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Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

Вступ 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України створено згідно постанов Президії Академії наук УРСР №127 від 
8.05.91р. та №270 від 7.10.1991 р. на базі Одеського відділення Інституту 
економіки АН Української РСР (заснованого Постановою Президії АН УРСР 
№168 від 26.05.1970 р.). Інститут входить до складу Відділення економіки 
НАН України, а також є структурною одиницею Південного Наукового 
центру НАН та МОН України. 

Наукова і науково-організаційна діяльність Інституту визначена 
Статутом (реєстраційний №15561050001006041). У своїй роботі ІПРЕЕД 
НАН України керується діючим законодавством України, Указами 
Президента України, Програмами та Постановами Верховної Ради і Кабінету 
Міністрів України, Постановами, Розпорядженнями Президії Національної 
академії наук України, рішеннями Відділення економіки, а також 
Концепцією розвитку Національної академії наук України на 2014-2023рр. та 
спрямовує свою роботу на прирощення нових знань  у сфері вдосконалення 
механізмів реалізації ринкових реформ національного, регіонального рівнів 
та рівня об`єднаних територіальних громад, розвинення  інструментарію 
впровадження соціо-економіко-екологічної політики, розбудови 
інвестиційного та інноваційного потенціалу територій, в умовах 
децентралізації систем управління, підготовки наукових і науково-
практичних рекомендацій для досягнення соціальних, економічних та 
екологічних показників європейського рівня.  

Протягом звітного року Інститут готував та надсилав до Комітетів 
Верховної Ради, ряду міністерств та регіональних органів управління 
аналітичні матеріали та пропозиції по актуальним питанням економічного 
розвитку країни. 

Згідно з тематичним планом НДР Інституту в 2019 р. проводились 
дослідження за 10 темами, зокрема чотири відомчих фундаментальних теми, 
дві прикладні теми, дві теми за цільовою програмою наукових досліджень 
Відділення економіки НАН України, одна тема за цільовою програмою 
наукових досліджень НАН України та один науковий проект молодих 
вчених. В рамках пріоритетних напрямів наукових досліджень в Інституті 
виконується 8 міжнародних грантових проектів. 
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Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту у 2019р. 
розвивають  і поглиблюють теоретичні та методологічні засади, формують 
науково-прикладний фундамент  розвитку ефективної логістики товарних 
ринків; розробки механізмів ефективного використання потенціалу 
технологічного підприємництва для розвитку внутрішнього ринку 
інноваційних товарів; обґрунтування інструментів державної політики 
мультимодальних та інтермодальних перевезень; вдосконалення системи 
управління розвитком екологізації секторів національної економіки та 
«зеленої економіки»; формування механізмів та заходів формування 
сприятливого інституціонального середовища соціально-економічного 
розвитку регіонів та громад; теоретичного обґрунтування наукових засад 
формування економіки вражень у природокористуванні на основі 
інклюзивного підходу, а також наукового підґрунтя розвитку регіонального 
економічного співробітництва в умовах реформування місцевого 
самоврядування.   

  
Головними напрямами діяльності Інституту відповідно до 

Постанови Президії НАН України №60 від 28.02.2011 р. є: 
●  інституційні чинники розвитку ринкового середовища; 
●  розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми 
його реалізації; 
●  інституційні механізми екологізації економіки; 
●  подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління 
соціально-економічним розвитком південних регіонів України. 

Відповідно до Договору №229 від 12 червня 2019р. 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 2019 році Інститут продовжує виконувати НДР «Економіко-екологічні 
пріоритети «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України» 
затвердженої розпорядженням Президії НАН України №403 від 20.07.2018р. 
та постановою Президії НАН України № 232 від 11.07.2018р за бюджетною 
програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів 
наукових досліджень». 
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Відповідно до розпорядження Президії НАН України №571 від 
11.10.2018р. к.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А. отримала грант НАН України 
дослідницьким групам молодих учених  НАН України для проведення 
досліджень за пріоритетними напрямами науки і техніки на 2018-2019рр. на 
тему «Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України на 
засадах глокалізації (на прикладі Одеської області)». 

Наказом МОН України від 21.08.2019 р. №1139 ІПРЕЕД НАН України 
включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається 
підтримка держави.  

Інститут приймає участь у реалізації 3 міжнародних програм (Дунайська 
транснаціональна Програма ЄС INTERREG, Спільна операційна програма 
транскордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 2014-2020рр.», 
«Еразмус+»), в рамках яких виконує  8 міжнародних проектів. 

Співробітники Інституту, згідно Постанови ВР України «Про іменні 
стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук» від 
05.02.2019 № 2676-VIII прийняли участь у конкурсі на здобуття у 2020 році 
іменних стипендій: 

д.е.н., с.н.с. Лайко О.І. з роботою «Теоретико-методологічні засади 
податкового стимулювання розвитку економіки України  в умовах реформи 
місцевого самоврядування»; 

д.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А. – «Формування регіональної інноваційної 
політики в умовах реформування місцевого самоврядування». 

В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 16 
монографій, загальним обсягом 223,83 др. арк., 33 розділи у колективних 
монографіях (з них 22 - зарубіжних),  7 брошури (20,0 др. арк.), 4 збірники 
наукових праць «Економічні інновації», 4 випуски електронного науково-
практичного журналу «Економіка. Екологія. Соціум», та понад 145 статей в 
наукових журналах і збірниках (в т.ч. 39 статей - наукових журналах і 
збірниках, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of 
Science). Загальний обсяг публікацій склав 468,32 др. арк. 

В Інституті працює аспірантура та докторантура, 2 спеціалізовані 
вчені ради з присудження наукового ступеня доктора та кандидата 
економічних наук з наступних спеціальностей: 

Д 41.177.01 (кількість засідань - 5): 
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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 - 3): 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: протягом звітного року 
за цією спеціальністю проведено захист  1 докторської та 2 кандидатських 
дисертацій.  

Структура наукових підрозділів Інституту 

Назва підрозділу Завідуючий  
відділом 

Напрями досліджень 

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

Нікішина О.В. 

Теоретичні проблеми та розробка 
науково-практичних рекомендацій щодо 

розвитку ринкових відносин та 
формування механізмів регулювання 

економічних систем 
Відділ ринку 

транспортних послуг д.е.н., проф. 
Ільченко С.В. 

Наукове забезпечення ефективного 
функціонування ринку транспортних 
послуг та використання транзитного 

потенціалу країни 
Відділ міжрегіонального 
економічного розвитку 

Українського 
Причорномор’я 

академік НАНУ, 
д.е.н., проф. 

Буркинський Б.В. 

Теоретичні та прикладні аспекти 
підвищення соціально-економічної 

результативності інвестиційно-
інноваційної діяльності в регіонах 
Українського Причорномор’я та 
механізмів міжрегіональних та 
транскордонних взаємозв`язків 

Відділ економіко-
екологічних проблем  
приморських регіонів д.е.н., проф. 

Купінець Л.Є. 

Методологія інституційних засад 
екологізації секторів національної 

економіки та господарське освоєння 
природно-ресурсного потенціалу 

Українського Причорномор’я 
Відділ розвитку 
підприємництва 

д.е.н., проф. 
Бутенко А.І. 

Теорія та методологія розвитку 
підприємництва, підвищення його 

ефективності в умовах модернізації 
економіки та його впливу на сталий 

соціально-економічний розвиток 
держави та її регіонів 

Відділ економічного 
регулювання 

природокористування  
д.е.н., с.н.с. 

Мартієнко А.І. 

Теоретичні та прикладні засади 
економіки природокористування щодо 

сталого розвитку територіальних 
економіко-екологічних систем 

7 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

 
Буркинський Борис Володимирович - нагороджений орденом «За 

заслуги» І ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм (Указ 
Президента України від 22 серпня 2019 року № 616). 

 
 

І. Результати досягнень у галузі природничих,  
соціогуманітарних та технічних наук 

 
Згідно з тематичним планом НДР Інституту в 2019 р. проводились 

дослідження за 10 темами, зокрема чотири відомчих фундаментальних теми, 
дві прикладні теми, дві теми за цільовою програмою наукових досліджень 
Відділення економіки НАН України, одна тема за цільовою програмою 
наукових досліджень НАН України та одна науковий проект молодих 
вчених, а також реалізовувались 8 міжнародних грантових проектів. 

Проведені протягом 2019 року дослідження дозволили отримати ряд 
важливих теоретичних та прикладних результатів: 

Інституційні чинники розвитку ринкового середовища: 
- Розроблено та верифіковано теоретичне положення про 

трансформаційний вплив ефективної логістики на теорію ринкової рівноваги 
в частині скорочення терміну збалансування попиту й пропозиції на 
товарному ринку за рахунок гнучкого регулювання параметрів товарних 
потоків у залежності від цінових коливань на основі запропонованої 
модифікованої моделі ринкової рівноваги Еванса шляхом включення до її 
складу логістичної компоненти (акад. НАН України Буркинський Б.В., 
Нікішина О.В.). 

− Виявлено закономірність багатофункціональної сутності 
логістичної операції, яка полягає у збереженні, нарощуванні та перетворенні 
споживчої вартості товару у процесі його руху за ланками логістичного 
ланцюга товарного ринку, що супроводжується зростанням загальної 
ринкової доданої вартості (акад. НАН України Буркинський Б.В., Нікішина 
О.В.).  

− Виявлено особливості інноваційної технології як товару, а саме: 1) 
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виробництво інноваційної технології (на відміну від традиційних товарів, при 
виробництві яких необхідною є фізична праця) неможливо без отримання 
нового знання у вигляді інформаційного продукту; 2) споживач інноваційної 
технології не стає власником нового знання, втіленого у технології, але має 
право присвоювати прибуток, який дає впровадження інноваційної 
технології. 

− Запропоновано теоретичний підхід до формування механізму 
реалізації державної політики розвитку внутрішнього ринку інноваційних 
товарів на основі системного поєднання інформаційного та процесного 
підходів як комплексного механізму, складовими частинами якого є 
управління (як інструмент впливу центру) і взаємодія (як інструмент 
узгодження інтересів всіх суб’єктів ринку), та який є цілісною системою, яка 
включає: об’єкт, центр, алгоритм, бажані результати, фактори, припущення 
та елементи, що забезпечують активний зворотний зв'язок суб'єктів і центру 
(Бутенко А.І., Шлафман Н.Л.). 

 
Розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та 

механізми його реалізації: 
− Теоретично обґрунтовано інструменти державної транспортної 

політики розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень 
національних та транзитних вантажів, побудовані на основі системно-
комплексної оцінки факторів ризику, внутрішніх та зовнішніх чинників 
формування архітектоніки систем управління процесами перевезення 
вантажів, в які інкорпоровано параметри логістичної залежності виробничої 
та транспортної діяльності. 

− Розроблено науково-методичне забезпечення засад державної 
політики розвитку змішаних перевезень в Україні на базі сформованої 
структурно-економетричної моделі програмних комплексів динамічної 
системи підтримки і прийняття управлінських рішень при організації 
мультимодальних перевезень, яка адаптована для України та враховує як 
стохастичні, так і нечіткі ризики (Ільченко С.В.). 

Інституційні механізми екологізації економіки: 
− Теоретично обґрунтована парадигма нелінійного розвитку 

економіко-екологічних систем; сформована базова система інваріантних 
понять теорії економіко-екологічної нелінійності;  розроблено теоретичні 
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основи системно-параметричного узагальнення сучасної аксіоматики 
формування лінійного та нелінійного управління складними системами 
стосовно завдань екологізації економіки; розвинуто методологічне підґрунтя 
розбудови корпоративного управління екологізацією як сукупності 
взаємопов’язаних цілей, підходів, критеріїв, засобів і способів їх досягнення; 
на базі емпіричних досліджень обґрунтовано концептуальну схему 
інформаційного забезпечення екологоорієнтованих управлінських рішень, 
що будується на принципах системного підходу до формування статистичної 
інформації (збір, обробка, накопичення і використання) та представляє собою 
проект багатофункціонального, автоматизованого ресурсу.(Купінець Л.Є., 
Степанов В.М.). 

