 

статей в наукових фахових журналах і збірниках, 4 статті у закордонних 

наукових журналах і збірниках, 18 статей, що входять до міжнародних 

наукометричних баз Scopus i Web of Science, 24 тези доповідей.  Загальний 

обсяг публікацій склав 105,8 др. арк. 

У 2021 р. за бюджетною програмою КПКВК 6541030  підготовлено 6 

монографій:  

1. Економіка. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Тараканов М.Л. та 

ін.; Організаційно-економічні механізми формування ефективної 

логістики товарних ринків. - /Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. 

НАН України/. – Одеса. ДУ «ІРЕЕД НАНУ», 2021. – 261 с. (11,54 д.арк).- 

300 прим. -  ISBN 978-966-02-9571-1 

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні засади 

механізмів формування ефективної логістики товарних ринків. Визначено 

способи і механізми впливу логістики на ринкові процеси відтворення у 

глобальному, національному та регіональному вимірі. Розроблено 

методологічний базис діагностики ефективності функціонування товарних 

ринків, теоретико-методичні засади діагностики логістичних «розривів» 

потокових процесів ринку. Проведено емпіричні дослідження логістичних 

тенденцій і проблем відтворювального розвитку стратегічних 

агропродовольчих ринків України. Обґрунтовано організаційно-економічні 

механізми формування ефективної логістики ринку молока та молочної 

продукції з акцентом на створення та розвиток кооперативних ринкових 

ланцюгів. Запропоновано організаційні механізми розбудови 

відтворювальної логістики на внутрішньому ринку овочевої продукції. На 

основі світового досвіду обґрунтовано напрями трансформації логістичного 

ланцюга цукрового ринку в контексті його входження до глобальних 

ланцюгів доданої вартості. 

Монографія розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

представників профільних інституцій, підприємців, учених, викладачів, 

аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх зацікавлених 

питаннями логістики товарних ринків. 

2. Економіка. Регіональний економічний розвиток та 

співробітництво в умовах реформування місцевого самоврядування.- 

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

«ІРЕЕД НАНУ», 2021. – 400с. (20 ум. друк. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-

966-02-9832-3. 
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Монографія присвячена теоретико-методологічним та практичним 

засадам забезпечення економічного розвитку та співробітництва регіонів 

України в умовах реформування місцевого самоврядування. Досліджено 

наукові засади, інституціональне забезпечення, інноваційний базис 

регіонального розвитку та співробітництва. Підведено підсумки 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні. Розроблено концептуальні та методичні підходи до оцінки 

ефективності регіонального економічного розвитку та співробітництва, 

вивчено європейський та світовий досвід, на основі чого обґрунтовано 

пропозиції щодо запровадження відповідних механізмів та інструментів в 

практику управління економічним розвитком регіонів України. Визначено 

стратегічні пріоритети забезпечення територіально-виробничої 

функціональності громад.  

Монографія призначена для фахівців державних та регіональних 

органів управління, науковців, підприємців, викладачів, аспірантів та 

студентів. 

3. Економіка. Буркинський Б.В., Ільченко С.В.,Котенко С.В.; Ресурси та 

інструменти управління природоохоронними заходами у судноплавстві. 

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

ІПРЕЕД НАНУ, 2021. - 150с. (6,4 ум.др.арк.) – 300 прим. – ISBN 978-966-

02-9840-8. 

Монографія присвячена питанням захисту навколишнього середовища 

від забруднення техногенного походження. Розглянуті глобальні екологічні 

проблеми, проблеми збереження морського природно-ресурсного потенціалу, 

основні міжнародні та національні нормативно-правові та законодавчі акти, 

які забезпечують захист морських екосистем та сприяють екологічній безпеці 

судноплавства. В роботі окрему увагу сконцентровано на аналізі 

організаційно-правових умов реалізації запобіжних дій техногенному тиску, 

систематизовані та схарактеризовані заходи дотримання безпеки на морі та 

екологічної безпеки морського середовища для формування цілей, 

спрямованості нормативних актів та відповідних заходів для їх реалізації. 

Виконано систематизацію інструментів регулювання природоохоронних 

заходів на основі основних вимог конвенцій ІМО щодо запобігання 

забрудненню моря та з урахуванням основних відмінностей морської безпеки 

судноплавства та екологічної безпеки морського середовища. Розроблено 

комплекс заходів щодо поводження із баластними водами на основі аналізу 

основних та доповнюючих законодавчих актів, проведено групування 

чинників впливу морських інвазійних форм та запропоновано алгоритм 

здійснення портового контролю баластних вод на підставі міжнародних 
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стандартів D1 та D2. Сформовано науково-прикладні засади запобігання 

забрудненню атмосфери, спричиненого судноплавством, та його 

опосередкованого впливу на якість морського середовища. представлено 

економічні інструменти державного впливу на підтримку стану та 

збереження морського середовища. Запропоновано концептуальні положення 

щодо формування Національної Стратегії поводження із баластними водами. 

Монографія рекомендована науковим робітникам та фахівцям у сфері 

економіки, природоохоронної діяльності та організації роботи транспорту, 

аспірантам, докторантам, студентам, викладачам відповідних закладів вищої 

освіти. 

4. Економіка. Степанов В.Н.; Актуалізація методології обліку 

фактору часу у контексті нелінійного управління економіко-

екологічними системами. - /Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. 

НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021.– 163с. (10,2 д.а.). - ISBN 

978-966-02-9702-9 

У цій роботі обговорюються нетрадиційні для сучасної економіки та 

екології проблеми формування методології обліку фактора часу в контексті 

нелінійного управління складними системами, що розвиваються. 

Розглядаються питання формування теорії часу та управління часом у рамках 

нелінійної парадигми. Видається понятійно-категоріальний базис теорії 

управління часом, парадоксальні уявлення про нелінійність часу, прикладні 

проблеми управління часом. Обговорюються питання проектування 

майбутнього як проблеми оволодіння та управління часом. Розглядаються 

економічні, соціальні та екологічні функції часу у контексті нелінійної 

парадигми пізнання та можливостей вирішення завдань управління 

екологізацією економіки. 

Монографія розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

представників профільних інституцій, підприємців, учених, викладачів, 

аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх зацікавлених 

питаннями розвитку нелінійного управління економіко-екологічними 

системами. 

5. Економіка. Економіка вражень і природокористування: 

принципи інклюзивності та сталості. - /Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 

дослідж. НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021.–  240 с. (15 д.а.) – 

300 прим. – ISBN 978-966-02-9838-5. 

Монографія присвячена науковому обґрунтуванню теоретико-

методичних положень і практичних рекомендацій щодо розвитку 

інклюзивної економіки вражень у природокористуванні через розв’язання 
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соціально-економічних та економіко-екологічних протиріч та встановлення 

концептуального взаємозв’язку з економікою добробуту.  

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 та 

European Green Deal.  

Визначено теоретичні засади інституційного забезпечення розвитку 

інклюзивної економіки вражень у природокористуванні, що ґрунтуються на 

положеннях нової інституційної економіки, та в їх поєднанні з концепціями 

соціально-орієнтованої ринкової економіки та сталого розвитку.  

Монографія адресована широкому колу фахівців в області економіки, 

соціального розвитку, менеджменту, екології, природоохоронної діяльності, 

моделювання, управління. Монографія може бути корисною професорсько-

викладацькому складу, студентам економіко-екологічних, менеджерських та 

соціальних спеціальностей, аспірантам і здобувачам. 

6. Економіка. Шлафман Н.Л. та ін.; Трансформація теоретичних 

засад розвитку ринку інноваційних технологій. - /Ін-т пробл. ринку та 

екон.-екол. дослідж. НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021.– 160с. 

(10,0 д.а.) – 300 прим. – ISBN 978-966-02-9841-5. 

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади розвитку 

ринку інноваційних технологій в Україні, що базуються на виявленні 

властивостей інноваційної технології як товару, виділенні особливої функції 

ринку інноваційних технологій, виявленні двоїстої ролі держави на ньому, 

обґрунтуванні його структурної моделі (базуючись на запропонованих 

методологічних принципах його побудови та визначенні категорії «ринок 

інноваційних технологій» як системи організаційно-економічних 

взаємовідносин виробників знань, технологічних підприємців, 

господарюючих суб’єктів і держави, що виникають в процесі створення, 

освоєння, передачі і використання інноваційних технологій). 

Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних 

навчальних закладів, науковцям, широкому колу осіб, що цікавляться 

проблемами науково-технологічного розвитку країни. 

За результатами проведених в 2021 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541030 опубліковано 3 брошури: 

1. Економіка. Андрєєва Н.М.; Методологічний базис забезпечення 

системи стратегічного управління секторальною екологізацією 

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

Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021. – 72 с. (2,63 д.а.). 
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У науковій доповіді розроблено типологію наукових підходів до 

системи управління секторальною екологізацією економіки, що на відміну 

від існуючих передбачає їх класифікацію у відповідності до секторальної 

екологізації економіки, зокрема природно-ресурсний підхід, господарський 

підхід, екологічний підхід, підхід «від реципієнта»; розроблено 

методологічний базис забезпечення стратегічного управління секторальною 

екологізацією економіки, який узагальнено по основним чинникам 

управління, а саме: механізму, процесу та системі управління; визначено 

взаємозв’язок секторів економіки, видів природокористування в залежності 

від характеру екологізації та особливостей впливу на природне середовище; 

розроблено методологічний підхід до систематизації заходів до формування 

секторальної екологізації, виходячи з наявних міжсекторальних та 

внутрішньо секторальних зв’язків; проведено аналіз сучасних трендів 

екологізації національної економіки за видами економічної діяльності, який 

дозволив визначити стратегічні пріоритети секторального розвитку; в межах 

нелінійної трансформації національної економіки запропонована 

концептуальна модель стратегічного управління процесом екологізації 

економіки, що передбачає урахування конфлікту інтересів між економікою та 

екологією, дослідженням факторів середовища, елементів внутрішньої 

системи екологізації економіки, науково обґрунтовано інструментарій 

стратегічного управління підприємствами у контексті секторальної 

екологізації економіки. 

Брошура розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

представників профільних інституцій, підприємців, учених, викладачів, 

аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх зацікавлених 

питаннями розвитку секторальної екологізації економіки України. 

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

діагностики результативності податкового регулювання екологізації 

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

Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021. – 60 с. (3,5 др.арк). 

У науковій роботі розглянута проблема реформування екологічного 

оподаткування, обумовлена відсутністю прозорості в розрахунку податку і 

його оплаті. Обґрунтовано необхідність напрацювання власного підходу 

справляння та використання коштів екологічного податку. 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. 
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Брошура розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

представників профільних інституцій, підприємців, учених, викладачів, 

аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх зацікавлених 

питаннями розвитку податкового регулювання екологізації економіки.  

3. Економіка. Купінець Л.Є., Рубель О.Є.; Стан та перспективи 

відновлення зрошення орних земель на півдні України в контексті 

запобігання негативних наслідків змін клімату. - /Ін-т пробл. ринку та 

екон.-екол. дослідж. НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021. – 86 с. 

(3,03 д.а). - ISBN 978-966-02-9709-8 

В роботі досліджено вплив зміни природно-кліматичних умов на 

сільськогосподарське виробництво на півдні України, оцінено сучасний стан 

зрошувальних систем та розроблено пропозиції щодо відновлення зрошення 

орних земель в південних регіонах в контексті запобігання негативних 

наслідків змін клімату. 

Зрошення, як спосіб підтримки продуктивності орних земель, в умовах 

наявності інфраструктури, розглядається як необхідний для зон ризикового 

землеробства, який дасть швидкий ефект, збільшить виробництво 

сільськогосподарських культур, створить робочі місця, поверне продуктивні 

землі в сільськогосподарський обіг. 

За результатами проведених в 2021 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541230  підготовлено 3 монографії: 

1. Економіка. Шевченко Г.М.; Природні активи рекреаційно-

туристичної сфери. - / ДУ «Ін-т. ринку і екон.-екол. дослідж. НАН 

України»/. – Одеса. Астропрінт, 2021.– 176 с. (11 д.а.).  

Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми наукового 

обґрунтування та розроблення теоретико-методологічних положень і 

науково-практичних рекомендацій щодо формування та використання 

природних активів рекреаційно-туристичної сфери. Проведено аналіз 

організаційно-економічних чинників врахування в міжгалузевому балансі 

рекреаційних, у тому числі природних активів. Розкрито особливості 

застосування в рекреаційно-туристичній сфері концептуальної моделі 

управління природними активами з урахуванням інституційних чинників. 

Орієнтована на фахівців державних і профільних інституцій як науково-

методичне підґрунтя для аналізу тенденцій розвитку та стану рекреаційно-

туристичної галузі та її впливу на інші галузі національного господарства в 

процесі виробництва валового внутрішнього продукту.    

2. Економіка. Буркинський Б.В., Андрєєва Н.М. Домінанти 

інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної 
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економіки. - /Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України/. – 

Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021. –581 с. (24,5 д.а.). – 300 прим.  

Монографія присвячена питанням наукового обґрунтування актуальних 

домінуючих напрямів  інвестиційно-інноваційної політики раціонального 

природокористування України на засадах сталого розвитку. В дослідженні 

розроблено теоретико-методичне забезпечення, сформовано інституціональні 

та практичні рекомендації щодо визначення домінант та комплексної оцінки 

інвестиційно-інноваційної політики природокористування на макро-, мезо- та 

мікрорівнях  на засадах впровадження сталого розвитку, інноваційної моделі 

«квадро-спіралі» у природокористуванні та «смарт» спеціалізації регіонів. За 

результатами дослідження та розробленого методичного забезпечення 

здійснена комплексна оцінка взаємозв’язку і взаємовпливу інвестиційно-

інноваційного та природно-ресурсного потенціалів національної економіки 

шляхом системної діагностики сучасних трендів їх використання в Україні та 

встановлено причинно-наслідкові залежності між рівнем інвестиційно-

інноваційного забезпечення у розрізі: природоохоронних заходів окремих 

секторів економіки, регіонів, сталого використання компонентів природно-

ресурсного потенціалу (водних, енергетичних, земельних, лісових, 

мінерально-сировинних ресурсів, природно-заповідного фонду), динамікою 

екоємності (відходо- та вуглецевоємності) національної економіки, що 

дозволило обґрунтувати характер зворотного зв’язку (позитивний, 

нейтральний, негативний) між станом природного середовища та 

інвестиційно-інноваційною політикою природокористування. Запропоновано 

рекомендації щодо організації збору, обробки, зберігання та використання 

інформаційних даних щодо інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування, який базується на сучасних підходах до діджиталізації 

бізнес-середовища. Обґрунтовано доцільність застосування аспектів Helix-

моделювання в площині функціонування індустріальних і природних парків 

України з метою розвитку їх інноваційної економіко-екологічної діяльності 

запропоновані напрямки їх створення, а саме: на основі діючих промислових 

парків, у співпраці зі спеціалізованими науковими та технологічними 

парками, а також у контексті інноваційного розвитку національних 

природних парків. Зазначені дослідження дозволили визначити домінанти та 

стратегічні  пріоритети екологічної політики. 

3. Економіка. Буркинський Б.В. та ін.; Підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності в Україні: теоретико-методичні та 

практичні аспекти . - /Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН 

України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021. – 483 с. (17,25 ум.др.арк.). – 300 

прим. – ISBN 978-966-02-9839-2. 
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У монографії розглядаються питання підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності на  основі  пріоритету  збільшення  доданої  

вартості  та  виявлення  прихованих активів суб'єктів господарювання в 

умовах трансформаційних змін економіки України, запропоновано 

організаційно-економічний механізм підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності який включає інструментарій: виявлення і 

залучення в господарський оборот прихованих активів; інституціонально-

податкового забезпечення відтворення та реінвестування капіталу у 

високотехнологічному секторі економіки; соціально справедливої системи 

оподаткування доходів фізичних осіб; адміністрування податку на додану 

вартість щодо збалансованості фіскального навантаження на процес генерації 

доданої вартості; інституційно-організаційного забезпечення формування 

бізнес-середовища з підвищеною життєздатністю і антикризовою стійкістю 

підприємницьких структур.  

Дана монографія рекомендується для керівників державних і місцевих 

органів влади й управління, представників громадських організацій, 

наукових співробітників академічної, вузівської та галузевої науки, 

керівників та спеціалістів підприємств. 

За результатами проведених в 2021 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541230  опубліковано 3 брошури: 

1. Економіка. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Чеботарьова Н.Й.; 

Методичні положення щодо діагностики домінант інвестиційно-

інноваційної політики природокористування в секторальному вимірі. - 

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

ІПРЕЕД НАНУ, 2021. –108 с. (5,08 д. арк.). - ISBN 978-966-02-9758-6 

Наукова доповідь містить результати досліджень, що присвячені 

розробці методичного забезпечення діагностики домінант інвестиційно-

інноваційної політики природокористування у секторальному вимірі на 

засадах концепцій сталого розвитку та квадро-спіралі. Розроблено методичні 

положення діагностики та оціночну систему індикаторів, згрупованих у 

розрізі завдань і Цілей сталого розвитку за секторами економіки 

(домогосподарств, аграрним, добувною й переробною промисловістю, 

секторами енерго- та водопостачання). Обґрунтовано роль та функції 

інституційного сектору домогосподарств у сталому розвитку національної 

економіки. Використовуючи розроблені методичні положення, здійснено 

діагностику впливу сектору домогосподарств на сталий розвиток держави. 

На основі авторського методичного забезпечення проведено діагностику 

впровадження домінант інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування в секторах економіки України. На підставі отриманих 
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результатів діагностики проведено міжсекторальний аналіз загальних 

індикаторів сталого розвитку, експертну й комплексну оцінку впровадження 

домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування в 

секторальному вимірі. Визначено позиціювання секторів національної 

економіки за їх внеском у реалізацію домінант інвестиційно-інноваційної 

політики сталого розвитку. 

Наукова доповідь розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

підприємців, науковців, діячів громадських організацій та профільних 

інституцій, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених питаннями раціонального 

природокористування. 

2. Економіка. Хумарова Н.І., Ніколайчук Т.О., Петрушенко М.М., 

Черчик Л.М.; Цифровізація, як тренд економіки вражень в умовах 

актуалізації інклюзивного розвитку: на матеріалах туристично-

рекреаційної сфери України. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. 

НАН України – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021. – 53 с. (3,08 д.а.).– 100 прим. 

– ISBN 978-966-02-9733-3  

У дослідженні висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні засади  

формування послуг вражень, як самостійного вектору економічної діяльності 

в Україні. Визначено економіко-організаційні, нормативні  інструменти 

розвитку послуг вражень в умовах цифровізації.  Розроблено методичний 

базис інформаційно-цифрових інструментів та створення цифрового 

простору  ринку  послуг вражень  в умовах гео-соціальних та пандемічних 

обмежень. Обґрунтовано економіко-цифрові механізми розвитку ринку 

послуг вражень, як альтернативної форми розвитку господарської діяльності 

в країні, напрямом формування стійких міжгалузевих зв’язків, засобом 

зменшення психологічно-емоційної втоми населення, зниження 

корпоративного тиску та мотивації людського капіталу до отримання 

позитивних економіко-трудових результатів. Запропоновано формування 

дуальної системи надання послуг вражень, як традиційним способом, так, і у 

форматі е-послуг, що дозволить суб’єктам підприємницької діяльності бути 

менш вразливими від економіко-суспільних явищ кризового характеру. 

Брошура розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

представників профільних інституцій, підприємців, учених, викладачів, 

аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх зацікавлених 

питаннями розвитку інформаційно-цифрових інструментів на ринку послуг 

вражень. 

3. Економіка. Андрєєва Н.М., Князєв С.І. Напрями активізації 

трансферу та провайдингу екологічних інновацій у інвестиційну 

політику раціонального природокористування. - / Ін-т пробл. ринку та 
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екон.-екол. дослідж. НАН України/. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2021. – 130 

с. (4,67 д.а.)  

У науковій доповіді розкрита екологічна сутність провайдингу та 

трансферу технологій у інвестиційну політику раціонального 

природокористування, у роботі на підґрунті базису екологізації інноваційної 

політики досліджено еволюцію інноваційно-підприємницьких моделей 

трансферу та провайдингу у сферу еко-технологій; проаналізовано наукові 

підходи щодо формування адаптивних механізмів стимулювання та 

провайдингу екологічних інновацій; запропоновано адаптивний механізм 

провайдингу інвестиційно-інноваційної політики раціонального 

природокористування на засадах систем краудсорсингу; розроблено 

рекомендації щодо розвитку національної системи провайдингу та трансферу 

екологічних інновацій у сферу раціонального природокористування. 

Брошура розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 

представників профільних інституцій, підприємців, учених, викладачів, 

аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх зацікавлених 

питаннями розвитку формування інвестиційно-інноваційної політики 

природокористування національної економіки. 

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, 2021. Т. 23, Вип. 1 (78). 176 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, 

http://ei-journal.com/index.php/journal
http://ei-journal.com/index.php/journal
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регіонального економічного співробітництва в умовах глокалізації і 

реформування місцевого самоврядування.  

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

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – 2021. – Т. 23 Вип. 2 (79) - 185 с. 

(10,6 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. 

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

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – 2021. – Т. 23.- Вип. 3 (80). - 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. 

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

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – 2021. – Т. 23 Вип.4 (81). - 136 с. 

(11,13 д.а).  

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. 

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/ –2021. - Т. 5. - 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. 

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

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

України, ОТЕІ КНЕУ; Польща, ДВТЕШ/. – 2021. - Т. 5. - 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 

підприємництва та викликів економічного розвитку соціуму (зокрема, 

інститут адміністративної відповідальності та містобудівна діяльність). 

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

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

України, ОТЕІ КНЕУ; Польща, ДВТЕШ/. – 2021. - Т. 5. - 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). 

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

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

України, ОТЕІ КНЕУ; Польща, ДВТЕШ/. – 2021. - Т. 5. - Вип. 4. - 90 с.  

У журналі висвітлюються авторські дослідження та розробки щодо 

теоретичних та прикладних питань розвитку економіки, національних, 
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регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних систем, їх інтеграції 

у світове господарство, формування бізнес-середовища та нових форм 

підприємництва, впровадження економічних інновацій. 

У 2021 році видано чотири випуски щоквартального наукового журналу 

«Економіка харчової промисловості» спільно з Одеським національним 

технологічним університетом МОН України 

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

3315Р від 04.08.2008р.): том 12, 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 2021 році видано 6 випусків Наукового вісника 

МГУ:  47/2021-52/2021. 

В звітному році було проведено Міжнародну науково-практичну 

конференцію, за результатами роботи якої видано збірник наукових праць, 

розміщений на сайті ІПРЕЕД НАНУ. 

Економіка. «Транспорт та логістика: сучасні виклики та перспективи 

розвитку (Transport & Logistics: Current Challenges and Prospects) : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 18 

листопада 20221 р. / під наук. ред. Ільченко С.В. ; НАНУ, МОНУ та ін. – 

Одеса : ДУ «ІРЕЕД НАН України», 2021. – 166 с.  (10,6 ум.др.арк). – 100 

прим. - ISBN 978-966-02-9787-6 

Збірник містить тези доповідей за матеріалами заочної Міжнародної 

науково-практичної конференції «Транспорт та логістика: сучасні виклики та 

перспективи розвитку» (“Transport & Logistics: сurrent challenges and 

prospects”), що відбулася 18 листопада 2021 року на базі відділу ринку 

транспортних послуг ДУ «Інституту ринку і економіко-екологічних 

досліджень Національної Академії наук України». Доповіді учасників 

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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конференції містять результати наукових досліджень з питань організації 

перевезень та управління логістичними системами, економіко-фінансового та 

правового забезпечення розвитку транспорту, інтелектуалізації ланцюгів 

постачання, управління екологічною безпекою транспортних потоків та 

транспортної логістики міст.  