−  Розроблено концептуальні засади розвитку інклюзивної 
економіки вражень у природокористуванні на основі поведінкового, 
інвайронментального, соціо-природного, еконологічного та соціально-
ринкового підходів з метою регулювання економіко-екологічних відносин в 
умовах трансформації екстрактивних інститутів (економічних, політичних та 
соціальних) в інклюзивні задля забезпечення добробуту населення; 
запропоновано методологічний підхід до обґрунтування сутнісної складової 
добробуту (включає фізичне, ментальне, соціальне і фінансове здоров’я), яка 
опосередкована протиріччям «досвід / враження (економічний атрибут 
забезпеченості, повноти відчуття та комфорту) – інклюзія (соціальний 
атрибут виключеності, ізольованості, недоступності)» та є джерелом і 
водночас наслідком (цільовою функцією) розвитку та позитивної 
трансформації відносин у системі «суспільство – природа – економіка», що 
дозволяє за умови (обмеження) системної підтримки збоку держави та 
забезпечення якості навколишнього природного середовища створити 
підґрунтя для залучення довгострокових інвестицій у ті економічні галузі, 
вплив яких на добробут є максимальним (Хумарова Н.І., Петрушенко М.М.). 

− Науково обґрунтовано теоретичні положення та інституційне 
підґрунтя формування інноваційної парадигми впровадження методології 
«зеленої економіки» у вітчизняну практику господарювання, що передбачає 
поетапний перехід від екологічно спрямованої інноваційно-інвестиційної 
політики у системі «циркулярної економіки» до всеосяжної моделі 
«інклюзивної економіки» (Андрєєва Н.М.). 
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− Розроблено методичні рекомендації до оцінки впливу економічних 
показників на головні індикатори «зеленого зростання» (як альтернативи 
декаплінг-аналізу), в підґрунтя якого закладено логічно-структурний аналіз 
чинників впливу на компоненти ресурсної й екологічної продуктивності 
ВВП, розширену процедуру дослідження, яка, окрім оцінки рівня й динаміки 
чинників і показників продуктивності ВВП, передбачає діагностику 
параметрів економічної безпеки та впливу сільського господарства й 
сировинного експорту на стан природного середовища. (акад. НАН України 
Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Андрєєва Н.М.). 

 
Подолання територіальних диспропорцій та модернізація 

управління соціально-економічним розвитком південних регіонів України 
− Розроблено напрями формування сприятливого інституціонального 

середовища соціально-економічного розвитку регіону, які передбачають 
активізацію залучення інвестицій для стимулювання точок та полюсів 
економічного зростання; підвищення рівня капіталізації економіки регіону та 
інноваційної активності; методичне супроводження і стратегування розвитку 
громад в умовах децентралізації; застосуванні місцевих податків як 
стимуляторів  співробітництва регіонів, громад і формування ланцюгів 
господарських зв'язків на рівні функціональних територій; забезпечення 
фінансово-бюджетної спроможності регіональних економічних систем; 
запропоновано механізм активізації соціально-економічного розвитку 
регіону шляхом обґрунтування доцільності проведення  економічного 
експерименту, на прикладі Українського Придунав’я, щодо встановлення 
спеціальних умов провадження інвестиційної діяльності з використанням 
інструментів податково-митного, фінансового, організаційного та 
інформаційного стимулювання залучення капіталу, на засадах розкриття 
потенціалу сталого розвитку і транскордонного співробітництва даної 
функціональної території. (акад. НАН України Буркинський Б.В., Лайко О.І.). 

− Розроблено теоретико-методологічні, методичні засади та 
інституціональне забезпечення стратегування інноваційного розвитку 
регіонів в умовах глокалізації (на прикладі Одеської області), зокрема 
визначено методологію стратегування інноваційного розвитку регіонів в 
умовах глокалізації, в основу якої покладено концепцію комплементарного 
поєднання локальних, глобальних та регулюючих інститутів інноваційної 
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діяльності з метою забезпечення адаптивності регіональних інноваційних 
систем до постійних змін, обумовлених глокалізаційними процесами, 
методи: діагностики, сценарного моделювання, диференційованого підходу 
до обрання регуляторних інструментів, які відповідають спеціальним 
принципам: багаторівневості управління, діалектики глобального та 
локального вимірів, зближення,  міжсекторного співробітництва, 
партисипативності, автентичності та унікальності, які враховують специфіку 
глокалізаціїі передбачають створення подовжених ланцюгів доданої вартості 
між всіма учасниками інноваційного розвитку (Єрмакова О.А.). 

 
Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану 

навколишнього середовища та сталого розвитку 
− Розроблено економіко-екологічні пріоритети та індикатори 

імплементації в Цілі сталого розвитку України завдань прогресивного 
розвитку сфери поводження з відходами, передусім її транспортно-
логістичної складової, які, на відміну від існуючих, передбачають 
впровадження організаційно-економічного забезпечення сумісного 
планування та координування процесів транспортної логістики, зниження 
транспортоємності тощо, що дозволяє узгоджувати інтереси зацікавлених 
сторін при формуванні стратегій «зеленого зростання» окремих територій 
(Хумарова Н.І.). 

− Обґрунтовано наукові положення відповідності елементів 
формування екологічної політики України до Директиви ЄС 92/43, завдання 
розвитку ПЗФ та менеджменту цінних природних територій і об’єктів, щодо 
створення їх повноцінного кадастру, а також оцінки їх екосистемних послуг, 
що представлено як інструмент впровадження національної екологічної 
політики забезпечення основ сталого розвитку, «зеленого зростання» 
регулювання відносин суспільства і природи на економіко-екологічних 
засадах (Хумарова Н.І., Рубель О.Є.). 

 
АНОТОВАНІ ЗВІТИ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ 

ІНСТИТУТУ ЗА 2019 Р. 
 

Виконання відомчої фундаментальної тематики: 
НДР «Методологія формування системи управління екологізацією 
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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., с.н.с. Хумарова Н.І., реєстраційний № 
0119U000229, строк виконання 01.01.2019–31.12.2021 рр.) 

НДР «Формування засад державної політики розвитку інтермодальних 
і мультимодальних перевезень національних та транзитних вантажів» 
(науковий керівник д.е.н., проф. Ільченко С. В., реєстраційний № 
0118UU000204, строк виконання 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.) 

 
Виконання відомчої прикладної тематики: 

НДР «Формування сприятливого інституціонального середовища 
соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Українського 
причорномор’я)» (наукові керівники: академік НАНУ, д.е.н., проф. 
Буркинський Б.В., д.е.н., с.н.с. Лайко О.І., реєстраційний № 0116U008689, 
строк виконання 01.01.2017–30.06.2019). 

НДР «Забезпечення регіонального економічного розвитку та 
співробітництва в умовах реформування місцевого самоврядування» (наукові 
керівники: академік НАНУ, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., д.е.н., с.н.с. 
Лайко О.І., реєстраційний № 0119U002419, строк виконання 01.07.2019–
31.12.2021 рр.). 

 
НАУКОВИЙ ПРОЕКТ,  

що виконується за грантом НАН України дослідницьким 
лабораторіям/групам молодих вчених НАН України 

НДР «Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України 
на засадах глокалізації (на прикладі Одеської області)» (науковий керівник: 
д.е.н., доцент Єрмакова О.А., реєстраційний №0118U100246, строк 
виконання 16.10.2018–28.12.2019рр.). 

 
Виконання додаткової відомчої прикладної тематики 
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за КПКВК 6541230 
НДР «Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у 

контексті сталого розвитку України» (науковий керівник: д.е.н., с.н.с., 
гол. н.с. відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів 
Андрєєва Н.М., реєстраційний № 0118U006524, строк виконання 01.09.2018 – 
31.12.2019рр.). 

Цільова програма наукових досліджень НАН України „Траєкторія 
сталого розвитку України до 2030 року” (Рішення Бюро Відділення 
економіки  НАН України, протокол № 11 від 03.11.2016р.) 

НДР «Розвиток ринку інноваційних товарів на основі використання 
потенціалу технологічного підприємництва» (науковий керівник А.І. 
Бутенко, реєстраційний № 0117U004213, строк виконання  01.01.2017р. – 
30.06.2019р.). 

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» (наукові керівники д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., 
пров.н.с. Шлафман Н.Л., реєстраційний № 0119U002418, строк виконання  
01.07.2019 – 31.12.2021рр.). 

 
Госпдоговірна тема НДР  

НДР «Розробка проекту плану економічного і соціального розвитку 
визирської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 
рр.» (керівник – д.е.н, с.н.с. Лайко О.І., період виконання – 03.10.19-31.12.19; 
договір №63/19 від 03.10.2019). 

НДР «Розробка економіко-екологічного механізму реалізації модельної 
цільової програми диверсифікації господарської діяльності периферійних 
районів півдня одеської області з урахуванням зміни клімату»  (керівник – 
д.е.н, проф. Осипов В.М., період виконання - 25.11.19-31.12.19р., договір №4 
від 25.11.2019р.). 

Договір про надання консультаційних послуг по науково-методичному 
супроводженню підготовки проекту гранта «Розвиток інституціонального 
механізму функціонування трансграничного україно-молдова-румунського 
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кластеру по переробці вторинних ресурсів виноробства» (керівник – д.е.н, 
проф. Осипов В.М., період виконання: 01.04.2019- 31.10.2019).  

 
ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ 

1. «Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для 
використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості 
джерела сталої енергетики (REED BASE)» № 76845. 2016-2019 рр. 

Установи партнери: Всесвітній фонд охорони природи (Румунія), 
Заповідник Дельта Дунаю (Румунія), Асоціація транскордонного 
співробітництва (Молдова).  

2. “Made in Danube” - Транснаціональне співробітництво з 
перетворення знань у маркетингові продукти та послуги для сталого 
розвитку Дунайського співтовариства в майбутньому». 2017-2019 рр. 

Установи партнери: Центр Соціальних Інновацій (м.Відень) (Австрія), 
Єдиний Дослідницький Центр (JRC) (ЄС).  

3.  «Транснаціональне кластерне  співробітництво в аграрно-
продовольчому секторі, на основі методу розумної  спеціалізації у 
Дунайському регіоні - S3Claster», 2018-2021рр. 

Установи партнери: Центр Регіонального розвитку Мунтяни (Румунія). 
4. “Marine and River Litter Elimination New Approach” (“Новий підхід в 

усуненні морського і річкового забруднення”) – MARLENA eMS BSB – 139, 
08.2018-08.2020рр. 

Установи партнери: Муніціпалітет м. Деміркей (Туреччина), Асоціація 
зелених країн  (Болгарія), Асоціація сталого розвитку "Прут-Дунай" м. Галац 
(Румунія), Центр екологічного консультування м. Кагул (Молдова), 
Муніципалітет м. Малко-Тирново (Болгарія). 

5. “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (“Стійка 
сільсько-господарська торговельна мережа в Чорноморському басейні”)- 
AgriTradeNet eMS BSB - 383, 08.2018 - 11.2020рр.  

Установи партнери: Торговельна асоціація Тессалоніки (Греція), 
Бургаська торгово-промислова палата (Болгарія), Фонд Галаті для сприяння 
розвитку малих та середніх приватних підприємств (Румунія), Бізнес-
асоціація "Бізнес-консалтинговий центр" (Молдова),  Муніціпалітет м. 
Деміркей 
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6. «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  

Установи партнери:IFKA Громадська неприбуткова організація з 
Індустріального розвитку (Угорщина), Стейнбес (Steinbeis 2i GmbH - 
Німеччина), Центр Соціальних Інновацій (Австрія) та інші. 

7.  «Стале фінансування позитивних соціальних змін» (Leveraging 
Finance 4 positive Social Change - Finance4SocialChange). 07.2018-07.2021. 

Установи партнери: IFKA Громадська неприбуткова організація з 
Індустріального розвитку (Угорщина), Центр Соціальних Інновацій 
(Австрія), Агенція з фінансування соціального підприємництва (Німеччина) 
та інші. 

8.  «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog 
(Розумний транспорт і логістика для міст) (№585832-EPP-1-2017-1-IT-
EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2020рр. 

Установи партнери: Римський університет Ла Сап'єнца, Харківський 
національний університет міського господарства імені о. М. Бекетова, 
Національний університет "Львівська політехніка,  Житомирський 
державний технологічний університет, Національний транспортний 
університет, Грузинський технічний університет, Батумська державна 
морська академія, Сілезький університет у Катовицях, Університет 
прикладної науки: технологія, бізнес та дизайн. 
 

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 

загальний 
фонд 

спеціаль
ний фонд 

загальн
ий 

фонд 

спеціаль
ний фонд 

загаль-ний 
фонд 

спеціаль-
ний  

фонд 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Державна тематика:       
2. Програмно-цільова та 
конкурсна тематика НАН 
України 

1 х - х 600,000 х 

2.6. Наукові гранти 
дослідницьких лабораторій 1 х - х 600,000 х 
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(груп) 

3. Відомча тематика: 9 х 3 х 9295,857 - 
3.1.1. в межах бюджетної 
програми 6541030 2 х 1 х 1391,394 х 

3.2. Тематика фундаментальних 
досліджень, що фінансувалась 
за бюджетною програмою 
6541030 . 

4 - - - 5348,726 х 

3.3. Тематика прикладних 
досліджень, що фінансувалась 
за бюджетною програмою 
6541030 . 

2 - 1 - 1025,737 х 

3.6. Тематика прикладних 
досліджень, що фінансувалась 
за бюджетною програмою 
6541230 . 

1 x 1 x 1530,000 х 

4. Пошукова тематика:  х  х  х 
5. Договірна тематика. x 7 x 4 x 1386,656 
5.1. Тематика, що 
фінансувалась в рамках 
договорів та контрактів із 
вітчизняними та іноземними 
замовниками 

 (фундаментальні 
дослідження). 

x 3 x 3 x 241,000 

фундаментальні 
дослідження; х 4 x 1 x 1145,656 

Загалом 10 7 4 4 9895,857 1386,656 
 

 
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 
впровадже

них 
розробок, 
одиниць 

Усього У т.ч. на замовлення 
організацій 

Усього У т.ч. 
контрактів 

з 
іноземними 
замовникам

и 

м.Києва Украї
ни 

Зарубіжжя 

3  3  241  2,136 3 
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ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів 
державної влади 

Протягом звітного року на замовлення органів державної влади 
Інститутом проведено та підготовлено низку науково-експертних матеріалів, 
зокрема: 

 
2019 

№ Назва та вид документу Куди направлено 
1.  Пропозиції щодо Цілей сталого розвитку України на 

період до 2030 року 
Президія НАН України 
(вих. 2/378 від 17.10.19) 
 

2.  Пропозиції по удосконаленню науки «Ключові 
положення реформування науки України»  
 

Науковий комітет 
Національної Ради України з 
питань розвитку науки і 
технологій (вих. 2/325 від 
18.09.19) 

3.  Пропозиції щодо наказу МОН України «Про 
опублікування результатів дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук» 

МОН України 

4.  Підготовка пропозицій до Національного плану дій з 
охорони навколишнього природного середовища на 
2020-2025 роки 

Міністерство екології та 
природних ресурсів  (вих. 
2/109 від 26.03.19) 
Департамент екології та 
природних ресурсів 
Одеської обласної державної 
адміністрації  (вих. 2/108 від 
26.03.19) 

5.  Підготовка пропозицій щодо Проекту Концепції 
державної цільової програми розвитку курорту 
державного значення «Куяльник»  

Управління туризму, 
рекреації та курортів 
Одеської обласної державної 
адміністрації  (вих. б/н від 
18.07.19) 

6.  Пропозиції до проекту регіональної програми з 
охорони навколишнього природного середовища 
(напрямок «Природно-заповідний фонд, екологічна 
мережа та біоресурси»)  
 

Департамент екології та 
природних ресурсів 
Одеської обласної державної 
адміністрації  (вих. 2/345 від 
02.10.19) 

7.  Пропозиції щодо формування внутрішнього 
вуглецевого ринку та регулювання відносин власності 
на природні рекреаційні ресурси» до парламентських 
слухань на тему «Пріоритети екологічної політики 
Верховної Ради України на наступні п`ять років»  

Комітет верховної ради 
України з питань 
екологічної політики та 
природокористування (вих. 
б/н від 28.10.19) 

8.  Консультування громад базового рівня Лиманського 
(колишнього Комінтернівського) району Одеської 
області щодо впровадження стратегій соціально-
економічного розвитку з врахуванням сучасних вимог 
до процесу децентралізації управління економічним 
розвитком та забезпечення конкурентних та 
ефективних умов для добровільного об’єднання громад 

Лиманська районна рада 
Одеської області 
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9.  Експертиза наукових робіт, науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих учених, які 
працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать до 
сфери управління МОН на отримання фінансування у 
2019 р. з державного бюджету 

Міністерство освіти і науки 
України 

10.  Розробка економіко-екологічного механізму реалізації 
Модельної цільової програми диверсифікації 
господарської діяльності периферійних районів півдня 
Одеської області з урахуванням зміни клімату 

Департамент економічної 
політики та стратегічного 
планування Одеської 
обласної державної 
адміністрації (договір №4 
від 25.11. 19) 

11.  Пропозиції по основних напрямах реформування та 
розвитку морського транспорту України 

Офіс Президента України, 
(вих. б/н від 07.05.19) 

12.  Звернення до Президента України щодо розробки 
«Дорожньої карти розвитку морського транспорту 
України» 

Офіс Президента України, 
(вих. б/н від 24.05.19) 
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ІV. Використання результатів досліджень у народному господарстві 

ФОРМА ІV-1 
одиниць 

Класифікація наукової 
(науково-технічної) продукції 

Створено 
продукції 

Впроваджено 
продукції 

Фундаментальні 
дослідження  Прикладні дослідження  Фундаментальні 

дослідження  Прикладні дослідження  

Загальний 
фонд 

Спеціальни
й фонд 

Загальни
й фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальн
ий фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

За бюджетною програмою 6541030 
6. Інше:         

6.1. Заключні чи проміжні звіти 6 3 2  6 3 2  
6.2. Монографії (або їх глави) 25  4  25  4  
6.3. Підручники, посібники, 
довідники, словники   1    1  

6.5. Проекти законодавчих та 
нормативних актів (закон, концепція, 
стратегія, стандарт тощо) 

2 
   

2 
   

6.8.Наукові, аналітичні доповіді та 
записки 38  11  10  9  

6.9.Експертні (науково-експертні) 
висновки 8    8    

За бюджетною програмою 654 1230 
6. Інше:  Х  Х  Х  Х 

6.1. Заключні чи проміжні звіти 1 Х 1 Х 1 Х 1 Х 
6.2. Монографії (або їх глави) 4 Х 8 Х 4 Х 8 Х 
6.5. Проекти законодавчих та 
нормативних актів (закон, концепція, 
стратегія, стандарт тощо) 

1 Х  Х 1 Х  Х 

6.8.Наукові, аналітичні доповіді та 
записки 2 Х 10 Х 2 Х 10 Х 
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Найбільш значні та важливі результати досліджень по вирішенню 
актуальних практичних проблем вітчизняної економіки з бюджетної 
тематики узагальнені в наукових доповідях, доповідних, аналітичних 
записках, експертних висновках та проектах нормативних актів, що були 
направлені до Верховної Ради, Міністерств та відомств, обласних та місцевих 
державних адміністрацій, підприємств та установ. 

За результатами досліджень в 2019 р. підготовлено та надіслано в органи 
влади, установи та організації 63 аналітичні та доповідні записки, наукові 
доповіді, пропозицій до законопроектів та методик, 8 експертних висновків 
та рекомендацій, загалом впроваджено 34 розробки, а також 17 актів 
впровадження наукових результатів по виконанню дисертаційних 
досліджень. До вищих державних органів влади (Верховна Рада України та 
Комітети Верховної Ради України, Рада національної безпеки і оборони 
України, профільних міністерств та відомств) надіслано 20 розробок, 
отримано 4 акти впровадження. 

За бюджетною програмою 6541030: 
 
До Верховної Ради України 
Доповідна записка «Організаційно-економічні механізми підтримки 

інноваційних проектів на регіональному рівні» (вих. №9/143 від 12.04.19).  
Доповідна записка: «Пріоритети, механізми та інструментарій 

екологізації інноваційного розвитку Одеської області» (вих. № 20/429 від 
29.11.2019; До Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 
інновацій вих. №20/430 від. 29.11.2019; До Міністерства енергетики та 
захисту довкілля України вих. №20/428 від 29.11.2019; До Департаменту 
економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної 
державної адміністрації:вих. № №20/428 від 29.11.2019; До Департаменту 
екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації  
вих. № 20/431 від 29.11.2019). 

 
До Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій: 
Аналітична записка: «Вдосконалення інституціонального забезпечення 

інноваційного розвитку України: національний та регіональний рівні» (вих. 
№9/502 від 21.12.2019; До Комітету Верховної Ради України з питань 
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економічного розвитку вих. №9/501 від 21.12.2019). 
 
До Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 

інфраструктури: 
Доповідна записка «Систематизація загроз та ризиків запровадження 

моніторингової моделі оцінювання державної політики, пропозиції 
мінімізації впливу негативних факторів» (вих. № 22/389 від 31.10.2019:  До 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вих. 
№ 22/488 від 18.12.2019 р.; До Міністерства інфраструктури України вих. 
№ 22/388 від 31.10.2019 р.), перенаправлено до Міністерства інфраструктури 
України (вих. № 339/0/2-19 від 19.11.2019; До Управління транспортно-
комунікаційної інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації 
вих. № 22/390 від 31.10.2019).  

Доповідна записка «Визначальне управлінське забезпечення та 
закономірності розвитку систем змішаних перевезень» (вих. № 22/469 від 
16.12.2019; До Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства вих. № 22/470 від 16.12.2019; До Міністерства 
інфраструктури України вих. № 22/489 від 18.12.2019; До Управління 
транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської обласної державної 
адміністрації вих. № 22/471 від 16.12.2019). 

Аналітична записка «Формування оптимальної моделі оцінки 
ефективності здійснення державної політики у сфері змішаних перевезень та 
її інструментальне супроводження» (вих. № 22/472 від 17.12.2019; До 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вих. 
№ 22/473 від 17.12.2019; До Управління транспортно-комунікаційної 
інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації вих. № 22/474 
від 17.12.2019; До Департаменту транспорту, зв’язку та організації 
дорожнього руху Одеської міської ради вих. № 22/507 від.24.12.2019). 

 
До Державної служби статистики України: 
Доповідна записка «Удосконалення інформаційного забезпечення як 

складової системи управління розвитком екологізації секторів економіки» 
(вих. 20/265 від 23.07.2019; До Департаменту екології та природних ресурсів 
Одеської обласної державної адміністрації вих. № 20/268 від 23.07.2019).  

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної 
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державної адміністрації (вих. № 4793/06-17/4721 від 26.09.2019).  
Відгук: Державна служба статистики України (вих. №13.1.1-07/107-19 

від 04.10.2019) 
 
До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України: 
Доповідна записка «Адміністративно-територіальна реформа України: 

підсумки першого етапу та шляхи подальшої реалізації» (вих. № 9/250 від 
09.07.2019; До Департаменту економічної політики та стратегічного 
планування Одеської обласної державної адміністрації вих. № 9/248 від 
09.07.2019; До Херсонської обласної державної адміністрації вих. № 9/247 
від 09.07.2019; До Миколаївської обласної державної адміністрації  вих. 
№9/249 від 09.07.2019).  

Відгук: Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, 
територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України (вих. № 8/34.1/2330-19 від 18.07.2019).  

Відгук: Херсонська обласна державна адміністрація (вих. № 8728/0-
19/17/311 від 31.07.2019)  

Відгук: Департамент економічної політики та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації (вих. № 5290/03.1-4/1305 від 
22.07.2019).  

Доповідна записка «Адміністративно-територіальна реформа України: 
економічний аспект» (вих. № 9/703 від 19.12.2018).  

Відгук: Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, 
територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України (вих. № 7/13.4/464-19 від 11.01.2019). 

Доповідна записка «Механізми формування сприятливого 
інституціонального забезпечення інвестиційного розвитку регіонів в умовах 
децентралізації» (вих. № 9/219 від 19.06.2019).  

Відгук: Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, 
територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України (вих. № 8/13.4/1585-19 від 21.06.2019). 
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До Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 
Аналітична записка: «Теоретичне обґрунтування підходів щодо 

результативності реалізації державних програм та проектів секторального 
економіко-екологічного розвитку» (№ б/н від 26.12.2019). 