Для науковців, фахівців транспортної сфери, докторантів, аспірантів, 

студентів. 
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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, 

кількість 
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 6 73,14 4 - 3 73 40 - 103 148 

6541230 3 52,75 - - 3 15 25 - 37 24 

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 - - - -   6 73,14 - - 

6541230 - - - - - - 3 52,75 - - 

ФОРМА VIII-3 

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвом (відомча література) 

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

Монографії 6 (6541030) 

3 (6541230) 

73,14 

52,75 

Збірники наукових праць 1 10,6 
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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 Shevchenko, H., Petrushenko, M., 

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

A. 

Input-Output analysis of recreational assets 

within the inclusive sustainable development 

in Ukraine. Entrepreneurship and 

Sustainability Issues. 

КПКВК 

6541230 

Scopus 

 

Q3 http://doi.org/10.9770/jes

i.2021.8.3(5) 

Стаття Petrushenko M., Shevchenko H. 

The Development of Environmentally 

Relevant Educational Activities within 

Innovation Parks: the Case of Ukraine.  

MATEC Web of Conferences. 

КПКВК 

6541230 

Scopus 

 

Q3 https://doi.org/10.1051/m

atecconf/202134211006 

 

Стаття Shevchenko H. 

Integrating green tourism and bioenergy for 

sustainable rural development: the example of 

the hemp cluster in Sumy region in Ukraine. 

 E3S Web Conferences. 

КПКВК 

6541230 

Scopus 

 

Q4 https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202128603025  

http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(5)
http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(5)
https://doi.org/10.1051/matecconf/202134211006
https://doi.org/10.1051/matecconf/202134211006
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128603025
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128603025
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Стаття Burkynskyi B., Petrushenko M., Shevchenko 

H., Popova S. 

Towards the greening industrial parks based 

on the quintuple helix model: The case of 

Ukraine. Knowledge and Performance 

Management. 

КПКВК 

6541230 

Scopus 

 

- В друці 

Стаття Shevchenko H., Petrushenko M. Managing 

change in nature-based tourism using linear 

programming: The case of Ukraine. Problems 

and Perspectives in Management. 

КПКВК 

6541230 

Scopus 

 

- В друці 

Стаття Shevchenko H., Petrushenko M., Khumarova 

N., Krivenceva A. 

Financing of tourism and recreation in 

municipal programs during the pandemic 

period: The case of Odesa. Public and 

Municipal Finance. 

КПКВК 

6541230 

Scopus 

 

- В друці 

Стаття 

Burkynskyi B., Iermakova O., Laiko O. 

Strategic directions for increasing the gross 

value added of the high-tech sector (on the 

example of the Ukrainian economy). 

Entrepreneurship and Sustainability Issues. 

КПКВК 

6541230 
Web of Science Q2 

https://doi.org/10.9770/je

si.2021.8.4(30) 

Стаття 

Iermakova O., Kamińska B., Voicilas D., 

Laiko O., Hetman O., Zabarna E., Halytsia I. 

Glocalization of regional innovation 

development. Management Theory and 

Studies for Rural Business and Infrastructure 

Development.  

КПКВК 

6541230 
Web of Science - 

https://ejournals.vdu.lt/in

dex.php/mtsrbid/article/v

iew/1425  

Стаття 

Burkinsky B.V., Goryachuk V.F., Laiko О.І., 

Lisuk V.M., Shlafman N.L., Bondarenko 

O.V. Analyzing and Strategizing the 

Development of Entrepreneurial Activity 

Based on the Principles of Increasing 

Productivity (Illustrated by the Example of 

Developed Countries and Ukraine). 

Comparative Economic Research. Central 

КПКВК 

6541230 
Scopus - 

https://doi.org/10.18778/

1508-2008.24.24 

https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(30)
https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(30)
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1425
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1425
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1425
https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.24
https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.24
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and Eastern Europe.  

Стаття 

Borys Burkynskyi, Valerii Horiachuk, 

Oleksandr Laiko, Natalya Shlafman, Olena 

Krivtsova. Assessment of the socio-economic 

and environmentaldevelopment of a region: а 

result-oriented approach. Problems and 

Perspectives in Management.  

КПКВК 

6541230 
Scopus - 

doi:10.21511/ppm.19(2).

2021.04   

Стаття Shevchenko, H., Petrushenko, M., 

Burkynskyi, B., Khumarova, N. 

SDGs and the ability to manage change 

within the European green deal: The case of 

Ukraine. Problems and Perspectives in 

Management 

КПКВК 

6541230 

Scopus 

 

- https://doi:10.21511/ppm

.19(1).2021.05  

 

Стаття  Bondarenko, S., Shlafman, N., Kuprina, N., 

Kalaman, O., Moravska, O., Tsurkan, N. 

Planning, Accounting and Control as Risk 

Management Tools  for Small Business 

Investment Projects. Emerging Science 

Journal.  

КПКВК 

6541030 

Scopus Q1 http://dx.doi.org/10.2899

1/esj-2021-01302 

Стаття  Topalova I.A., Zakharchenko N.V., 

Horbachenco S.A., Hrinchenko R.V., 

Fialkovska A.A. Formation principles of the 

organizational and economic management 

mechanism of the regional enterprise`s 

creative potential. Collection of scientific 

papers "Financial and credit activities: 

problems of the or and practice". 

 Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики 

КПКВК 

6541030 

WoS - https://mail.te.net.ua/SRe

direct/0B35BE85/fkd.ubs

.edu.ua/index.php/fkd/art

icle/view/3474/3324 

 

 

 

Стаття 

Ilchenko S., Khumarova N., Maslii N., 

Demianchuk M., Skribans V. Instruments for 

ensuring the balanced development of inland 

waterway and maritime transport in Ukraine. 

E3S Web of Conferences. 

КПКВК 

6541030 

Scopus - https://doi.org/10.1051/e

3sconf/202125501021 

https://doi:10.21511/ppm.19(1).2021.05
https://doi:10.21511/ppm.19(1).2021.05
http://dx.doi.org/10.28991/esj-2021-01302
http://dx.doi.org/10.28991/esj-2021-01302
https://mail.te.net.ua/SRedirect/0B35BE85/fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3474/3324
https://mail.te.net.ua/SRedirect/0B35BE85/fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3474/3324
https://mail.te.net.ua/SRedirect/0B35BE85/fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3474/3324
https://mail.te.net.ua/SRedirect/0B35BE85/fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3474/3324
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501021
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501021
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Стаття Ilchenko S., Gryshchenko V., Gryshchenko I. 

Definition of the concept of 

"competitiveness" and "competitive 

advantages" of water transport in the 

conditions of digital transformation of 

Ukraine. Intellectual systems and information 

technologies: International Conference.  

КПКВК 

6541030 

Scopus - http://isit.odeku.edu.ua/fi

les/ISIT_2021_PROCEE

DINGS_RO.pdf 

Стаття Maslii N., Skribans V. Assessment of 

transportation impact on regional 

development: case study of Ukraine. 

Economic science for rural development: 

Proceedings of the 2021 International 

Conference.  

КПКВК 

6541030 

Web of Science - https://doi.org/10.22616/

ESRD.2021.55.016 

Стаття Bazaluk, O., Kotenko, S., Nitsenko, V. 

(2021). Entropy as an Objective Function of 

Optimization Multimodal Transportations. 

Entropy. 

КПКВК 

6541030 

Web of Science - https://doi.org/10.3390/e

23080946, entropy-

1272200, 

https://www.mdpi.com/s

earch?authors=Kotenko

&journal=entropy 

 
ФОРМА VIII-5 

Дані для анкети Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 

Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність. 

Кількість публікацій 2021 рік 

у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України 

у інших наукових періодичних виданнях 

86 

54 

http://isit.odeku.edu.ua/files/ISIT_2021_PROCEEDINGS_RO.pdf
http://isit.odeku.edu.ua/files/ISIT_2021_PROCEEDINGS_RO.pdf
http://isit.odeku.edu.ua/files/ISIT_2021_PROCEEDINGS_RO.pdf
https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.016
https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.016
https://doi.org/10.3390/e23080946
https://doi.org/10.3390/e23080946
https://www.mdpi.com/search?authors=Kotenko&journal=entropy
https://www.mdpi.com/search?authors=Kotenko&journal=entropy
https://www.mdpi.com/search?authors=Kotenko&journal=entropy
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Монографій, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web 

of Science та/або Scopus 

 

1 

Розділів монографій 

- всього 

- з них, видані: в Україні / за кордоном 

- з них, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web 

of Science та/або Scopus 

 

13 

2/11 

 

1 

 

Видавнича активність. 

Кількість працівниківДУ «ІРЕЕД НАН України», які є 

- членами редколегій періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science (з найменуванням періодичних 

видань та відповідних інтернет-посилань): 

Кількість працівників 

Інституту 
Найменування періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science 

та відповідні інтернет-посилання на сторінку зі складом редакційної колегії 

1  Journal of Environmental Protection and Ecology  https://scibulcom.net/en/journal/1311-

5065/details?href=%2Fjournals%2F1311-5065%2Feditors  

1  Science and innovation  https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/about/editorialTeam 

- членами редколегій провідних закордонних видавництв або редакторами монографій, збірок праць і т. ін., що вийшли в світ у 

таких видавництвах (вказати найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання): 

Кількість працівників 

Інституту 
Найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання 

1  

 

Ekonomia i Środowisko https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/reviewers, Evropský časopis ekonomiky a 

managementu https://eujem.cz/?page_id=33 

3  Innovative Economics and Management  https://nier.ge/en/editorialboard 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://scibulcom.net/en/journal/1311-5065/details?href=%2Fjournals%2F1311-5065%2Feditors
https://scibulcom.net/en/journal/1311-5065/details?href=%2Fjournals%2F1311-5065%2Feditors
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/about/editorialTeam
https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/reviewers
https://eujem.cz/?page_id=33
https://nier.ge/en/editorialboard
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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. «Новий підхід в усуненні морського і річкового забруднення» 

(“Marine and River Litter Elimination New Approach”) – MARLENA eMS BSB – 

139, 08.2018-08.2021рр. 

3.  «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.  

4. «Стале фінансування позитивних соціальних змін» («Leveraging 

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

5. «Розумний транспорт і логістика для міст» («Master in Smart 

Transport and Logistics for Cities» SmaLog). №585832-EPP-1-2017-1-IT-

EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2021рр. 

6. «Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні 

Чорного моря – ZeroWasteBSB» («Zero Waste Strategy: Methods and 

Implementation in Black Sea Basin- ZeroWasteBSB») eMS BSB 788 MLPDA № 

58188/16.04.2020 р., 04.2020-04.2022 рр. 

7. «Давайте їздити на велосипеді у басейні Чорного моря» («LET'S 

CYCLE AT THE BLACK SEA») - 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 

(MARLITER)», 2018-2021, Університет Арістотеля, Солоніки, Греція; 

 Канадсько-український проєкт з підтримки торгівлі і інвестицій 
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(CUTIS), 2016-2021рр. 

В рамках реалізації 7 міжнародних проєктів, проведено понад 60 

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

 

Вченими Інституту були розроблені та впроваджені навчальні курси: 

«Principles of accounting», «Intermediate accounting», «Cost accounting» для 

викладання в American David Livingstone University of Florida.  

Співробітники Інституту проходили стажування в країнах ЄС:  

- д.е.н., проф. Купінець Л.Є. - наукове стажування на тему «Онлайн 

навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google 

meet, Google classroom», 15 - 22 березня 2021 року у м. Люблін (Республіка 

Польща), 45 год, Сертифікат №22221  від 22.03.2021 року; Vienna, Austria 

April 2-3, 2021 (0,3 ECTS credits)  

- д.е.н., проф. Ільченко С.В. – Hamburg (Germany) European Academy of 

Sciences and Research. Сертифікат № XI-12-190293846; 

- д.е.н., проф. Ільченко С.В. – “Innovative forms of modern education on the 

example of google meet, google classroom platforms”, Lublin, Repablic of Poland, 

1,5 ECTS, з 28.06.2021 – 05.07.20221 рр., Сертифікат № ES6577/2021 від 

05.07.2021 р.; 

- д.е.н., проф. Ільченко С.В. – стажування за темою «SmaLog teachers` 

skills upgrading»,  56 год., Сертифікат № 585832-ЕРР-1-2017-1-ІТ-ЕРРКА2-

СВНЕ-JP від 28.06.2021 р., Рим, Італія; 

- д.е.н., проф. Андрєєва Н.М. –у Люблінському Парку Наукових 

технологій (Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego), м. Люблін, 

Польща,  2021 рік. 