Доповідна записка «Пропозиції щодо подальшої реалізації ініціатив 
уряду стосовно забезпечення безперешкодного доступу громадян до 
узбережжя водних об’єктів для загального водокористування» (вих. № 21/448 
від 05.12.2019).  

Аналітична записка «Міжнародний досвід інклюзивного 
природокористування: цілі та принципи» (вих. №2/478 від 17.12.2019р.; До 
Міністерства розвитку торгівлі та сільського господарства України  вих. 
№10/497 від 20.12.2019). 

 
До Департаменту регуляторної політики та підприємництва 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства: 
Доповідна записка: «Пропозиції щодо вдосконалення інноваційної 

політики в Україні» (вих. № 9/503 від 21.12.2019). 
 
До Міністерства розвитку громад та територій України: 
Доповідна записка:  «Нормативне та фінансове забезпечення механізму 

державного управління регіональним розвитком та співробітництвом» 
(вих.№9/457 від 12.12.2019; До Одеської обласної державної адміністрації 
вих.№9/460 від 12.12.2019; До Херсонської обласної державної адміністрації 
вих.№9/459 від 12.12.2019; До Миколаївської обласної державної 
адміністрації вих.№9/458 від 12.12.2019).).  

Аналітична записка: «Вдосконалення інституціонального забезпечення 
інноваційного розвитку України: національний та регіональний рівні» (вих. 
№9/500 від 21.12.2019). 

 
До Басейнового управління водних ресурсів рік Причорномор'я та 

Дунаю 
Наукова доповідь: «Інституціональні домінанти формування 

національної моделі екологічного управління економікою в контексті 
Європейських вимог» (№ б/н від 29.11.2019). 

 
24 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 

25 

До Департаменту економічної політики та стратегічного 
планування Одеської обласної державної адміністрації 

Доповідна записка «Організаційно-економічні механізми підтримки 
інноваційних проектів на регіональному рівні» (вих. № 9/142 від 12.04.2019; 
До Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради  вих. №  
9/141 від 12.04.2019).  

Відгук: Департамент економічного розвитку Одеської міської ради (вих. 
№ 767/01-41/06 від 14.05.2019).  

Відгук: Департамент економічної політики та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації (вих. № 220/02.1-15/803 від 
24.04.2019). 

Доповідна записка «Методичні засади оцінки капіталізації суб’єктів 
господарювання України» та аналітична записка «Адміністративно-
територіальна реформа України: економічний аспект» (вих. № 9/705 від 
19.12.2018).  

Відгук: Департамент економічної політики та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації (вих. № 10182/02.2-14/88 від 
15.01.2019). 

Доповідна записка «Інституційні механізми формування регіональної 
політики в умовах реформи місцевого самоврядування» (вих. № 9/208 від 
03.06.2019; До Лиманської районної державної адміністрації Одеської 
області вих. №9/207 від 03.06.2019; До Визирської сільської ради 
Лиманського району Одеської області вих. №9/206 від 03.06.2019).  

Відгук: Лиманська районна державна адміністрація Одеської області 
(вих. № 2065/02-28/24/01/1635 від 15.07.2019).  

Відгук: Департамент економічної політики та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації (вих. № 4714/03.2-06/1235 від 
10.07.2019). 
 

До Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього 
руху Одеської міської ради: 

Аналітична записка «Напрями здійснення державної політики щодо 
розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україн» (вих. № 
22/637 від 03.12.2018 р.).  

Відгук: Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього 
25 
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руху Одеської міської ради вих. (вих. № 01-41/115 від.17.01.2019 р.) 
 
До Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації: 
Аналітична доповідь «Природні ресурси і умови як основа інклюзивного 

розвитку в природокористуванні» (вих. № 21/237 від 02.07.2019 р.; До 
Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації вих. 21/238 від 02.07.2019р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації (вих. № 839/03/580 від 03.07.2019 р.).   

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної 
державної адміністрації (вих. № 3497/06-15/3446 від 05.07.2019 р.). 

Наукова доповідь «Основні принципи функціонування економіки 
вражень у розвитку природокористування» (вих. 2/462 від 12.12.2019р.; До 
Департаменту економічної політики та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації вих.2/461 від 12.12.2019р.; До 
Департаменту економічної політики та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації вих.2/461 від 12.12.2019р.) 
Відгук: Департамент економічної політики  та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації (вих. №  894/02.2-14/2387 від 
18.12.2019 р).  

Відгук: Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної 
державної адміністрації (вих. № 5942/06-15/5694 від 18.12.2019 р).   

 
До Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації:  
Наукова доповідь «Відтворювальні принципи формування логістичних 

ланцюгів товарних ринків» (вих. № 26/465 від 16.12.2019 р.;  До ТОВ 
«Колумбус Інтернешнл» вих. №б/н та 25.08.2019р.). Відгук: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Колумбус Інтернейшнл» (вих. № 25 від 
02.09.2019 р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації (вих. №1539/01/1074 від 17.12.2019 р.). 
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Аналітична записка «Економічні інтереси суб’єктів логістичних 
ланцюгів товарних ринків та шляхи їх узгодження» (вих. №26/466 від 
16.12.2019 р.).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації (вих. №1540/01/1073 від 17.12.2019). 

Аналітична записка «Теоретична сутність та природа логістичних 
розривів у ланцюгах товарних ринків» (вих. №26 від 17.12.2019).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації (вих. №1542/01/1076 від 17.12.2019). 

 
До Одеського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування – Асоціації міст України: 
Аналітична записка «Логістична структура товарних ринків та шляхи її 

вдосконалення» (б/н та дати) Відгук: Одеське регіональне відділення 
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування (вих. № 68 від 
13.11.2019). 

Наукова доповідь «Теоретичні основи формування логістичних 
ланцюгів регіональних товарних ринків» (б/н та дати).  

Відгук: Одеське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів 
місцевого самоврядування (вих. № 67 від 11.11.2019). 

Доповідна записка «Пропозиції щодо формування сприятливого 
інституціонального забезпечення інвестиційного розвитку регіонів в умовах 
децентралізації» (вих. № 9/231 від 25.06.2019).  

Відгук: Одеське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів 
місцевого самоврядування (вих. № 37 від 27.06.2019). 

 
До Українського союзу промисловців і підприємців: 
Доповідна записка: «Пропозиції щодо вдосконалення інноваційної 

політики в Україні» (вих. № 9/499 від 21.12.2019). 
Доповідна записка: «Напрями інноваційно-технологічної модернізації 

базових галузей промисловості на основі активізації технологічного 
підприємництва» (вих. №27/202 від 29.05.2019). 

Аналітична записка: «Механізми формування сприятливого 
інституціонального забезпечення інвестиційного розвитку регіонів в умовах 
децентралізаці»ї (вих. №9/232 від 25.06.2019). 
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Доповідна записка: «Пропозиції щодо формування сприятливого 
інституціонального забезпечення інвестиційного розвитку регіонів в умовах 
децентралізації» (вих. №9/233 від 25.06.2019). 

 
За бюджетною програмою 6541230: 

 
До Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій: 
Доповідна записка: Стратегія інноваційного розвитку Одеської області 

на засадах глокалізації (вих. №9/433 від 29.11.2019; До Міністерства освіти 
і науки України вих. №9/435 від 29.11.2019; До Міністерства розвитку 
громад та територій України вих. №9/436 від 29.11.2019; До Одеської 
міської ради вих. №9/434 від 29.11.2019; До Департаменту економічної 
політики та стратегічного планування Одеської обласної державної 
адміністрації вих. №9/437 від 29.11.2019; До Одеського регіонального 
відділення Асоціації міст України вих. №9/432 від 29.11.2019). 

 
До Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації:  
Аналітична записка «Методичні рекомендації до оцінки впливу 

економічних показників на головні індикатори «зеленого» зростання» (вих. 
26/353 від 07.10.2019).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації (вих. № 1085/01/868 від 11.10.2019) 

Наукова доповідь «Методичне забезпечення екологізації 
землекористування на засадах пріоритетів «зеленого зростання» регіонів 
України в умовах децентралізації» (вих. 20/355 від 07.10.2019).  

Відгук: Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації (вих. № 1084/01/867 від 11.10.2019). 

 
 
До ТОВ «Колумбус Інтернешнл»: 
Аналітична записка «Методичні рекомендації до оцінки впливу 

економічних показників на головні індикатори «зеленого зростання» (вих. № 
21/111 від 25.05.2019).   
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Відгук: Товариство з обмеженою відповідальністю «Колумбус 
Інтернешнл» (вих. № 21 від 31.05.2019). 

 
Підготовлено до розгляду на Вченій раді: 
1. Наукова доповідь: «Принципи та закономірності стратегічного 

управління процесами екологізації в контексті неоіндустрілізації економіки».  
2. Наукова доповідь: «Теоретико-методологічні аспекти дослідження 

напрямків інституціональної комплементарності систем управління 
екологізацією економіки».  

3. Наукова доповідь: «Теоретичні аспекти функціональної 
трансформації системи екологічного управління секторальною економікою».  

4. Аналітична записка: «Теоретичні підходи до оцінки ефективності 
складових системи екологічного управління секторальною економікою».  

5. Наукова доповідь: «Наукові підходи до формування моделі 
корпоративного  управління в умовах розвитку екологізації секторів 
економіки». 

 
Результати за науковим проектом «Розробка стратегії інноваційного 

розвитку для регіонів України на засадах глокалізації (на прикладі 
Одеської області)» (б/н та дати). Відгуки: 

- Директорат науки, технологій та інновацій Організації економічного 
співробітництва та розвитку (вих. № б/н від 30.08.2019); 

- Бізнес-інкубатор #104factory@ (CENTQUATRE-PARIS) (вих. № б/н 
від 30.08.2019); 

- Бізнес-інкубатор «STATION F» (вих. № б/н від 27.08.2019). 
 
 
За результатами прикладних розробок отримані позитивні відгуки 

та інформацію про впровадження, зокрема:  
Державною службою статистики України (вих. №13.1.1-07/107-19  від 

04.10.2019р.) було позитивно оцінено наукову доповідь «Удосконалення 
інформаційного забезпечення як складової системи управління розвитком 
екологізації секторів економіки», зокрема відмічається, що підготовлені 
авторами наукової доповіді пропозиції будуть використані Держстатом при 
здійснені заходів, спрямованих на удосконалення державних статистичних 
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спостережень з питань навколишнього природного середовища та 
покращення інформаційного забезпечення всіх користувачів статистичної 
інформації. 

Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної 
державної адміністрації (вих.  №4793/06-17/4721 від 26.09.2019р.) було 
позитивно оцінено наукову доповідь «Удосконалення інформаційного 
забезпечення як складової системи управління розвитком екологізації 
секторів економіки», зокрема відмічається, що представлені авторами 
пропозиції будуть враховані в роботі Департаменту екології та природних 
ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. 

Головне управління статистики в Одеській області (вих. №07-09/1860-
19  від 18.12.2019р.) було позитивно оцінено наукову доповідь 
«Удосконалення інформаційного забезпечення як складової системи 
управління розвитком екологізації секторів економіки», зокрема 
відмічається, що надані пропозиції будуть враховані Головним управлінням 
статистики в Одеській області при здійсненні майбутніх заходів, що 
направлені на удосконалення та розвиток форм державних статистичних 
спостережень з питань навколишнього середовища при плануванні робіт та 
підготовці пропозицій Держстату до плану Державних статистичних 
спостережень. 

Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) (вих. б/н 
від 30.08.2019): позитивно оцінено отримані фундаментальні та практичні 
результати дослідження та зазначається про їх використання в роботі 
Директорату з науки, технологій та інновацій, зокрема відмічається 
авторський підхід до формування регіональної інноваційної політики на 
засадах глокалізації, теоретичні та методологічні підходи до стратегування 
інноваційного розвитку регіонів на засадах глокалізації, методичні підходи 
до діагностики, визначення пріоритетів, сценаріїв та інструментів 
інноваційного розвитку регіонів, а також визначення пріоритетів, механізмів 
та інструментів екологізації інноваційного регіонального розвитку. 

Департаменту з питань регіонального розвитку Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України (вих. 8/31.3/302-19 від 13.02.2019): позитивно оцінено 
доповідну записку «Методичний підхід до стратегування інноваційного 
розвитку регіонів на засадах глокалізації економічних процесів», зокрема 
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зазначається про актуальність результатів наукових досліджень, про їх 
практичне значення і використання в роботі Департаменту при підготовці 
проєкту Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027 рр. 
в частині визначення пріоритетів та завдань державної регіональної політики, 
спрямованих на розвиток інновацій та покращення інвестиційного бізнес-
клімату, а також в процесі законодавчого удосконалення порядку підготовки, 
оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку. 
Висловлено подяку за проведену роботу та висловлено сподівання на 
подальшу плідну співпрацю з Інститутом проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України в процесі формування ефективної 
державної регіональної політики. 

Департаменту економічної політики та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації (вих. 02.1-15/141 від 21.01.2019): 
позитивно оцінено доповідну записку «Методичний підхід до стратегування 
інноваційного розвитку регіонів на засадах глокалізації економічних 
процесів», зокрема зазначається про використання у роботі Департаменту 
запропонованих в доповідній записці теоретико-методологічних підходів до 
стратегування інноваційного розвитку Одеської області. 

Одеського регіонального відділення Асоціації міст України (вих. №38 від 
27.06.2019): зазначається, що результати запропонованого дослідження 
представляють собою методичне підґрунтя розробки стратегій інноваційного 
розвитку як регіонів України, так і міст і громад із урахуванням принципів 
сучасного етапу становлення регіональної економіки; наукова розробка 
представляє інтерес для усіх регіонів, міст та громад України та має бути 
доведена до відома відповідних керівників; розроблені рекомендації буде 
впроваджено в діяльність Асоціації міст України. 

Доповідна записка «Напрями здійснення державної політики щодо 
розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні» (вих. 
№ 01-41/115 від.17.01.2019 р.), в якій представлено матеріали щодо 
наукового дослідження та обґрунтування доцільності розвитку транспортно-
логістичних розподільчих центрів забезпечення мультимодальних та 
інтермодальних перевезень внутрішніх, зовнішніх та транзитних вантажів, 
враховуючи географічне та стратегічне значення міста Одеса, його 
розташування на перетині найважливіших транспортних шляхів, наявність 
великих портів з групи портів “Великої Одеси”.  
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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація 
міст України (Одеське відділення) позитивно оцінили положення наукової 
доповіді (вих. № 67 від 11.11.2019 р.) (запропонований методичний підхід 
визначає послідовність процесів формування ланцюгу доданої вартості на 
логістичних засадах та визначає їх основні ознаки. Такий підхід дозволяє 
спрямувати вивчення потреб споживачів міст Одеського регіону) будуть 
використані при розробці стратегічних програм та проектів розвитку міст та 
громад регіону. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація 
міст України (Одеське відділення) позитивно оцінили положення викладені у 
аналітичній записці (вих. № 68 від 13.11.2019 р.) (розроблена ланкова модель 
логістичного ланцюгу дозволяє структурувати типові логістичні ланцюги в 
ході просування товару по ринку і дає підстави та інформацію для місцевих 
органів влади щодо сприяння та підтримки організації необхідних потоків 
постачання товарів з метою ефективного забезпечення потреб населення міст 
області і України) прийняті при розробці подальших програм розвитку міст і 
громад Одещини. 

ТОВ «Колумбус Інтернешнл» позитивно оцінили  наукову доповідь (вих. 
№ 25 від 02.09.2019 р.), зокрема зазначається, що пропозиції щодо побудови 
системи управління логістичними ланцюгами товарних ринків та визначення 
функціональної сутності її складових, а також розроблена авторами 
багаторівнева система принципів формування ефективних ринкових 
логістичних ланцюгів, яка базується на поєднанні відтворювального, 
інтеграційного, регуляторного та екологічного підходів, використані 
ТОВ «Колумбус Інтернешнл» в ході розробки логістичної стратегії 
підприємства на ринку будівельних матеріалів та впровадження нових 
методів логістичного управління. 

Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації позитивно оцінило (вих. №1539/01/1074 від 17.12.2019 р.) 
проведений аналіз стану впровадження відтворювальних принципів в 
українських реаліях на прикладі стратегічних агропродовольчих ринків, 
зокрема, зернового. Наведено аналітичне дослідження впливу структурних 
змін у зерновому споживанні на напрям і обсяги товароруху, структуру та 
зв’язки між ланками логістичного ланцюга зернового ринку України. 
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Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації позитивно оцінило авторський методичний підхід (вих. 
№1540/01/1073 від 17.12.2019 р.) до оцінки ступеню гармонізації 
економічних інтересів суб’єктів ринкових ланцюгів на основі виділення 
«блоків» взаємодії та оцінки інтересів на мікро-, макро та глобальному 
рівнях. Запропоновано моделі входження індивідуальних товаровиробників 
до логістичних ланцюгів аграрного ринку України з акцентом на 
кооперативну модель. 

Управління аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації позитивно оцінило підхід (вих. №1542/01/1076 від 17.12.2019 
р.) до щодо трансформаційного впливу логістики на теорію ринкової 
рівноваги в частині скорочення терміну збалансування попиту й пропозиції 
на агропродовольчих ринках. Запропоновано модифіковано модель ринкової 
рівноваги Еванса за рахунок включення до її складу логістичної компоненти. 

Наукова доповідь «Природні ресурси і умови як основа інклюзивного 
розвитку в природокористуванні»  (Управління аграрної політики Одеської 
державної адміністрації (вих. № 839/03/580 від 03.07.2019 р.).  
Запропоновані в науковій доповіді  нові підходи щодо впровадження 
енергозберігаючих технологій, маловідходної техніки підприємствами 
агропромислового комплексу для реалізації принципів інклюзивності будуть 
використані при підготовці управлінських рішень щодо розробки та 
виконання регіональних програм розвитку галузей агропромислового 
виробництва та інноваційно-інвестиційних програм і прогнозів, а також 
техніко-технолічній модернізації галузей агропромислового виробництва.  

Наукова доповідь «Природні ресурси і умови як основа інклюзивного 
розвитку в природокористуванні» (Департамент екології та природних 
ресурсів України Одеської обласної державної адміністрації (вих. № 
3497/06-15/3446 від 05.07.2019 р.). Запропоновані у науковій доповіді 
пропозиції переходу від екстрактивних методів управління до інклюзивного 
природокористування будуть враховані та використані при формуванні 
програмних заходів регіональної програми охорони навколишнього 
природного середовища та плану дій щодо раціонального 
природокористування в Одеській області.   

Наукова доповідь «Основні принципи функціонування економіки 
вражень у розвитку природокористування» (Департамент екології та 
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природних ресурсів України Одеської обласної державної адміністрації (вих. 
№ 5942/06-15/5694 від 18.12.2019 р).  Наведені у науковій доповіді 
класифікаційні ознаки економіки вражень та напрями впровадження в 
природо ресурсній сфері будуть враховані департаментом при розробці 
програмних заходів регіональної програми охорони навколишнього 
природного середовища та плану дій щодо раціонального 
природокористування в Одеській області.  

Наукова доповідь «Основні принципи функціонування економіки 
вражень у розвитку природокористування» (Департамент економічної 
політики  та стратегічного планування Одеської обласної державної 
адміністрації (вих. №  894/02.2-14/2387 від 18.12.2019 р ).  Запропоновані  у 
науковій доповіді принципи економіки вражень та визначення їх ролі щодо 
забезпечення  збалансованого природокористування  будуть використані у 
роботі Департаменту як напрями розвитку економічних систем. 

34 
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ФОРМА IV-2 

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2019 році  
 

№
№ 
п/п 

Назва розробки 
(автори) 

Призначен
ня 

Вид 
тематики 

 

Загальне 
фінансуванн
я за всі роки 
створення 
розробки 

(млн. грн.) 

Показники 
результативності, 

значення для 
галузей економіки, 

економічна 
ефективність 

Місце 
впровадження  

Дата 
впроваджен

ня  

Перспективи 
подальшого 

використання 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
6541030 

1.  

Проект плану 
економічного і 
соціального розвитку 
Визирської сільської 
об’єднаної 
територіальної 
громади на 2020-2022 
рр» (О.І.Лайко ; 
О.А.Єрмакова ; 
В.М.Осипов ) 

Для 
забезпечен
ня 
динамічног
о розвитку 
новоутворе
ної 
Визирської 
сільської 
ОТГ, 
підвищенн
я якості 
життя та 
добробуту 
населення 
громади 

Договірна 
тематика 0,12 

Аналіз стану та 
основних тенденцій 
соціально-
економічного розвитку 
населених пунктів 
територіальних громад, 
що об`єдналися, 
визначення 
конкурентних переваг 

Лиманська 
районна 
державна 
адміністрація 
Одеської області 
 

31.12.2019 

Впровадженн
я в діяльність 
органів 
місцевого 
самоврядуван
ня Визирської 
ОТГ 
Лиманського 
району 
Одеської 
області 

2.  

Економіко-
екологічний механізм 
реалізації Модельної 
цільової програми 
диверсифікації 
господарської 

Департаме
нт 
економічно
ї політики 
та 
стратегічно

Договірна 
тематика 0,070 

Розробка економіко-
екологічних механізмів 
стимулювання 
реалізації проектів в 
сфері диверсифікації 
видів економічної 

Департамент 
економічної 
політики та 
стратегічного 
планування 
Одеської 

31.12.2019 

Результати 
роботи 
будуть 
впроваджені 
в діяльність 
місцевих 
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діяльності 
периферійних районів 
півдня Одеської 
області з урахуванням 
зміни клімату 
(О.І.Лайко ) 

го 
планування 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністра
ції 

діяльності 
здійснюватиметься з 
врахуванням 
особливостей, 
притаманних таким 
периферійним районам 
півдня Одеської області 

обласної 
державної 
адміністрації 
 

органів влади 
Арцизького, 
Тарутинськог
о, 
Саратського 
районів 

3.  

Науково-методичний 
супровід підготовки 
проекту гранта 
«Розвиток 
інституціонального 
механізму 
функціонування 
трансграничного 
Україно-Молдова-
Румунського кластеру 
по переробці 
вторинних ресурсів 
виноробства» та 
моніторинг  його 
проходження в рамках 
експертизи на рівні 
програми Black Sea 
Cross border 
cooperation Joint 
Operational Programme 
Black Sea Basion 2014-
2020 

Для 
спеціалісті
в сільської 
ради с. 
Весела 
долина по 
управлінн
ю 
реалізацією 
гранту 

Договірна 
тематика 0,051 

Консультування 
підготовки проекту 

гранту та моніторинг 
його прходження 

 

Веселодолинськ
а Сільська рада 
Тарутинського 

району Одеської 
області 

31.12.2019 

Науково-
методичне 

супроводжен
ня проекту 
гранту та 

підготовка 
спеціалістів 

сільської ради 

4.  

"Адміністративно-
територіальна 

реформа України: 
економічний аспект" 

(В.Ф.Горячук ) 

Міністерст
во 

регіональн
ого 

розвитку, 

Відомча 
тематика 0,900 Сприяння економічній 

самодостатності громад 

 
Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

22.01.2019 

У розробці 
проектів 

нормативно-
правових 

актів 
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будівництв
а та 

житлово-
комунальн

ого 
господарст
ва України, 

Одеська 
обласна 

державна 
адміністра

ція 

житлово-
комунального 
господарства 

України 
 

5.  

"Методичні основи 
визначення напрямів 

вдосконалення 
інституціонального 

середовища 
інноваційної 

діяльності в регіоні" 
(О.А.Єрмакова ) 

Міністерст
во 

регіональн
ого 

розвитку, 
будівництв

а та 
житлово-

комунальн
ого 

господарст
ва України, 
Міністерст
во освіти і 

науки 
України 

Відомча 
тематика 0,900 Інноваційний розвиток 

регіонів України 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 
25.02.2019 

25.02.2019 

при розробці 
Державної 
стратегії 

регіонального 
розвитку на 
період 2021-

2027 роки 

6.  