- д.е.н., проф. Дем’янчук М.А. – в Європейській академії наук і 

досліджень (European Academy of Sciences and Research) (м. Гамбург, 

Німеччина) 01 листопада 2021 р. за програмою курсу «Методи дослідження» 

обсягом 8 годин (сертифікат № ХІ-12-190293846-21); 

-  д.е.н., проф. Дем’янчук М.А. – у компанії «Clarivate Analytics» (м. 

Лондон, Великобританія) з 14 по 29 квітня 2020 р. за програмою онлайн-

семінарів «Web of Science: система навігації у світі наукових публікацій», 

«Практичні рекомендації до публікації у міжнародних журналах» та 

«Ресурси Web of Science Group для вчених та журналів» обсягом 9 годин (3 

сертифікати); 

-  д.е.н., проф. Маслій Н.Д. – Leibniz Institute for East and Southeast 

European Studies (IOS) in Regensburg (total 180 hours, 6 ECTS Credits). 

Research project “Development of intermodal and multimodal transportation along 

the Danube region” (Лист IOS від 25.11.2021 р.); 
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-  к.е.н., доц. Грищенко В.Ф. – Innovative forms of modern education with 

Zoom and Moodle platforms”, Lublin, Repablic of Poland, 1,5 ECTS, з 26.07.2021 

– 25.08.20221 рр., Сертифікат № ES 7417/2021 від 25.08.2021 р.; 

-  к.е.н., Грищенко І.В. – “Innovative forms of modern education with 

Zoom and Moodle platforms”, Lublin, Repablic of Poland, 1,5 ECTS, з 

26.07.2021 – 02.08.20221 рр., Сертифікат № ES 7416/2021 від 25.08.2021 р.; 

- к.е.н., с.н.с. Костецька К.О. – в м. Ополе (Польща),  Certificate of 

training “Ecology and Nature Management” from 15.01.2021-15.04.2021 of 6 

credits (180 hours). 

- к.е.н., м.н.с. Небога Т.В. - наукове стажування на тему «Онлайн 

навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google 

meet, Google classroom», 15 - 22 березня 2021 року у м. Люблін (Республіка 

Польща), 45 год, Сертифікат №5427/2020 від 22.03.2021 року. 

- к.е.н., м.н.с. Лозова Т.П. - наукове стажування на тему «Онлайн 

навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google 

meet, Google classroom», 15 - 22 березня 2021 року у м. Люблін (Республіка 

Польща), 45 год, Сертифікат №5427/2020 від 22.03.2021 року; здійснила 

міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Підбір, підготовка, та 

публікація наукових статей у наукових виданнях що індексуються у базах 

даних Scopus та Web of Science»», 1 - 19 липня 2021 року у м. Люблін 

(Республіка Польща), 45 год, Сертифікат №7135/2021 від 19.07.2021 року. 

- 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). 
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- 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»). 

У звітному році к.е.н., м.н.с. Лозова Т.П. виступила як 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) а також 

керівник Південного осередку Громадської організації «Міжнародна 

фундація науковців та освітян». Сертифікат №ES0022. 

У 2021 році завершено 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), в межах якого вчені Інституту 

взяли участь у 10  координаційних он-лайн зустрічах як експерти з 

представленням презентації результатів виконання активностей за проєктом, 

провели опитування різних груп стейкхолдерів проєкту університетів 

України та Грузії, координували експертну роботу із партнерами із 

університетів Італії, здійснили моніторинг результатів проєкту у 

міжуніверси-тетських нарадах, рецензування навчального посібника за 

результатами проєкту, розробили та надали ніверситетам-партнерам 

персональний заключний висновок щодо якості формування науково-

освітніх програм партнера та якості всього проєкту за 11 критеріями. Крім 

того, було сформовано фінансовий звіт (проміжний та заключний), та 

матеріали для представлення результатів проєкту на європейській платформі 

для проходження подальшого аудиту проєкта.  

В Інституті продовжує видаватися 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), категорія Б. 

Вчені Інституту, аспіранти та здобувачі за звітній період прийняли 

участь у роботі 67 Міжнародних конференцій, семінарів, нарад та робочих 

зустрічей на території України та 23 Міжнародних конференцій, семінарів, 

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

Польща, Словенія, США тощо) серед яких:  

https://ees-journal.com/index.php/journal
https://ees-journal.com/index.php/journal
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− International conference «Débats scientifiques et orientations prospectives 

du développement scientifique», 5.12.2021, France: Pari; 

− International conference «About th problems of practice, science and ways 

to solve them», 4-7.05.2021, Milano, Italy; 

− International conference: agricultural economics and rural development 

research - the 26th edition - on the theme: "Farm viability and sustainable rural 

development in the context of the current EU priorities for agriculture and the 

environment", 8.12.2021, Romania: National Institute for Economic Research 

“Costin C. Kiriţescu”, Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy; 

− I International Scientific and  Theoretical  Conference «The driving force of 

science and trends in its development»: 29.01.2021, Coventry, United Kingdom: 

European Scientific Platform;  

− International conference: agricultural economics and rural development 

research - the 26th edition - on the theme: "Farm viability and sustainable rural 

development in the context of the current EU priorities for agriculture and the 

environment", 8.12.2021, Romania: National Institute for Economic Research 

“Costin C. Kiriţescu”, Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy. 

У структурі Інституту 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 проведенні 25 

інформаційних заходів (презентацій, консультацій), з яких: 

1. інформаційні заходи: Круглий стіл «Механізми та інструменти 

акселераторів  інноваційної діяльності на базі Програми «Горизонт-

Європа»»; Тренінг «Посилення технічних навичок складання заявок на базі 

інструментів Європейської Інноваційної Ради Програми «Горизонт-

Європа»», в межах яких було залучено більше 100 потенційних заявників 

Програми Горизонт-Європа. 

2. Низка координаційних заходів НКП, МОН та Європейської комісії 

03 грудня 2021 р. у результаті яких досягнуто додаткові комунікаційні 

ефекти, запропоновано кроки на поглиблення взаємодії та підвищення 

ефективності діяльності системи національних контактних пунктів. 

3. координаційні заходи з ДП «Центр науково-технічної інформації та 

сприяння інноваційному розвитку України» щодо організації роботи 

національних контактних пунктів, які сприяють підвищенню ефективності 

роботи, відповідальності за результати та активному залученню потенційних 

беніфіціарів Програми «Горизонт-Європа» до ефективної (результативної) 

участі у Програмі. 
 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

 

1
4
2
 

ФОРМА ІХ-1 

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Проводилась 

робота по 

темах 

Виїзди за 

кордон 

Прийнято 

закордонни

х вчених та 

спеціалістів 

Прямі зв’язки з 

закордонними 

партнерами 

(кількість) 

Участь у роботі 

конференцій, 

симпозіумів, 

семінарів тощо 

Участь у роботі 

міжнародних 

організацій, комісій, 

редакцій тощо 

Лекційна 

діяльність за 

кордоном 

Міжнародні 

відзнаки 

українських 

учених 

З
аг
ал
ь
н
а 

 к
іл
ьк
іс
ть

 

П
о
ч
ат
о
 в

 

 2
0
2
0
 р
. 

З
аг
ал
ь
н
а 

 

к
іл
ьк
іс
ть
 в
и
їз
д
ів

 

З
аг
ал
ь
н
а 

 к
іл
ьк
іс
ть
 о
сі
б

 

З
аг
ал
ь
н
а 

 

к
іл
ьк
іс
ть

 

У
го
д
и

 

С
п
іл
ьн
і 

  
л
аб
о
р
ат
о
р
ії

 

С
п
іл
ьн
і 

 г
р
у
п
и

 

З
а 
к
о
р
д
о
н
о
м

 

Н
а 
те
р
и
то
р
ії
  

У
к
р
аї
н
и

 

З
аг
ал
ь
н
а 

 к
іл
ьк
іс
ть

 

З
аг
ал
ь
н
а 

 

к
іл
ьк
іс
ть

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 0 3 3 0 4 0 3 43 99 10 0 0 

 

ФОРМА ІХ-2 

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 

Подано в 2021 році 

Джерело 

фінансуванн

я (назва 

конкурсу та 

програми 

українською 

та  

англійською 

мовами 

відповідно 

до 

оригінальної 

Назва  

заявки  

Керівник 

проєкту від 

установи  

 

Керівник 

проєкту від 

іншої 

установи 

(якщо є), 

 в тому числі 

зарубіжний  

 

Установи-

партнери, в 

тому числі 

зарубіжні 

Тривалість 

проєкту (роки, 

місяці) 

 

 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

 

1
4
3
 

мови) 

Дунайська 

транснаціон

альна 

програма 

(INTERREC

) 

«SEA the 

FUTURES» 

Програма 

ЄС 

«Horizont-

Europe» 

д.е.н., проф. 

Рубель О.Є. 

Geanina 

Monica 

Magureanu 

IFKA Public 

Benefit Non 

Profit Ltd. for 

the 

Development 

of the 

Industry 

(Головний 

партнер) 

Угорщина 

01.2022-

12.2023рр. 

 

Виконується 

Джерело 

фінансуванн

я (назва 

українською 

та  

англійською 

мовами) 

Назва 

проєкту 

(українсько

ю та  

англійською 

мовами), 

його 

тривалість 

(роки, 

місяці) 

Керівник 

проєкту від 

установи 

 

Координатор 

проєкту 

 

Установи-

партнери, в тому 

числі зарубіжні 

Загальна сума 

фінансування 

(у відповідній 

валюті) для 

установи 

Сума 

фінансування 

в 2021 році 

(грн) 

 

Конкретні результати 

Дунайська 

транснаціон

альна 

програма 

INTERREG 

Danube 

Transnational 

Programme  

Подолання 

нездатності  

сприяти 

вторинному 

підприємни

цтву в 

Дунайськом

у регіоні / 

акад. НАН 

України д.е.н., 

проф. 

Буркинський 

Б.В 

 

в/в д.е.н. 

Лайко О.І 

 Koppendorfer 

Noémi 

IFKA Public 

Benefit Non-

Profit Ltd. for the 

Development of 

the Industry 

65 тис.євро 37 425,43 грн. 

 

 

Підготовлено звіт про хід 

роботи та фінансовий звіт. 

Комунікаційні завдання 

проєкту були виконані 

завдяки приєднанню до 

онлайн-спільноти 

BaseCamp та за допомогою 

електронної розсилки та 
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INTERREG /  

 

 

 

 

Embracing 

failure to 

facilitate 

second-

chance 

entrepreneurs

hip in the 

Danube 

region  

(Danube 

Chance 2.0) 

07.2018-

07.2021 

 

інструментів. 

Поширення результатів 

проєкту було досягнуто за 

рахунок участі в прес-

релізах та за допомогою 

розміщення всієї 

необхідної інформації про 

хід проєкту та діяльність на 

офіційному веб-сайті ДУ 

«ІРЕЕД НАН України», у 

соціальних мережах, а 

також через електронну 

пошту зацікавленим 

стейкхолдерам, друк та 

розміщення плакатів 

проєкту. 

Створенний у ДУ «ІРЕЕД 

НАН України» науково-

консультаційний центр 

отримав синергію свого 

функціонування завдяки 

проєкту Danube Chance 2.0 

Дунайська 

транснаціон

альна 

програма 

INTERREG 

Danube 

Transnational 

Programme  

INTERREG /  

Стале 

фінансуванн

я 

позитивних 

соціальних 

змін 

Leveraging 

Finance 4 

positive 

Social 

Change 

(Finance4Soci

alChange)  

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 

65 тис.євро 14 172,04 грн. 

 

 

Підготовлено та оновлено 

регіональний план дій для 

України 

Було створено три Технічні 

консультативні ради та 

Консультативну раду з 

питань політики (TAB і 

PAB). Було організовано та 

проведено три засідання 

TAB та PAB. 

Були підготовлені 

фінансові звіти. 

Взято участь у Thematic 
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07.2018-

07.2021 

 

Capitalization Workshop, де 

були представлені передові 

практики формування 

політики. 

Комунікаційні та 

інформаційні завдання 

виконувались згідно плану 

реалізації проєкту. 

Дунайська 

транснаціон

альна 

програма 

INTERREG 

Danube 

Transnational 

Programme  

INTERREG /  

Транснаціон

альне 

кластерне  

співробітниц

тво в 

аграрно-

продовольчо

му 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 

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 

- 22477,61 грн Створено регіональний 

агропромиловий кластер. 
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Cluster) 

07.2018-

07.2021 

 

Спільна 

операційна 

програма 

Чорноморсько

го басейну 

2014-2020 рр. / 

Joint 

Operational 

Programme 

Black Sea 

Basin 2014-

2020   

Новий підхід 

в усуненні 

морського і 

річкового 

забруднення 

08.2018-

08.2020 

Marine and 

River Litter 

Elimination 

New 

Approach 

(MARLENA) 

/  

 

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) 

522377,50 - Проведено фінансовий 

аудит діяльності за 

проєктом; 

Здійснено підтримку 

інформаційного 

забезпечення (сайту 

проєкту), надано доступ 

партнерам для актуалізації 

даних. 

У звітному році проведено 

2 робочих зустрічей, 

воркшопів тощо. 

 

Еразмус+/К2 

 

 

Erasmus+ 

Programme 

/К2 

Розумний 

транспорт і 

логістика 

для міст / 

Master in 

Smart 

Transport 

and Logistics 

for Cities 

(SmaLog) 

10.2017-

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, 

296 206,48 

грн 

 

251 525,20 

грн 

Взято участь у 10 

 координаційних зустрічах 

он-лайн як експерти з 

представленням презентації 

результатів виконання 

активностей по проєкту, 

проведено опитування 

різних груп стейкхолдерів 

проєкту університетів 

України та Грузії, 

координація експертної 
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10.2020 National transport 

university, 

Zhytomyr state 

technological 

university, 

Lepl teaching 

university-Batumi 

state maritime 

academy, 

Hochschule 

Wismar, 

Politechnika 

Slaska, 

Georgian 

technical 

university 

роботи із партнерами 

університетів Італії, 

моніторинг результатів 

проєкту у міжуніверси-

тетських нарадах, 

рецензування навчального 

посібника по результатх 

проєкту, розробка та 

надання університетам-

партнерам персонального 

заключного висновку щодо 

якості формування 

науково-освітніх програм 

партнера та якості всього 

проєкту за 11 критеріями, 

формування матеріалів для 

представлення їх на 

європейській платформі 

для проходження 

подальшого аудиту 

проєкта. 

Спільна 

операційна 

програма 

«Басейн 

Чорного 

моря 2014-

2020»/ Joint 

Operational 

Programme 

“Black Sea 

Basin 2014-

2020” 

«Zero Waste 

Strategy: 

Methods and 

Implementati

on in Black 

Sea Basin- 

ZeroWasteB

SB» 

(«Стратегія 

нульових 

відходів: 

методи та 

імплементац

ія у басейні 

Б.В.Буркинс

ький 

Директор 

Інституту 

 

в/в к.е.н. 

О.О.Карпен

ко 

Місцевий 

координато

р 

Bilal 

KUŞOĞLU 

 

Генеральний 

секретар 

Спеціальної 

провінціаль-

ної 

адміністрації 

Кіркларелі 

1. Kirklareli 

Special Provincial 

Administration 

(Спеціальна 

провінціальна 

адміністрація 

Кіркларелі, 

Туреччина) 

2. ANTIGONE 

(Громадська 

організація 

"ANTIGONE" 

,Греція) 

3. The Institute of 

122 870 євро  - Підготовлено та 

надруковано Zero Waste 

Management Plan 

відповідно до графіку 

реалізації проєкту, яка 

полягає у дослідженні 

характеристик відходів, 

аналізі кількості відходів за 

2017, 2018 та 2019 роки, 

проєктування виробників 

відходів на числових 

картах, аналіз кількості 

осаду стічних вод сільських 

операторів, уточнення 
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Чорного 

моря –

 ZeroWasteB

SB ») eMS 

BSB 788 

MLPDA № 

58188/16.04.

2020 

 

Тривалість: 

24 місяці 

23.04.2020-  

22.04.2022 

Market Problems 

and Economic & 

Ecological 

Research of the 

National 

Academy of 

Science of 

Ukraine 

(ІПРЕЕД НАНУ) 

4. Tsarevo 

Municipality 

(муніципалітет 

м.Царево, 

Болгарія) 

 

відходів тваринництва та 

визначення способу їх 

утилізації в Одеському 

регіоні. Опубліковано та 

надруковано як «Zero waste 

management plan» на 

українській мові (20 

екземплярів) із стислим 

резюме на англійській мові. 

Підготовлено аналіз систем 

нульових відходів у Європі 

та цільових країнах на 

українській та англійській 

мовах. 

Підготовлено та 

надруковано органічні 

сумки, блокноти та ручки, а 

також ролл-ап. 

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 

 

Б.В.Буркинс

ький 

Директор 

Інституту 

 

 

Є.А.Туренк

о 

Місцевий 

координато

р 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 

129 474.50 

євро 

- Проведено навчальні 

заходи з основ туризму, а 

саме сталий туризм та 

гостинність проживання 

 Пройшли навчальні заходи 

з основ туризму, а саме 

гастрономія та місцеві 

кухні. 

Прийнято участь у робочій 

нараді у м. Сакар’я 

(Туреччина). 
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Тривалість: 

30 місяців 

01.07.2020 - 

31.12.2022 

(Шуменский 

університет 

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 

Румунія Центр Danube S3 Cluster Дунайська Розвиток трансферу інновацій 
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 регіонального 

розвитку Мунтяни 

 

Транснаціональне кластерне  

співробітництво в аграрно-

продовольчому секторі , на основі 

методу розумної  спеціалізації у 

Дунайському регіоні 

стратегія ЄС 

 

 

Проведено інноваційний аудит 

Придунайського регіону. 

Угорщина IFKA Public Benefit 

Non Profit Ltd. for 

the Development of 

the Industry  

«Finance4SocialChange - 

Використання фінансів для 

позитивних соціальних змін» 

Дунайська 

стратегія ЄС 

 

Розвиток соціального підприємництва в 

Дунайському регіоні. 

 

Розроблено регіональний план дій щодо 

соціального підприємництва. 

Угорщина IFKA Public Benefit 

Non Profit Ltd. for 

the Development of 

the Industry  

Подолання нездатності  сприяти 

вторинному підприємництву в 

Дунайському регіоні / 

 (Danube Chance 2.0) 

 

Дунайська 

стратегія ЄС 

 

Заходи та пропозиції щодо розробки політики 

та технічної підтримки стейкхолдерів 

підприємництва 2-го шансу 

Італія 

 

 

Університет Тор 

Вергата, Італія 

 

Universita Degli 

Studi Di Roma Tor 

Vergata, Italy 

 

Зовнішнє експертування та 

оцінювання отриманих за проєктом 

результатів всіх партнерів. 

Надання оцінки якості виконання 

всього проєкту. 

Програма 

Еразмус+ 

Розвиток 

потенціалу в 

галузі вищої 

освіти 

(E+CBHE) 
Партнерська 

угода 

Номер проєкту - 

585832-EPP-1-

2017-1-IT-

EPPKA2-CBHE-JP 

«Розумний 

транспорт і 

логістика для міст 

SmaLog» 

Взято участь у 10  координаційних зустрічах 

он-лайн як експерти з представленням 

презентації результатів виконання 

активностей за проєктом, проведено 

опитування різних груп стейкхолдерів 

проєкту університетів України та Грузії, 

координація експертної роботи із партнерами 

університетів Італії, моніторинг результатів 

проєкту у міжуніверси-тетських нарадах, 

рецензування навчального посібника по 

результатах проєкту, розробка та надання 

університетам-партнерам персонального 

заключного висновку щодо якості 

формування науково-освітніх програм 

партнера та якості всього проєкту за 11 

критеріями, формування фінансового звіту 

(проміжних та заключного), формування 

проміжного та заключного звіту по проєкту, 

формування матеріалів для представлення їх 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-field-higher-education_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-field-higher-education_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-field-higher-education_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-field-higher-education_en
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на європейській платформі для проходження 

подальшого аудиту проєкта. 

Туреччина 

 

Спеціальна 

провінціальна 

адміністрація 

Кіркларелі 

 

Kirklareli Special 

Provincial 

Administration 

 «Стратегія нульових відходів: 

методи та імплементація у басейні 

Чорного моря – ZeroWasteBSB ») 

 

Спільна 

операційна 

програма «Басейн 

Чорного моря 

2014-2020»/ Joint 

Operational 

Programme “Black 

Sea Basin 2014-

2020” 

Підготовлено та надруковано Zero Waste 

Management Plan відповідно до графіку 

реалізації проєкту, яка полягає у дослідженні 

характеристик відходів, аналізі кількості 

відходів за 2017, 2018 та 2019 роки, 

проєктування виробників відходів на 

числових картах, аналіз кількості осаду 

стічних вод сільських операторів, уточнення 

відходів тваринництва та визначення способу 

їх утилізації в Одеському регіоні. 

Опубліковано та надруковано як «Zero waste 

management plan» на українській мові (20 

екземплярів) із стислим резюме на англійській 

мові. 

Підготовлено аналіз систем нульових відходів 

у Європі та цільових країнах на українській та 

англійській мовах. 

Підготовлено та надруковано органічні сумки, 

блокноти та ручки, а також ролл-ап. 

 
ФОРМА ІХ-4 

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами 

 
№ Країна Установа 

НАН України 

Установа - партнер 

(укр. та англ. 

мовами) 

Назва документа  

(укр. та англ. мовами) 

Термін дії Результати 

1  Італія  ІПРЕЕД НАН 

України 

 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-

14.10.2021 

Взято участь у 10  координаційних 

зустрічах он-лайн як експерти з 

представленням презентації 

результатів виконання активностей 

по проєкту, проведено опитування 

різних груп стейкхолдерів проєкту 
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університетів України та Грузії, 

координація експертної роботи із 

партнерами університетів Італії, 

моніторинг результатів проєкту у 

міжуніверситетських нарадах, 

рецензування навчального 

посібника по результатах проєкту, 

розробка та надання університетам-

партнерам персонального 

заключного висновку щодо якості 

формування науково-освітніх 

програм партнера та якості всього 

проєкту за 11 критеріями, 

формування фінансового звіту 

(проміжних та заключного), 

формування проміжного та 

заключного звіту по проєкту, 

формування матеріалів для 

представлення їх на європейській 

платформі для проходження 

подальшого аудиту проєкта 

2  Німеччина ІПРЕЕД НАН 

України 

Інститут досліджень 

Східної та Південно-

Східної Європи імені 

Лейбніца, Німеччина 

 

Leibniz Institute for 

East and Southeast 

European Studied 

(IOS) 

Development of 

intermodal and multimodal 

transport in the Danube 

region 

 

Розвиток інтермо-

дальних і мульти-

модальних пере-везень в 

Дунайсь-кому регіоні 

 З 

01.09.2020-

01.09.2021 

  

Пройдено стажування у м. 