"Методичні засади 
оцінки капіталізаії 

суб’єктів 
господарювання 

України" 
(В.Ф.Горячук ) 

Міністерст
во 

економічно
го розвитку 
і торгівлі, 
Одеська 

Відомча 
тематика 0,900 Капіталізація суб'єктів 

господарювання 

Одеська обласна 
державна 

адміністрація 
 

21.01.2019 

В роботі 
Департаменту 
економічної 
політики та 

стратегічного 
планування 
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обласна 
державна 
адміністра

ція 

7.  

Напрями 
вдосконалення 

інституціонального 
середовища 
інноваційної 

діяльності в регіонах 
Українського 

Причорномор’я 
(О.А.Єрмакова ) 

для 
економістів
, науковців, 
представни
ків органів 

влади 

Відомча 
тематика 1,800 

Активізація 
інноваційної діяльності 

в регіонах України 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 
 

Одеська обласна 
державна 

адміністрація 
 

25.02.2019; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.01.2019 

При розробці 
Державної 
стратегії 

регіонального 
розвитку на 
період 2021-

2027 роки 

8.  

Організаційно-
економічні механізми 

підтримки 
інноваційних проектів 
на регіональному рівні 

(акад. НАН України 
Б.В.Буркинський ; 

О.А.Єрмакова ; 
О.І.Лайко ) 

Депутату 
Верховної 

Ради 
України, 

голові 
Комітету з 

питань 
податкової 
та митної 
політики 
Южаніній 

Н.П., 
Одеська 
обласна 

державна 
адміністра

ція; 

Відомча 
тематика 0,100 

Дослідження 
організаційно-

економічних механізмів 
міжсекторного 
партнерства є 

необхідною складовою 
частиною 

налагодження 
безпосереднього зв'язку 

між державними і 
приватними 

установами та 
місцевою громадою, а 

також акумуляції 
інвестицій 

Одеська обласна 
державна 

адміністрація 
 
 
 

Департамент 
економічного 

розвитку  
Одеської міської 

ради 
 

14.05.2019; 
 
 
 
 
 

23.05.2019 

При розробці 
Стратегії 
розвитку 
Одеської 
області на 
2021-2027 

роки 
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Одеська 
міська рада 

9.  

Адміністративно-
територіальна 

реформа в Україні: 
підсумки першого 

етапу та шляхи 
подальшої реалізації 

(В.Ф.Горячук ) 

Міністерст
во 

регіональн
ого 

розвитку, 
будівництв

а та 
житлово-

комунальн
ого 

господарст
ва України, 

Одеська 
обласна 

державна 
адміністра

ція, 
Миколаївсь
ка обласна 
державна 
адміністра

ція, 
Херсонська 

обласна 
державна 
адміністра

ція 

Відомча 
тематика 0,150 

науково-методичне 
забезпечення 

адміністративно-
територіальної 

реформи в Україні 

 
Одеська обласна 

державна 
адміністрація 

 
Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 
 
 

Херсонська 
обласна 

державна 
адміністрація 

 

22.07.2019; 
 
 
 
 
 

18.07.2019; 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.07.2019 

розвиток 
місцевого 

самоврядуван
ня, 

територіально
ї організації 

влади та 
адміністратив

но-
територіально

го устрою 

10.  

Інституційні 
механізми 

формування 
регіональної політики 

в умовах реформи 

Визирська 
сільська 

рада 
Лимансько
го району 

Відомча 
тематика 0,050 

методологічне та 
практичне забезпечення 

розробки програмних 
та стратегічних 

документів об’єднаних 

Одеська обласна 
державна 

адміністрація 
 

10.07.2019 

розробка 
програмних 

та 
стратегічних 
документів 
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місцевого 
самоврядування 
(В.М.Осипов ) 

Одеської 
області, 

Лиманська 
районна 

держадміні
страція, 
Одеська 
обласна 

державна 
адміністра

ція 

територіальних громад 
області 

об’єднаних 
територіальн

их громад 
області 

11.  

Пропозиції щодо 
формування 

сприятливого 
інституціонального 

забезпечення 
інвестиційного 

розвитку регіонів в 
умовах 

децентралізації 
(акад. НАН України 
Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ) 

Українськи
й союз 

промислов
ців і 

підприємці
в, Одеське 
регіональн

е 
відділення 
Асоціації 

міст 
України, 
Одеська 
обласна 

державна 
адміністра

ція 

Відомча 
тематика 0,500 

Стимулювання 
економічного розвитку 
територіальних громад 

шляхом податкової 
підтримки суб'єктів 

господарювання 

Всеукраїнська 
Асоціація 
Органів 

Місцевого 
Самоврядування 
Асоціація Міст 

України 
 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 
 

27.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.06.2019; 

Стратегія 
роботи 

Асоціації міст 
України з 

підприємства
ми 

12.  

Механізми 
формування 

сприятливого 
інституціонального 

забезпечення 
інвестиційного 

Українськи
й союз 

промислов
ців і 

підприємці
в, 

Відомча 
тематика 0,050 

Інституціональне 
забезпечення 

інвестиційного 
розвитку регіонів в 

умовах децентралізації 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 

21.06.2019 

Розробка 
нормативно-

правових 
актів 
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розвитку регіонів в 
умовах 

децентралізації 
(акад. НАН України 
Б.В.Буркинський ; 

О.І.Лайко ) 

Міністерст
во 

регіональн
ого 

розвитку, 
будівництв

а та 
житлово-

комунальн
ого 

господарст
ва України 

господарства 
України 

 

13.  

«Природні ресурси і 
умови як основа 
інклюзивного розвитку 
в 
природокористуванні» 

 
(Н.І.Хумарова ; 
К.О.Костецька ; 
О.О.Карпенко ; 
Н.В.Вернігорова ; 
Ю.А.Діканов ) 

 

Наукова 
доповідь 
призначено 
для 
науковців, 
фахівців 
управлінсь
ких 
інституцій, 
службовців 
центральни
х, 
регіональн
их та 
місцевих 
органів 
влади 

Відомча 
тематика 0,0 

Дослідження є 
актуальним в умовах 
переходу від 
екстрактивних методів 
управління до 
інклюзивного 
природокористування та 
формування відповідних 
законодавчих 
документів 

 
Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів України 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністрації 
 
 
 
Управління 
аграрної політики 
Одеської 
державної 
адміністрації 
 

05.07.2019; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.07.2019 

Пропозиції, 
наведені в 
науковій 
доповіді 
будуть 
враховані та 
використані 
при 
формуванні 
програмних 
заходів 
регіональної 
програми 
охорони 
навколишньог
о природного 
середовища та 
плану дій 
щодо 
раціонального 
природокорист
ування в 
Одеській 
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області 

14.  

«Основні принципи 
функціонування 
економіки вражень у 
розвитку 
природокористування» 
(Н.І.Хумарова ; 
Є.Г.Гордійчук ; 
Ю.А.Діканов ) 

 
 
 

Наукова 
доповідь 
розрахован
а на 
фахівців 
органів 
регіональн
ої влади, 
науковців, 
зацікавлен
их 
питаннями 
залучення 
інструмент
ів 
економіки 
вражень, як 
нового 
кроку 
розвитку 
природоко
ристування 
 

Відомча 
тематика 0,0 

Запропоновано 
використання принципів 
економіки вражень та 
визначено їх роль щодо 
забезпечення системи 
збалансованого 
природокористування 

Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів України 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністрації 
 
Департамент 
економічної 
політики та 
стратегічного 
планування 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністрації 
 

18.12.2019;  
 
 
 
 
 
 
 
18.12.2019 

Принципи 
економіки 
вражень 
дозволять 
забезпечити 
підгрунтя для 
залучення 
довгострокови
х інвестицій в 
економічні 
галузі, які 
підвищать 
якість життя і 
добробуту, 
будуть 
враховані в 
роботі 
Департаменту 

15.  

Пропозиції щодо 
побудови системи 
управління 
логістичними 
ланцюгами товарних 
ринків та визначення 
функціональної 
сутності її складових; 
багаторівнева система 
принципів 

Економісті
в-
практиків, 
науковців, 
зацікавлен
их фахівців 

Відомча 
тематика 1337,181 

Розробка логістичної 
стратегії підприємства 
на ринку будівельних 
матеріалів та 
впровадження нових 
методів логістичного 
управління 

Регіональне 
підприємство – 
ТОВ «Колумбус 
Інтернейшнл» 

02.09.2019 
р. 

Розповсюдже
ння серед 
інших 
підприємств 
регіону 
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формування 
ефективних ринкових 
логістичних ланцюгів 
(О.В.Нікішина;  
М.Л. Тараканов ) 

16.  

Відтворювальні 
принципи формування 
логістичних ланцюгів 
товарних ринків 
(акад. НАН України 
Б.В.Буркинський ; 
О.В.Нікішина ) 

Громадські 
організації, 
органи 
державної 
та місцевої 
влади 

Відомча 
тематика 0,074 

Розроблено 
багаторівненву систему 
принципів формування 
ефективних ринкових 
логістичних ланцюгів 

Управління 
аграрної 
політики 
Одеської 
державної 
адміністрації 
 
 
 
ТОВ «Колумбус 
Інтернешл» 
 

17.12.2019; 
02.09.2019 

У доповіді 
розкрито 
сутність 
відтворюваль
ного підходу 
до ринкових 
досліджень, 
визначено 
логістичну 
структуру 
товарного 
ринку, 
типологію 
зв’язків між 
ланками 
логістичного 
ланцюга. 
Розроблено 
класифікацію 
ринкових 
ланцюгів і 
логістичних 
операцій, 
встановлено 
закономірніст
ь 
багатофункці
ональної 
сутності 
логістичної 
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операції. 

17.  

Теоретичні основи 
формування 
логістичних ланцюгів 
регіональних 
товарних ринків 
(М.Л.Тараканов ) 

Громадські 
організації, 
органи 
регіональн
ої влади 

Відомча 
тематика 0,037 

У науковій доповіді 
розвинуто понятійно-
категоріальний апарат 
теорії ринкової 
логістики на основі 
контент-аналізу 
категорії «Логістичний 
ланцюг». 

Всеукраїнська 
Асоціація 
Органів 
Місцевого 
Самоврядування 
Асоціація Міст 
України 
 

11.11.2019 

Розроблено 
дві робочі 
гіпотези до 
формування 
логістичних 
ланцюгів 
регіональних 
товарних 
ринків і 
наведено 
припущення 
до них. 
Визначено 
передумови 
формування 
логістичних 
ланцюгів 
регіональних 
товарних 
ринків на базі 
системно-
комплексного 
підходу. 
Визначено 
характер 
логістичних 
зв’язків за 14-
ма підходами 
та трьома 
типами 
взаємовіднос
ин між 
учасниками 
відповідно до 
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експлікативн
их, описових 
та 
прескриптивн
их теорій 
економічної 
думки. 

18.  

Теоретична сутність 
та природа 
логістичних розривів 
у ланцюгах товарних 
ринків 
(М.Л.Тараканов ) 

Громадські 
та 
підприємн
ицькі 
організації, 
органи 
місцевої 
влади 

Відомча 
тематика 0,037 

У аналітичній записці 
досліджено вплив 
логістичного фактору 
на трансформацію 
провід-них положень 
теорії товарних ринків 
у розширеній системі, 
яка включає в себе 
завершені логістичні 
ланцюги товароруху від 
постачань сировини до 
реалізації готової 
продукції кінцевим 
спожи-вачам, 
логістичні методи, 
інструменти та 
організаційні форми 
регулювання товарних 
потоків 

Управління 
аграрної 
політики 
Одеської 
державної 
адміністрації 
 

17.12.2019 

Практичне 
значення 
результатів 
аналітичної 
записки 
полягають у 
використанні 
уточнених 
положень 
теорії ринків 
в процесі 
досліджень 
логістичних 
розривів та 
визначення 
заходів з їх 
усунення 

19.  

Економічні інтереси 
суб’єктів логістичних 
ланцюгів товарних 
ринків та шляхи їх 
узгодження 
(акад. НАН України 
Б.В.Буркинський ; 
О.В.Нікішина ) 

Громадські 
організації, 
органи 
державної 
влади 

Відомча 
тематика 0,037 

Аналітична записка 
містить результати 
досліджень, що 
присвячені 
обґрунтуванню 
природи економічних 
інтересів суб’єктів 
логістичних ланцюгів 

Управління 
аграрної 
політики 
Одеської 
державної 
адміністрації 
 

17.12.2019 

За допомогою 
емпіричних 
досліджень 
на прикладі 
аграрного 
ринку 
України 
встановлено 
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товарних ринків та 
шляхів їх гармонізації. 