Регенсбург (Німеччина), 

презентовано наукові 

напрацювання на звітній 

конференції та здійснено 

публікацію наукових праць по 

результатах стажування 

3 Румунія ІПРЕЕД НАН 

України 

Центр регіонального 

розвитку Мунтяни 

 

Muntiana Regional 

Development Center 

Дунайська стратегія ЄС 

 

EU Danube Strategy 

 

2018-2021 Створено регіональний 

агропромисловий кластер 
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4 Угорщина ІПРЕЕД НАН 

України 

Громадська 

некомерційна 

організація ТОВ 

«ІФКА» для 

розвитку 

промисловості 

 

IFKA Public Benefit 

Non Profit Ltd. for the 

Development of the 

Industry 

 

Дунайська стратегія ЄС 

 

EU Danube Strategy 

2018-2021 Розроблено регіональний профайл 

соціально-орієнтованого  бізнесу. 

Підписано меморандум щодо 

регіонального співробітництва. 

5 Болгарія ІПРЕЕД НАН 

України 

Варненський 

економічний 

університет 

 

(Varna University of 

Economics) 

Угода  

про наукове 

співробітництво 

між Інститутом проблем 

ринку та економіко-

екологічних досліджень 

Національної академії 

наук україни (м. Одеса, 

Україна) 

та Варненським 

економічним 

університетом (м. Варна, 

Болгарія) 

(Agreement 

for scientific cooperation 

between the Institute of 

Market Problems and 

Economic&Ecological 

Research of the National 

Academyof Sciences of 

Ukraine (Odessa, Ukraine) 

and 

the Varna University of 

3 роки із 

автоматично

ю 

пролонгаціє

ю 

(рік 

підписання - 

2013) 

Публікації фахівців у фахових 

виданнях в Болгарії. 

Спільні конференції. 

Впровадження результатів 

дисертаційних робіт. 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 

 

1
5
4
 

Economics (Varna, 

Bulgaria)) 

6 Румунія ІПРЕЕД НАН 

України 

Торгово-

промисловою та 

сільськогосподарськ

ою палатою  

(м. Галац, Румунія) 

 

(Galati Chamber of 

Commerce, Industry 

and Agriculture) 

 

 

Угода  

про співробітництво в 

сфері науки, бізнесу та 

соціальної політики 

між Інститутом проблем 

ринку та економіко-

екологічних досліджень 

Національної академії 

наук України (м. Одеса, 

Україна) 

та 

Торгово-промисловою та 

сільськогосподарською 

палатою  

(м. Галац, Румунія) 

 

Agreement 

for cooperation in science, 

business and social policy 

between the Institute of 

Market Problems and 

Economic&Ecological 

Research of the National 

academy of Sciences of 

Ukraine (Odessa, Ukraine) 

and 

the Galati Chamber of 

Commerce, Industry and 

Agriculture  

(Galati, Romania) 

 

3 роки із 

автоматично

ю 

пролонгаціє

ю 

(дата 

підписання - 

23.05. 

2014) 

Подача спільних заявок на участь у 

міжнародних грантах. 
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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 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України. 

6. Дані про керівника підприємницької структури:  Лайко Олександр 

Іванович, д.е.н., проф., тел. 067 484-51-39 

7. Обсяг виконаних робіт з моменту створення 627,0 тис грн. В 2021 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. 
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● 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 2021 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. 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України спільної науково-технічної (іншої статутної) діяльності зі 

сторонніми організаціями не веде. 

 

XІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ 

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України дослідно-виробничої бази немає. 
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ФОРМА  XІІ 

Показники діяльності Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Назва 

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 1827

76,1 

2778

,5 

1,52 1480

9,3 

13844,3 965,0 - - 0 0 0 - 9,703 
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ХІІІ. КАДРИ 

 

1. На 31.12.2021 в Інституті працює 75 співробітників за основним 

місцем, (середньооблікова кількість – 74).  На посадах наукових працівників 

працюють 49  науковців, з них:  - 16 докторів наук (з  урахуванням зовнішніх 

сумісників -  21 докторів наук, у т.ч. директор Інституту є академіком НАН 

України); 

- 22 кандидатів наук, зокрема 21 – займають наукові посади, 1 – 

заступник директора з загальних питань  (з урахуванням зовнішніх 

сумісників- 26). Форма 1-к додається. 

2. За звітний період співробітників Інституту не було обрано дійсними 

членами НАН України.  

3.  У 2021 році співробітниками, аспірантами, здобувачами Інституту 

захищено 4  дисертації : 2 кандидати наук, 2 доктори філософії. 

4. У 2020р. 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. 

5.  В  аспірантурі Інституту навчається  17 аспірантів: з них 14 – на очній 

формі навчання,  3 – без відриву від виробництва  за контрактом.  У 2021 році 

зараховано:  

-  на  бюджетні місця на очну форму навчання 4 аспіранта;  

- закінчило аспірантуру  3  аспіранти.  

В докторантурі навчається 2 докторанта  на держбюджеті. 

6. За звітний період спеціалізовані вчені ради Інституту провели 21 

засідання, зокрема: Спеціалізована вчена рада Д 41.177.01 провела 4 засідань, 

спеціалізована вчена рада Д 41.177.02 провела 12 засідань, а також 5 засідань 

разових спеціалізованих вчених рад. 

7. Отримують стипендію Президента України для молодих учених 2 

особи:  науковий співробітник Голікова О.С., молодший  науковий 

співробітник Ніколайчук Т.О.  

  Отримують стипендію  Верховної Ради України 1 особа: старший 

науковий співробітник Шевченко Г.М. 

  Отримують стипендію НАН України для молодих учених 1 особа:  

молодший  науковий співробітник 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. 
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- у звітному році було прийнято  1 спеціаліста  у віці до 35 років, 

звільнено 2 спеціалістів у віці до 35 років. 

- Спільні науково-учбові комплекси з: Національним університетом 

«Одеська політехніка» Одеським державним екологічним університетом, 

Одеським Національним Технологічним Університетом, 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 Національним університетом 

«Одеська політехніка», 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 Одеського національного  економічного  університету.  

Прийнятих  випускників  2021 року  - не має. 

10. За внутрішнім сумісництвом в Інституті працює  2 співробітника на 

посадах: головного наукового співробітника - 1, провідного  наукового 

співробітника 1. 

За зовнішнім сумісництвом в Інституті працює 10 співробітників на 

посадах: головного наукового співробітника – 3,  старшого наукового 

співробітника – 7.  

З них,  доктори наук - 6, кандидати наук  - 4  

11. Згідно з постановою Президії НАН України від 14.04.2021 № 135 в 

Інституті сформовано резерв керівних кадрів на посади директора, 

заступника директора з наукової роботи, ученого секретаря, а також 

завідувачів відділами. 

12. У поточному році нагороджено  співробітника  Інституту  присвоєно 

почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» Указом 

Президента України  від 17.05.2021 № 195/2021  Ученому секретарю 

Хумаровій Н.І.  
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СПИСОК 

співробітників, аспірантів, докторантів та здобувачів ІПРЕЕД НАН України, а також співробітників інших установ, 

які захистили докторські та кандидатські дисертації, а також дисертації докторів філософії у 2021 році у 

спеціалізованих вчених радах Д 41.177.01, Д 41.177.02 і разових спеціалізованих вчених радах ДФ 41.177.001, ДФ 

41.177.002, ДФ 41.177.004, ДФ 41.177.005 та ДФ 41.177.006 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Р
ік

 

н
а
р

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 

1 Лозова Тетяна Петрівна 1981 23.09.2021 К.е.н. 

08.00.03 

Підготувала в особистому порядку 

2 Небога Тетяна Василівна 1972 12.03.2021 К.е.н. 

08.00.03 

У 2012 р. закінчила аспірантуру 

(без відриву від виробництва) 

АСПІРАНТИ, ДОКТОРАНТИ ІНСТИТУТУ 

3 Купріна Наталія Михайлівна 1972 14.05.2021 Д.е.н. 

08.00.03 

У 2012 р. закінчила докторантуру 

4 Кулаковська Тетяна Анатоліївна 1972 23.09.2021 Д.е.н. 

08.00.03 

У 2015 р. закінчила докторантуру 

СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ УСТАНОВ, ЩО ПРИКРІПЛЕНІ ЗДОБУВАЧАМИ ДО ІНСТИТУТУ 

- - - - - - 

СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ УСТАНОВ 

5 Андрущенко Олеся Сергіївна 1981 19.03.2021 К.е.н. 

08.00.06 

У 2017 р. закінчила аспірантуру 

Одеського державного 

екологічного університету (без 

відриву від виробництва) 

6 Рогов В’ячеслав Георгійович 1988 13.05.2021 К.е.н.  

08.00.04 

У 2018 р. закінчив аспірантуру 

Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала 
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Макарова (з відривом від 

виробництва) 

7 Снігова Олена Юріївна 1975 12.03.2021 Д.е.н. 

08.00.03,  

08.00.05 

Підготувала в особистому порядку 

Доктор філософії (PhD) 

1 Голікова Ольга Сергіївна 1987 15.06.2021 Доктор філософії 

051 

У 2020 р. закінчила аспірантуру 

2 Банташ Анастасія Михайлівна 1992 30.06.2021 Доктор філософії 

051 

У 2020 р. закінчила аспірантуру 

3 Назаренко Юлія Андріївна 1983 23.12.2021 Доктор філософії 

051 

Достроковий захист 

4 Ніколайчук Тетяна Олексіївна 1988 16.12.2021 Доктор філософії 

051 

У 2021 р. закінчила аспірантуру 

5 Талпа Вікторія Павлівна 1980 24.12.2021 Доктор філософії 

051 

У 2020 р. закінчила аспірантуру 
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XІV. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Обсяг закупівель у 2021 році наукових приладів, обладнання, 

персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних 

матеріалів, програмних продуктів: загальний обсяг зазначених закупівель 

699,5 тис. грн., в т.ч. за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету 60,9 тис. грн.; 

- спеціального фонду державного бюджету 638,6 тис. грн. 

ФОРМА XІV-1 

№ 

п/п 

Назва приладу, марка, фірма 

виробник, країна 

Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

Загальний фонд Держбюджету Спеціальний 

фонд Держ-

бюджету 
 Унікальні прилади і обладнання 

вартістю понад 100 тис. грн. 
Всього в т.ч.  через ДУМТЗ 

НАН України 

1 2 3 4 5 

- Закупівлі не здійснювались - - - 

Разом:    

 

ФОРМА XІV-2  

№ 

п/п 

Назва приладу, марка, фірма 

виробник, країна 

Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

Загальний фонд Держбюджету Спеціальний 

фонд Держ-

бюджету 
 Прилади та обладнання (крім 

ПЕОМ) вартістю від 10 тис. 

грн. до 100 тис. грн.  

Всього в т.ч.  через ДУМТЗ 

НАН України 

1 2 3 4 5 

1. Багатофункціональний 

пристрій HP Laser Jet 135a 

(Китай) 

25,7  - 

2. Холодильник Samsung R 837 

15000 WW/UA (Китай) 

12,5  12,5 

3. Кондиціонер SMARTWAY 

SAF/SAN -09VGS2UA (Китай) 

84,0   

4. Кондиціонер SMARTWAY 

SAF/SAN -12VGS2UA (Китай) 

86,4   

Разом: 208,6 - 12,5 

 

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 7 74,3 

 Разом: 7 74,3 
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XV. СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ 

 

Інститут забезпечений комп’ютерними засобами у кількості – 74 од. (у 

тому числі 5 ноутбуків). 

В поточному 2021 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 7 персональних комп’ютерів на 

суму 67,5 тис грн., 2 монітори на суму – 6,9 тис. грн., 8 

багатофункціональних пристроїв на суму – 35,6 тис. грн., 1 пристрій 

безперебійного живлення – 2,6 тис. грн.  

Для поліпшення умов праці співробітників Інституту було придбано 

обладнання на суму – 199,0 тис. грн.  

У звітному році Інститутом укладено 2 угоди із перевірки наукових 

робіт на плагіат, зокрема: Strikeplagiarism та Unicheck. 