базове 
протиріччя 
між 
економічним
и інтересами 
суб’єктів 
індивідуально
го й 
корпоративно
го секторів 
даного ринку 
та 
обґрунтовано 
шляхи 
входження 
дрібнотоварн
их 
агровиробник
ів до 
прибуткових 
ланок 
ринкових 
ланцюгів 

20.  

Логістична структура 
товарних ринків та 
шляхи її 
вдосконалення 
(В.М.Лисюк; 
І.А.Топалова ) 

Громадські 
організації, 
органи 
державної 
та 
регіональн
ої влади 

Відомча 
тематика 0,037 

В аналітичній записці 
запропоновано ланкову 
модель логістичного 
ланцюга товароруху, 
яка дозволяє 
структурувати типові 
логістичні ланцюги за 
стадіями формування 
доданої вартості в ході 
обертання товару. 

Всеукраїнська 
Асоціація 
Органів 
Місцевого 
Самоврядування 
Асоціація Міст 
України 
 

13.11.2019 

Побудовано 
логістичні 
ланцюги 
різних типів 
товарних 
ринків та 
здійснено їх 
класифікацію 
за ознаками 
повноти 
ланкової 
структури, 
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встановлених 
географічних 
та часових 
меж 
логістичного 
ланцюгу, 
векторної 
спрямованост
і логістичних 
ланцюгів. 

21.  

Удосконалення 
інформаційного 
забезпечення як 
складової системи 
управління розвитком 
екологізації секторів 
економіки (Л.Є. 
Купінець, О.М. 
Шершун) 

Для 
фахівців у 
сфері 
економіки 
природоко
ристування 
і охорони 
навколишн
ього 
середовищ
а, фахівців 
у галузі 
управління, 
представни
ків органів 
державної 
влади. 

Відомча 
тематика 0,003 

Будуть враховані 
Головним управлінням 
статистики в Одеській 
області при здійсненні 
майбутніх заходів, що 
направлені на 
удосконалення та 
розвиток форм 
державних 
статистичних 
спостережень з питань 
навколишнього 
середовища при 
плануванні робіт та 
підготовці пропозицій 
Держстату до плану 
Державних 
статистичних 
спостережень 

Державна 
служба 
статистики 
України  
 
 
 
 
Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністрації  
 
Головне 
управлінням 
статистики в 
Одеській області 

04.10.2019р
. 
 
 
 
 
 
26.09.2019р
. 
 
 
 
18.12.2019р
. 

Різноманітні 
варіанти 
ефективного 
розвитку 
статистичних 
досліджень 
України 
екологічної 
спрямованост
і 

22.  
Напрями здійснення 
державної політики 
щодо розвитку 

економістів, 
науковців, 
зацікавлени

Відомча 
тематика 0,0 

Обґрунтовано 
доцільність та 
запропоновані 

Департамент 
транспорту, 
зв'язку та 

17.01.2019 
у роботі 
органів 
виконавчої 
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мультимодальних та 
інтермодальних 
перевезень в Україні 
(С.В.Ільченко ) 

х фахівців механізми розвитку 
транспортно-
логістичних 
розподільчих центрів 
забезпечення 
мультимодальних та 
інтермодальних 
перевезень внутрішніх, 
зовнішніх та 
транзитних вантажів, 
враховуючи 
географічне та 
стратегічне значення 
міста Одеса, його 
розташування на 
перетині 
найважливіших 
транспортних шляхів, 
наявність великих 
портів з групи портів 
“Великої Одеси” 

організації 
дорожнього руху 
Одеської міської 
ради в Одесі 
 

влади, в 
освітньому 
процесі 

23.  

Управління розвитком 
маркетингово-
логістичних систем 
суб’єктів аграрного 
бізнесу 
(І.В.Ганжуренко ) 

Для 
економістів 
та фахівців 
транспортни
х 
підприємств 
та 
організацій, 
економістів, 
менеджерів 
підприємств 
агропромис
лового 
комплексу 

Відомча 
тематика 0,0 

Розвитку 
маркетингово-
логістичної діяльності 
аграрних підприємств; 
організацію управління 
маркетингово-
логістичною діяльністю 
суб'єктів аграрного 
бізнесу на основі 
виділення 
функціонального та 
інструментального 
підходів до побудови та 
інтеграції в 

Департамент 
агропромислово
го розвитку 
Харківської 
державної 
обласної 
адміністрації 
 
Відродження 
 
ТОВ "Агрофірма 
ім. Гагаріна" 
 

30.09.2019; 
 
 
 
 
 
 
15.02.2019; 
 
 
08.02.2019 

Для 
економістів, 
науковців, 
спеціалістів 
транспорту та 
агропромисло
вого 
комплексу, в 
освітньому 
процесі 
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менеджмент 
підприємств та 
об’єднань відповідних 
систем управління, а 
також процедури 
оцінки та аналізу 
стратегічних 
альтернатив в процесі 
розробки та 
імплементації 
маркетингово-збутових 
стратегій аграрних 
підприємств 

КПКВК 6541230 

1.  

Проект Стратегії 
інноваційного 
розвитку Одеської 
області на засадах 
глокалізації 
(О.А. Єрмакова, О.І. 
Лайко, О.Л. Гетьман, 
О.В. Нікішина) 

Для 
регіональни
х органів 
влади 
Одеської 
області, 
центральних 
органів 
влади в 
сфері 
регіональної 
інноваційної 
політики, 
Комітет 
Верховної 
Ради 
України з 
питань 
освіти, 
науки та 

Програмно
-цільова та 
конкурсна 
тематика 
НАН 
України 

0,6 

Запропонований 
методичний підхід 
дозволяє забезпечити 
системність, 
збалансованість, 
обґрунтованість 
регіонального 
інноваційного розвитку 
із урахуванням 
сучасних принципів та 
викликів 

Одеська обласна 
державна 
адміністрація 

 
29.11. 19р. 

усі регіони 
України при 
стратегуванні 
інноваційного 
розвитку 
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інновацій 

2.  

 «Теоретико-
методичні підходи 
досягнення 
«зеленого» 
зростання та цілей 
сталого розвитку 
шляхом 
відповідального 
поводження з 
відходами».  
(Н.І. Хумарова,  
О.С. Голікова) 

для 
аспірантів, 
докторантів, 
економістів, 
науковців, 
зацікавлених 
фахівців 

Відомча 
тематика  

Концептуальний 
зв`язок між сферою 
поводження з 
відходами та 
економічною 
категорією 
"відповідальність" 

Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністрації 

22.07. 
2019 р. 

Дослідження 
економіко-
екологічних 
чинників та 
індикаторів 
імплементації 
в Цілях 
сталого 
розвитку 
України цілей 
прогресивного 
розвитку 
сфери 
поводження з 
відходами, 
зокрема її 
транспортно-
логістичної 
складової 

3.  

«Механізми 
забезпечення 
екологізації 
землекористування 
на засадах 
пріоритетів 
«зеленого 
зростання» регіонів 
України в умовах 
децентралізації»  
(Н.М. Андрєєва,  
Г.О. Тютюнник) 

Пропозиції 
використанн
і 
Управління
м в ході 
розроблення 
регіональни
х програм 
розвитку 
галузей 
агропромисл
ового 
виробництва 
та 

Відомча 
тематика 0,0 

Розроблено 
організаційно-
економічний механізм 
взаємодії стейкхолдерів 
у сфері формування 
екологічно чистих 
земель. Запропоновано 
фінансовий механізм 
реалізації підтримки 
впровадження 
економіко-
організаційних 
механізмів екологізації 
землекористування в 

Управління 
аграрної 
політики 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністрації 

11.10.2019 

Розроблені 
пропозиції 
використанні 
Управлінням 
в ході 
розроблення 
регіональних 
програм 
розвитку 
галузей 
агропромисло
вого 
виробництва 
та 
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інноваційно-
інвестиційни
х програмі 
прогнозів 

якості екологічних 
фондів екологізації 
землекористування. 

інноваційно-
інвестиційних 
програмі 
прогнозів. 

4.  

«Методичні 
рекомендації до 
оцінки впливу 
економічних 
показників на 
головні індикатори 
«зеленого» 
зростання»  
(Б.В. Буркинський, 
О.В. Нікішина,  
Н.М. Андрєєва, 
 О.Є. Рубель) 

Міністерств
о екології та 
природних 
ресурсів 
України, 
ТОВ 
«Колумбус 
Інтернешл», 
Департамент 
економічної 
стратегії та 
макроеконо
мічного 
прогнозуван
ня 
Міністерств
а 
економічног
о розвитку і 
торгівлі 
України, 
Управління 
аграрної 
політики 
Одеської 
державної 
адміністраці
ї, 
Департамент 
екології та 
природних 

Відомча 
тематика 0,0 

Результатом є науково-
прикладні результати 
аналітичної записки, 
зокрема, результати 
проведеної оцінки 
рівня й динаміки 
показників ресурсної й 
екологічної 
продуктивності ВВП в 
державі, у т.ч. 
відходомісткості та 
відходопродуктивності 
ВВП, та головних 
чинників впливу на 
компоненти показників 
продуктивності. 

Міністерство 
екології та 
природних 
ресурсів України 
 
Управління 
аграрної 
політики 
Одеської 
державної 
адміністрації 
 
Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів України 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністрації 
 
ТОВ «Колумбус 
Інтернешл» 
 
Департамент 
економічної 
стратегії та 
макроекономічн
ого 
прогнозування 
Міністерства 

11.05.2019; 
 
 
 
 
 
10.10.2019; 
 
 
 
 
 
17.10.2019; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.05.2019; 
 
 
 
30.07.2019 

Результати 
дослідження в 
подальшому 
будуть 
враховані в 
роботі 
Департаменту 
екології та 
природних 
ресурсів 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністрації. 
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ресурсів 
України 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністраці
ї 

економічного 
розвитку і 
торгівлі України 
 

5.  

Аналітична записка 
«Методичні 
положення щодо 
моніторингу 
економіко-
екологічних 
індикаторів 
досягнення Цілей 
сталого розвитку 9 
«Створення стійкої 
інфраструктури» 
(С.В.Ільченко ) 

для фахівців 
промисловог
о сектору, 
екологів-
практиків 

Відомча 
тематика 0,0 

Заходи щодо 
покращення 
транспортної сфери, 
встановлення ступеню 
корисності та 
доцільності заходів 
інноваційного 
характеру, розроблені 
індикатори 

Департамент 
транспорту, 
зв’язку та 
організації 
дорожнього руху 
Одеської міської 
ради  

17.01.2019 

При 
формуванні 
планів 
розвитку 
міського 
транспорту та 
відповідної 
інфраструкту
ри міста 
Одеси 

6.  

Доповідна записка 
«Методичні 
положення щодо 
моніторингу 
економіко-
екологічних 
індикаторів 
досягнення Цілей 
сталого розвитку 11 
«Промисловість, 
інновації та 
інфраструктура» 
(С.В.Ільченко ) 

для фахівців 
промисловог
о сектору, 
екологів-
практиків 

Відомча 
тематика 0,0 

Індикатори оцінювання 
якості виконання будь-
яких заходів щодо 
покращень 
транспортної сфери, 
встановлення ступеню 
корисності та 
доцільності 
запровадження заходів 
інноваційного 
характеру 

Департамент 
транспорту, 
зв’язку та 
організації 
дорожнього руху 
Одеської міської 
ради 

17.01.2019 

При 
формуванні 
планів 
розвитку 
міського 
транспорту та 
відповідної 
інфраструкту
ри міста 
Одеси 

7.  Аналітична записка 
«Методичні 

для фахівців 
економіко-

Відомча 
тематика 0,0 Пропозиції стосовно 

удосконалення 
Громадська рада 
при Державному 08.02.2019 Використанні 

у роботі 
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положення щодо 
моніторингу 
економіко-
екологічних 
індикаторів 
досягнення Цілей 
сталого розвитку: 
п’ятнадцята ціль 
«Захист та 
відновлення 
екосистем суші» 
(А.І.Мартієнко ; 
Г.О.Тютюнник ) 

екологічної 
галузі 

методичних положень 
та індикаторів щодо 
моніторингу 
п’ятнадцятої Цілі 
сталого розвитку 
«Захист та відновлення 
екосистем суші» на 
основі введення в 
розроблених 
натуральних та 
фінансових економіко-
екологічних показників 

агентстві водних 
ресурсів України 
 

громадської 
ради 
державному 
агенстві 
водних 
ресурсів 
України при 
розгляді 
питань про 
екологічну 
обстановку в 
Україні, 
зокрема про 
екологічну 
ситуацію на 
водних 
екосистемах, 
в контексті 
досягнення 
Цілей сталого 
розвитку та 
«зеленого 
зростання». 
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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, спрямованих на  забезпечення 
конкурентних умов для добровільного та ефективного  об`єднання громад; 
формування транспортно-транзитного потенціалу України. Важливе місце 
займає практичне втілення та координація наукових напрацювань. 
Координація наукових досліджень Інституту спрямована на забезпечення 
дієвого поєднання зусиль вчених з науковими установами НАН України, 
закладами вищої освіти Міністерства освіти і науки України на вирішення 
актуальних наукових завдань, підготовку концептуальних, прогностичних та 
експертних документів державного та регіонального значення, підвищення 
рівня наукової кваліфікації фахівців економічного профілю.  