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 

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. 
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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.org.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.org.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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Перелік  

вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачувались 

 Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України в 2021 році  

№ Назва 

наукового 

журналу 

Видавець Кількість 

примірникі

в, що 

передплачу

ються 

Форма 

(паперова чи 

електронна) 

Вартість 

річної 

передпла

ти 

1 2 3 4 5 6 

1.  Вісник НАНУ «Вісник НАН України» 1 паперова 1 410,24   

2.  Економіст Ін-т екон. та прогнозування 

НАН України 

1 паперова 714,48   

3.  Економіка 

України 

Міністерство економіки 

України, Міністерство фінансів 

України, Національна академія 

наук України 

1 паперова 1 614,48   

4.  Порти України Издательство «Порты 

Украины» 

1 паперова 996,00   

5.  Фінанси 

України 

Міністерство фінансів України 1 паперова 1150,44 

6.  Економіка і 

прогнозування 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН України 

1 паперова 374,12   

7.  Економічна 

теорія 

Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" 

1 паперова 346,12   

8.  Наука та 

інновації 

Національна академія наук 

України 

1 паперова 703,20   

9.  

 

Економіка та 

держава 

`Редакція журналу `Економіка 

та держава` 

1 паперова 1 074,48   

10.  Економіка 

АПК 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція 

міжнародного науково-

виробничого журналу 

"Економіка АПК 

1 паперова 1 394,28   

11.  Інвестиції Чорноморський державний 

університет імені Петра 

Могили 

1 паперова 1 788,96   

12.  Логистика НВФ «Студцентр» 1 паперова 

 

1 627,20   

13.  Джерело Національна бібліотека 

України імені В. І. 

Вернадського 

1 паперова 

 

1 684,92   

14.  Формування 

ринкових 

відносин в 

Україні 

ДНДІІМЕ 1 паперова 

 

1 483,46   
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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 проводилися наступні 

заходи, зокрема: 

I. Найбільш яскраві просвітницькі заходи, які отримали 

висвітлення в ЗМІ (конференції, ювілеї, дні відкритих дверей тощо). 

1. Тренінг «Посилення технічних навичок складання заявок на базі 

інструментів Європейської Інноваційної Ради Програми «Горизонт-Європа»» 

on-line, 07 грудня 2021 р. 

https://us02web.zoom.us/j/86952491432?pwd=Yk53SXJNNGRSbnpRaGxReDR2

Q1Rxdz09 

2. «Механізми та інструменти акселераторів  інноваційної діяльності на 

базі Програми «Горизонт-Європа»» on-line, 26 листопада 2021 р., 

https://us02web.zoom.us/j/8615645438?pwd=eHNJMlJFeGxpUnJtM1kra2NLT1hl

dz09  

3. Круглий стіл «Механізми та інструменти акселераторів  інноваційної 

діяльності на базі Програми «Горизонт-Європа»» on-line, 26 листопада 2021 

р. на базі Південного наукового центру НАН та МОН України, Інституту і 

економіко-екологічних досліджень НАН України за участю 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 

4. Тренінг «Посилення технічних навичок складання заявок на базі 

інструментів Європейської Інноваційної Ради Програми «Горизонт-Європа»» 

(on-line), 07 грудня 2021 р., на базі Інституту ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України та Південного наукового центру НАН та МОН 

України, у співпраці з Центральноукраїнським національним технічним 

університетом та Одеським державним екологічним університетом.  

Також співробітник Інституту д.г.н., проф. Дергачов В.О. продовжує 

популяризацію наукових ідей стосовно економіки, геополітики на 

авторському ресурсі «Аналітичній та освітній Інтернет-портал «Інститут 

https://us02web.zoom.us/j/86952491432?pwd=Yk53SXJNNGRSbnpRaGxReDR2Q1Rxdz09
https://us02web.zoom.us/j/86952491432?pwd=Yk53SXJNNGRSbnpRaGxReDR2Q1Rxdz09
https://us02web.zoom.us/j/8615645438?pwd=eHNJMlJFeGxpUnJtM1kra2NLT1hldz09
https://us02web.zoom.us/j/8615645438?pwd=eHNJMlJFeGxpUnJtM1kra2NLT1hldz09
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геополітики». URL: http://dergachev.ru/geop_events/070221-01.html (19 

публікацій). 

II. Міжнародні заходи, зустрічі, засідання за участю представників 

Інституту та іноземних гостей, делегацій. 

1. На міжнародній платформі E3S Web of Conferences Інститутом 

проведено 16 квітня 2021 року I Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Сталий розвиток, циркулярне управління та екологічна 

інженерія» у м. Одеса (International Conference on Sustainable, Circular 

Management and Environmental Engineering, ISCMEE 2021).  

2. За підтримки Батумської державної морської академії, Вищої школи 

економіки в Білостоці, Рижського технічного університету, а також установ 

НАН України та закладів вищої освіти МОН України 18 листопада 2021 року 

було організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Транспорт та логістика: сучасні виклики та перспективи розвитку» 

(Зареєстровано в УкрІНТЕІ 06.07.2021, посвід. № 370).  

3. За ініціативи Чорноморської мережі НУО та Економічного 

університету м. Варна, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України  в рамках виконання Проекту «Покращення он-

лайн доступу громадськості до даних моніторингу стану навколишнього 

природного середовища та інформаційних інструментів для підтримки 

співпраці в  Чорноморському басейні щодо скорочення забруднення 

морським сміттям» (BSB MARLITER 138),  було проведено 29 червня 2021 р. 

у м. Варна (Болгарія) публічний захід „Интересно и занимателно за свободата 

на информацията и свободния достъп до данни в интернет“ – «Цікаво та 

розважально про свободу інформації та вільний доступ до даних в Інтернеті». 

4. За ініціативи Чорноморської мережі НУО та Економічного 

університету м. Варна, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України в рамках виконання Проекту «Покращення он-лайн 

доступу громадськості до даних моніторингу стану навколишнього 

природного середовища та інформаційних інструментів для підтримки 

співпраці в  Чорноморському басейні щодо скорочення забруднення 

морським сміттям» (BSB MARLITER 138), було проведено 30 червня 2021 р.  

у м. Варна (Болгарія) Національний семінар „Практически аспекти на 

използването на онлайн ресурсите на интерактивния портал на проекта и 

инструмента за адаптивни политики“ – «Практичні аспекти використання 

онлайн-ресурсів інтерактивного порталу проєкту та інструменту адаптивної 

політики». 

 

http://dergachev.ru/geop_events/070221-01.html%20(19
https://www.webofconferences.org/e3s-web-of-conferences-forthcoming-conferences
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III. Участь у телепередачах (зазначити назви телеканалів, 

телепередач, теми обговорення). 

1. Виступ на телеканалі Град. Передача «Про головне» «Про вплив 

податкових реформ на розвиток підприємництва» 18.03.2021 (д.е.н., проф. 

Лайко О.І.). 

2. Виступ на телеканалі А1. Передача «Черговий по Одесі» «Бюджет 

2022 року: наслідки та перспективи для підприємницького сектору» 

09.12.2021 (д.е.н., проф. Лайко О.І.). 

IV. Публікації у друкованих та електронних ЗМІ. 

1. Буркинський Б.В. Экономика должна быть экологичной, экология - 

экономичной / газета «Вечерня Одеса». № 128 (11118). 16 ноября 2021 г.  

2. Буркинський Б.В. Экономика должна стать дружеской к природе. / 

газета «Голос Украины». № 218 (7718). 18 ноября 2021 г. 

http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/47268.php 

3. Щербак А.В. Кумовской капитализм. Зеркало недели от 6.10.2021. 

URL: https://zn.ua/macrolevel/kumovskoj-kapitalizm.html.  

 

XVІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

 

Продовження ситуації з пандемією коронавірусу, загострення 

військового конфлікту на Сході, економічна криза та інші потрясіння 

ускладнюють для країни загалом, так і для її наукового потенціалу умови 

функціонування та розвитку. Водночас вважаємо, що саме наука є одним з 

ключових інструментів вирішення цих проблем. 

В 2021 році відбулись суттєві трансформації щодо структурної 

розбудови Інституту, а саме згідно постанов Президії Національної академії 

наук України №306 і №307 від 13.10.2021 р. реорганізовано Інститут проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у Державну 

установу «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної 

академії наук України» та створено новий науковий відділ «Інтеграції науки, 

освіти та бізнесу» (зав. відділом д.е.н., проф. Коваль В.В.), основними 

напрямами діяльності якого є розробка та впровадження науково-прикладних 

рекомендацій щодо соціально-економічної, науково-освітньої та інноваційної 

діяльності південних регіонів України.  

Наукові дослідження Інституту в 2022 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. Відповідно до Постанови 

http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/47268.php
https://zn.ua/macrolevel/kumovskoj-kapitalizm.html
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Президії Національної академії наук України №307 від 13.10.2021 р. 

пріоритетними напрямами діяльності Інституту є: 

 інституціональні чинники розвитку ринкового середовища; 

 інституціональні механізми екологізації ринків, економічних та 

господарських відносин; 

  ринок послуг водного транспорту та його інфраструктури; 

 інтеграційні процеси ринків Дунайсько-чорноморського регіону; 

 соціально-економічне, науково-освітнє та інноваційне середовище 

південних регіонів України. 

Відповідними рішеннями Бюро Відділення економіки НАН України на 

2022 рік у науковій діяльності Інституту визначено такі перспективні наукові 

дослідження, зокрема: 

- за фундаментальними: 

- Теоретичні положення управління природними активами в межах 

блакитного зростання. 

- Теоретичне підґрунтя адаптації управління бізнес-процесами в умовах 

цифровізації економіки України. 

- за прикладними: 

-  Концептуальні та інституціональні засади забезпечення згуртованості 

та стабільності економічного розвитку регіонів. 

-  Теоретико-методичні засади селективного регулювання та стратегічні 

пріоритети розвитку товарних ринків в умовах нестабільності. 

- Теоретичні засади формування стійкого стану розвитку регіонів 

приморського типу. 

- Стратегічні імперативи економічного розвитку 

конкурентоспроможного водного транспорту в структурі національного 

господарства. 

- за програмно-цільовою та конкурсною тематикою (6541230): 

- у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка 

розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» подано на конкурс 

такі теми: 

 НДР «Імперативи соціально відповідального бізнесу на засадах 

екологізації економіки» I етап «Імперативи та інституціональне забезпечення 

соціально відповідального бізнесу на засадах екологізації економіки»; 

 НДР «Інституціональна модернізація підприємницького сектору 

в умовах реформи місцевого самоврядування» I етап «Програмні заходи 

інституціональної модернізації підприємництва в секторально-простровому 

вимірі». 
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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. у наступному році продовжується реалізація проєкту 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення збереження та захисту природно-

ресурсного потенціалу морського середовища від забруднення суднами» за 

IIІ етапом «Формування системи механізмів управління еколого-

техногенною безпекою морського середовища», що розпочато в 2020 р. 

У 2021 році співробітниками Інституту пройшли акредитацію освітньо-

наукової програми по спеціальності 051 «Економіка» (Сертифікат про 

акредитацію освітньої програми № 2383 від 04.10.2021), та як перспективи у 

2022 р. розпочнеться робота з акредитації освітньо-наукової програми по 

спеціальності 073 «Менеджмент», що сприятиме збільшенню контингенту 

магістрів, які зможуть продовжити навчання в аспірантурі Інституту, а також 

через науково-навчальні комплекси Інституту залучити до наукової роботи та 

навчанню у цільовій аспірантурі.  

Продовжуються роботи з розширення комунікаційних зв’язків та 

популяризації наукових досліджень Інституту з цією метою 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.  

Інститут має постійні зв’язки з Головним управлінням статистики в 

Одеській області, що дозволяє, з одного боку вчасно та за необхідністю  

отримувати статистичну та аналітичну інформацію, з іншого – надавати наші 

пропозиції необхідні для ГУС в Одеській області. 

Головними завданнями Інституту на 2022 р. є трансформувати високий 

науковий потенціал у високий науково-прикладний результат на 

національному та регіональному рівнях, в тому числі: 

- збільшувати практику подання наших доповідних, аналітичних 

матеріалів з конкретними пропозиціями до законодавчих ініціатив Уряду, 

Комітетів Верховної Ради України та виконавчих органів вищої державної 

влади.;  

- підтримувати високу якість  наукових досліджень Інституту, які 

виконуються в рамках  бюджетної тематики, міжнародних програм та 

грантів; 
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На міжнародному рівні продовжити співпрацю з країнами-партнерами 

за завершеними проєктами: 

-  проєкт «Розумний транспорт і логістика для міст Smart Tramsport and 

Logistic for Cities» (країни-партнери Італія, Німеччина, Польща, Грузія, 

Україна) за програмою ЄС Ерасмус+  

- проєкт «Новий підхід в усуненні морського і річкового забруднення 

(MARLENA)» за Спільною операційною програмою «Басейн Чорного моря 

2014-2020» 

а також продовжити виконання 5 міжнародних проєктів за Дунайською 

транснаціональною програмою INTERREG та 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.), електронного науково-практичного 

журналу «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 2021 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 

9,6 місяців; 

- за рахунок бюджетних коштів програми по КПКВК 6541230 та на 

кошти безпосередньо авторів було здійснено фінансування видавництва 

наукової продукції - 162 760 грн.; 

- передплату вітчизняних та зарубіжних наукових періодичних видань на 

2022 р. було проведено: 

- за рахунок спонсорської допомоги – 30502 грн. 

На 2022 р. передплата періодичних видань буде організована за рахунок 

спонсорів, оскільки в бюджеті Інституту витрати на періодику не 

передбачені, та й передплата заборонена. 

З 2019 року в Інституту діє друкарський центр, який  оснащено 

сучасним видавничо-копіювальним обладнанням. В 2021 на його базі було 

видано наукової продукції загальним обсягом 140,3 ум.-др. арк. В 

наступному році планується збільшити обсяги друкованої продукції 

відповідно до потреб Інституту. 
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Інститут планує продовжити та наростити зусилля за наступними 

напрямами науково-організаційної діяльності: 

− залучення нових молодих наукових кадрів високої кваліфікації, що 

завершили підготовку в аспірантурі та докторантурі Інституту, для 

посилення потенціалу власних структурних підрозділів; 

− в зв’язку з закінченням 31 грудня 2021 року терміну 

функціонування спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій, 

докласти зусиль по формуванню рад висококваліфікованими фахівцями та 

поновити роботу спеціалізованих рад; 

− працювати над проєктними заявками для отримання грантів по 

міжнародним науковим програмам «Горизонт» та «Ерасмус+», які сприяють 

набуттю досвіду, координації та обміну  з науковцями інших країн; 

− продовжити нарощування 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;  

− 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;  

− розширювати форми та напрями наукової та науково-організаційної 

роботи в рамках діяльності навчально-наукових освітніх комплексів, 

працюючих спільно з ЗВО регіону; 

− підтримувати ініціативи щодо надання платних наукових та 

експертних послуг. на госпрозрахунковій основі.  
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Д О Д А Т К И 
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Форма XІІІ-1 

Д О В І Д К А 

про чисельний і віковий склад наукових працівників 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
(назва установи) 

№№ 

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 

31.12.2021р. 

у т.ч. жінок 

чол. 75 

 

 

48 

 Не має 

2. Чисельність наукових 

працівників (без сумісників) за 

контрольним списком на кінець 

року (у т.ч. жінок) 

чол. 

% до п.1 

49/  65% 

 

33 

  

3. Середній вік наукових 

працівників 

 

середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

47 

 

2293/49 

  

 з   н и х   

а/. за  ступенем: 

    

3.1 доктора наук (без членів НАН 

України) 

 

середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

57 

 

917/16 

  

3.2 кандидата наук/ доктора 

філософії 

середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

43 

 

918/21 

  

 б/. за посадами:     

3.3 науково-керівний склад середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

53 

 

370/7 

  

 в т.ч. зав.відділами середн. 

вік 

сума 

літ/чол 

53 

 

266/5 

  

3.4 головні наукові співробітники середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

69 

 

209/3 

  

3.5 провідні наукові співробітники середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

47 

 

93/2 
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3.6 старші наукові співробітники середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

51 

 

812/16 

  

3.7 наукові співробітники середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

38 

 

230/6 

  

3.8 молодші наукові співробітники середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

31 

 

277/9 

  

3.9 інші наукові працівники 

(головні,провідні та інші 

професіонали) 

середн. 

вік 

сума 

рік/чол 

44 

 

265/6 

  

 

ФОРМА XIII-2 

Окремі чисельні показники, 

що характеризують стан роботи з молодими науковцями  

в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень  

НАН України 2021 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 1 

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 

1 

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 

- 
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3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників  

наукової установи 

  

(вказат и назву премій а бо  ст ипендій  т а їх  розмір )  

4. Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та 

міськими державними адміністраціями 

  

(вказат и назву форми адресної  п ідт римки,  ї ї  розмір ,  ким надана )   

5. Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до 

вищезазначених, у тому числі міжнародні) 

Стипендія імені академіка НАН України Б.Є.Патона для молодих 

вчених Національної академії наук України – кандидатів наук 

(докторів філософії) і докторів наук, Національна академія наук 

України, Україна 

1 

(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): 

м. Регенсбург, Німеччина, «Leibniz Institute for East and Southeast 

European Studies» (IOS) (180 год., 6 кредитів ECTS). Тема стажування 

“Development of intermodal and multimodal transportation along the Danube 

region” 

1 

 - 

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) 15 

1) Конкурс на «Кращу наукову роботу молодих вчених, аспірантів, докторантів 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України», 

присвяченого 30-тій річниці Незалежності України; 

2) Організація обговорення Радою освітньо-наукових програм третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти навчання здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії (PhD) за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»; 

3) Проведення 2-х звітніх конференцій (за підсумками 2020/2021 навчального року) 

докторантів, аспірантів та молодих вчених (здобувачів), що навчаються поза 

аспірантурою про хід виконання освітньої та наукової складової індивідуальних 

планів, ступінь виконання дисертаційних робіт; 

4) Підготовка та участь в проведенні XII міжнародної конференції: «Економічний 

розвиток Українського Причорномор’я: глобальні виклики та інноваційні рішення», 

смт. Залізний Порт Херсонської обл. 12-13 вересня 2021 р.; 

5) Підготовка та участь в проведенні Міжнародної науково-практичної конференції 

«Транспорт та логістика: сучасні виклики та перспективи розвитку», м. Одеса, 18 

листопада 2021 року;  

6) Засідання Ради молодих вчених ДУ «ІРЕЕД НАН України» (6 засідань) 
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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  

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий вчений – вчений 

віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, 

який має науковий ступінь доктора наук». 

Молоді вчені 

Р
аз
о
м
 м
о
л
о
д
и
х

 

в
ч
ен
и
х

 

З них 

Науково-

керівний 

персонал 

Головні 

наукові 

співробіт-

ники 

Провідні 

наукові 

співробіт-

ники 

Старші 

наукові 

співробіт-

ники 

Наукові 

співробі

тники 

Молодші 

наукові 

співробіт-

ники 

Головні, 

провідні 

інженери та 

інші головні й 

провідні 

професіонали 

А
сп
ір
ан
ти

 

Д
о
к
то
р
ан
ти

 

Д
о
к
то
р
ів

 

н
ау
к
 

К
ан
д
и
д
ат
ів

 

н
ау
к
 

Д
о
к
то
р
ів

 

ф
іл
о
со
ф
ії

 

б
ез
 с
ту
п
ен
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 - 1 1 2 6 4 5 - 20 3 2 1 14 

 

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 31.12.2021 

 

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 

86 14 59 1 2 2 8 17 55 1 3 2 
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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 

Працють 

за 

контрак-

том за 

основним 

місцем 

роботи 

 

до 35 

років 

 

50 років 

і старші 

 

з них  
пенсійн

ого 

віку 

 

повна  

вища 

 

базова 

вища 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Разом  
працівників, які займають посади керівників, 

професіоналів, фахівців,  

технічних службовців 

66 15 26 19 63 3 44 3 7 22 16 12 

 в т.ч. керівників 14 - 8 7 13 1 10 - - 1 7 2 

 з них:             

 Директор (сумісник) - -           
 Заст. директора з наукової роб 1 -   1      1  
 Заст. директора з загальних пит 1 - 1 1 1     1   
 Учений секретар 1 - 1 1 1  1    1  
 Зав. відділами 5 - 3 2 5  4    5 2 
 Керівники  допом. підрозділ. 2 - - - 2  2      
 Керівники АУП і їх зам. 3 - 2 2 3  2      
 Головний бухгалтер 1 - 1 1 - 1 1      
              
 професіоналів, фахівців,  

технічних службовців 
52 15 18 12 50 2 34 3 7 21 9 10 

 з них:             
 Спец. наук. досл. підрозд. 

ВСЬОГО 

48 15 14 10 47 1 32 3 7 21 9 10 

 головні н.с. 3 - 3 2 3 - 1   - 3 2 
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 провідні н.с. 2 - 1 - 2 - 2   - 2 - 
 старші н.с. 16 - 6 5 16 - 8 1 1 12 4 5 
 наукові співробітники 6 2 - - 6 - 6   5 - - 
 молодші н.с. 9 6 - - 9 - 6   3 - 1 
 провідні інженери 6 4 2 2 6  5 1 3 1 - 1 
 інженери 6 3 2 1 5 1 4 1 2 - - 1 
 фахівці  - - - - - - - - 1 - - - 
              
              
 Спец-ти АУП ВСЬОГО 4 - 4 2 3 1 2      
 економісти - - - - - - -      
 бухгалтери 1 - 1 1 1 - 1      
 інженери 1 - 1 1 1 - -      
 фахівці - - - - - - -      
 технічні службовці  2 - 2 - 1 1 1      
              
              
 Докторів 16 - 10 7 - - 9      
 Кандидатів/докторів філософії 22 4 5 4 - - 15 1 1    

 

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2021  року  75  осiб. 

„   31   „    грудня   2021р..                                                                            
 

 

 

 

                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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., 
проф. 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., проф. 

 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  та разові 
спеціалізовані вчені  ради  
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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.) 

ОНТУ навчально-науковий комплекс «Економічна наука і 

освіта» (2007 р.) 

НУ «ОП» 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); 

 

Національний університет «Одеська політехніка»; 

Одеський національний економічний університет; 

Одеський державний екологічний університет; 

Одеська державна академія будівництва та 

архітектури; 

Державний університет інтелектуальних технологій і 

зв'язк; 

Одеський національний технологічний унівепситет; 

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. «Транснаціональне кластерне 

співробітництво в аграрно-продовольчому 

секторі, на основі методу розумної  спеціалізації 

у Дунайському регіоні - S3Claster», 2018-2021рр. 

2. «Новий підхід в усуненні морського і 

річкового забруднення» (“Marine and River 

Litter Elimination New Approach”) – MARLENA 

eMS BSB – 139, 08.2018-08.2021рр. 

3. «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.  

4. «Стале фінансування позитивних 

соціальних змін» («Leveraging Finance 4 positive 

Social Change - Finance4SocialChange»). 07.2018-

07.2021рр. 

5. «Розумний транспорт і логістика для міст» 

(«Master in Smart Transport and Logistics for 

Cities» SmaLog). 2018-2021рр. 

6. «Стратегія нульових відходів: методи та 

імплементація у басейні Чорного моря –

 ZeroWasteBSB» («Zero Waste Strategy: Methods 

and Implementation in Black Sea Basin- 

ZeroWasteBSB»), 04.2020-04.2022 рр. 

7. «Давайте їздити на велосипеді у басейні 

Чорного моря» («LET'S CYCLE AT THE 

BLACK SEA»), 07.2020 - 12.2022 рр. 

 

Горизонт 2020 
 

Дунайська 

транснаціональна 

програма 

INTERREG 

Visiting Fellows Program - 

Leibniz Institute for East 

and Southeast European 

Studies 

(IOS Regensburg) 
 

Сьома Рамкова 

Програма ЄС 
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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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