На запит Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 
політики та природокористування ІПРЕЕД НАН України було підготовлено 
аналітичні матеріали для участі у парламентських слуханнях на тему 
«Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п`ять 
років», 27 листопада 2019р.  

Акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. увійшов до складу 
Урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі 
економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що сталося 4 рудня 
2019р. (Розпорядження КМУ від 6.12.2019р. №1223-р) як представник НАН 
України. 

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 15 проектів на державне фінансування в 2019 р.- 
https://mon.rit.org.ua/taxonomy/term/3836).  

Співробітники ІПРЕЕД НАН України д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І. та 
д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І. продовжують наукову діяльність у робочих групах 
з питань вивчення питання запланованого будівництва каскаду 
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Верхньодністровських ГЕС та  з питань охорони навколишнього природного 
середовища, моніторингу довкілля, реалізації регіональних програм області 
та сталого розвитку в регіоні Одеської обласної державної адміністрації. 

На запит Департаменту екології та природних ресурсів Одеської 
обласної державної адміністрації фахівцями Інституту були підготовлені  
пропозиції щодо: 

- формування природоохоронних заходів збереження і відновлення 
водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2019-2023 роки; 

- Проекту регіональної програми з охорони навколишнього природного 
середовища (напрямок «Природно-заповідний фонд, екологічна мережа та 
біоресурси»); 

- Проекту Концепції державної цільової програми розвитку курорту 
державного значення «Куяльник». 

Інститут спільно з ДУ "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології МОЗ України" підготував монографічне 
дослідження щодо стану Куяльницького лиману в частині обґрунтування 
перспективних напрямів розвитку рекреаційно-туристичної діяльності у 
басейні Куяльницького лиману, яке було представлено під час виставки-
форуму «Українська книга на Одещині» (7 червня 2019р., Одеська 
національна наукова бібліотека, м. Одеса) та презентації в Одеській 
національній науковій бібліотеці за темою «Куяльницький лиман: реалії та 
перспективи рекреаційного використання» (31 липня 2019 р., ОННБ, м. 
Одеса). 

Співробітники Інституту (Буркинський Б.В., Мартієнко А.І., Ільченко 
С. В.) є членами Комітетів Асоціації портів України “Укрпорт”, де на 
постійній основі брали активну участь у поточній роботі за окремими 
напрямами діяльності, розробці програмних документів, круглих столах із 
представниками усіх рівнів влади з наданням експертних висновків, 
рекомендацій, зауважень щодо розглянутих питань. 

Науковці Інституту (Осипов В.М., Лайко О.І., Єрмакова О.А.) протягом 
2019 року проводили консультування громад базового рівня Лиманського 
(колишнього Комінтернівського) району Одеської області щодо 
впровадження стратегій соціально-економічного розвитку з врахуванням 
сучасних вимог до процесу децентралізації управління економічним 
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розвитком та забезпечення конкурентних та ефективних умов для 
добровільного об’єднання громад. 

Д.е.н., проф. Лисюк В.М.  приймав участь в засіданні Одеської обласної 
ради та Одеського міськвиконкому щодо обговорення проекту ефективного 
поводження з ТПВ. А також щодо будівництва в Одеській області оптового 
ринку сільськогосподарської продукції у вигляді аграрного маркетингового 
Центру. 

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 
податкової та митної політики; Міністерством аграрної політики і 
продовольства України; Міністерством екології та природних ресурсів 
України; Міністерством розвитку громад та територій України; 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України; Міністерством інфраструктури України, Міністерством освіти і 
науки України; Державним агентством з енергоефективності та 
енергозбереження України та ін.;  

● регіональними владними структурами, які безпосередньо беруть 
участь в управлінні господарським комплексом приморського регіону: 
Одеською, Херсонською та Миколаївською обласними державними 
адміністраціями; Одеською обласною радою; зі структурами Одеської 
обласної державної адміністрації: Департаментом екології та природних 
ресурсів, Управлінням аграрної політики, Агентством регіонального 
розвитку та інвестицій південного регіону; Лиманською районною радою 
Одеської області, селищними радами Лиманського району (Визирка, 
Калинівка, Кірово, Комінтернівське, Кордон, Нові Біляри, Новомиколаївка, 
Петровка, Сербка, Сичавка, Шомполи, Любополь, Каїри, Дмитрівка); 
Одеською міською радою: Департамент фінансів, Департамент міського 
господарства, Департамент екології та  розвитку рекреаційних зон, 
Департамент культури та туризму; Державною екологічною інспекцією в 
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Одеській області; Одеським регіональним відділення Асоціації міст України 
та громад; 

● з науково-дослідними інститутами та установами України: Інститутом 
економіки промисловості НАН України; ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України»; ДУ «Інститутом регіональних досліджень ім. 
М.І. Долішнього НАН України»; Інститутом проблем природокористування 
та екології НАН України; Інститутом біології південних морів ім. О.О. 
Ковалевського НАН України; Південним науковим центром НАН України і 
МОН України; Дунайським біосферним заповідником НАН України; 
Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові 
України (м. Київ), НДУ «УкрНЦЕМ» (м. Одеса); Державним підприємством 
Конструкторське бюро «Південне» (м. Дніпро);   

● підприємствами регіону: АТВТ «Первомайськдизельмаш»;  МТП 
«Южний»; ТОВ «Стікон», ПАТ «Одеський автоскладальний завод», ТОВ 
«Рєсєнс», ТОВ «Колумбус Інтернешнл»; 

● неурядовими та громадськими організаціями: Союзом підприємців 
Одеського економічного регіону; Федерацією професійних спілок України; 
Одеською регіональною торгово-промисловою палатою; Центром 
інформаційної підтримки бізнесу м. Одеса; Асоціацією портів України 
«Укрпорт»; Українською асоціацією підприємств чорної металургії; 
Агентством транскордонного співробітництва Єврорегіон «Нижній Дунай»; 
Українським Союзом промисловців і підприємців; Радою Об’єднання 
підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром»; Національна 
Комісія регулювання електроенергетики; Укрметалургпром; Укрвинпром, 
агротуристичний кластер «Фрумушика Нова», Центр міського розвитку та 
інформаційних технологій; 

● міжнародними неурядовими організаціями: Організацією 
економічного співробітництва і розвитку; Міжнародною Фундацією 
сприяння ринку (International Market Support Foundation); Міжнародна 
фінансово-аналітична організація «Edmond de Rothschild Group»;  Інститут 
Зуккова (Грюнвальд, Німеччина), Асоціація сталого розвитку (Молдова), 
Комратський державний університет; Литовським інститутом аграрної 
економіки (Литва), Сільськогосподарським університетом – Пловдив 
(Болгарія), Інститутом регіональних досліджень Центру економічних та 
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регіональних досліджень Угорської академії наук (Будапешт, Угорщина); 
Інститутом аграрної економіки Румунської академії наук (Румунія).  

● ЗВО м. Одеси: Одеським національним економічним 
університетом, Одеським державним екологічним університетом, Одеською 
національною академією зв’язку ім. О.С. Попова, Одеським національним 
політехнічним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І. 
Мечникова, Національним університетом «Одеська морська академія», 
Одеським національним морським університетом, Одеською національною 
академією харчових технологій, Одеським регіональним інститутом 
держуправління Національної академії держуправління при Президентові 
України; та ЗВО інших міст України: Київським національним 
торговельно-економічним університетом (м. Київ), Національним 
університетом біоресурсів і природокористування України, (м. Київ), 
Національним лісотехнічним університетом України (м. Львів), 
Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки (м. 
Луцьк), НУ «Львівська політехніка» (м. Львів), Харківським національним 
університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова (м. Харків), 
Херсонським національним технічним університетом (м. Херсон), 
Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. 
Миколаїв), Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія 
Кондратюка (м. Полтава), Хмельницьким технологічним університетом 
"Поділля" (м. Хмельницьк) 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 Одеською національною академією харчових 
технологій (ОНАХТ, 2007 р.); «Інноватика у сучасній економічній освіті та 
науці» спільно з Одеським національним політехнічним університетом 
(ОНПУ, 2007 р.); «Екологічна економіка: освіта і наука» спільно з Одеським 
державним екологічним університетом (ОДЕкУ, 2008 р.); «Прогресивні 
технології та інструменти економічної науки і освіти» спільно з 
Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова 
(НУК ім. Макарова, м. Миколаїв, 2008 р.). 
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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». Прийнято 
участь у спільних наукових конференціях; взаєморецензування наукових 
робіт науковців ІПРЕЕД НАНУ та ОНЕУ; проведення стажування бакалаврів 
та магістрів спеціальності «Міжнародна економіка» в ІПРЕЕД НАНУ. 

На базі науково-навчального комплексу «Інноватика у сучасній 
економічній освіті та науці» (ОНПУ) ІПРЕЕД НАН України з 2009 року 
функціонує Спеціальний структурний підрозділ «Віртуальний бізнес-
інкубатор «ІННОВАТИКА». У 2019 році у НУК «Інноватика у сучасній 
економічній освіті та науці» науковцями Інституту проводились  
взаєморецензування наукових робіт та виробнича практика студентів 5 курсу 
(спеціальності «Облік і аудит», «Економіка підприємств»). 

Також на базі Інституту діє 9 філій кафедр з економічних дисциплін: 
- «Економіка промисловості» спільно з ОНАХТ (2007 р.); 
- «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (2007 р.); 
- «Економіка підприємства і підприємництва» спільно з ОНМУ (2007 р.); 
- «Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з ОНМА 

(2007р.); 
-  «Економіка природокористування» та «Менеджмент 

природоохоронної діяльності» спільно з ОДЕкУ (2008 р.); 
-  «Облік, аналіз і аудит» (2007 р.), «Економіка підприємства» та 

«Економічні системи та маркетинг» спільно з ОНПУ (2010 р.). 
В рамках філії кафедри «Міжнародні економічні відносини» спільно з 

ОНЕУ (з 2007 р.) здійснено наступне: 
− проведення виробничої та переддипломної практики студентів 

спеціальності «Міжнародна економіка» - 20 чол; 
− проведення лекційних та практичних занять науковцями відділу: 

проведено лекційні та семінарські заняття з таких дисциплін, як «European 
Integration», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства», «Transnational Corporations», «Транснаціональні корпорації»; 
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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): 
здійснювалось керівництво науковою роботою студентів з підготовки 5 
наукових статей, 10 доповідей на конференцію; 

− спільна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. 
В рамках розвитку співробітництва з Одеською національною академією 

харчових технологій здійснено: викладання начальних курсів на кафедрі 
Управління бізнесом «Діагностика внутрішнього стану підприємства», 
«Основи економічної діагностики», «Економічне управління 
підприємством». Надано рецензії на 14 дипломних робіт. 

У межах налагодження співробітництва з філією кафедри «Управління, 
фінансів та адміністрування» Одеського Інституту МАУП к.е.н., доц., с.н.с. 
Топаловою І.А. підготовлено монографію «Людський потенціал як чинник 
соціально-економічного розвитку України», яка є як науковою так і 
прикладною працею. 

В рамках роботи науково-учбових комплексів та філій кафедр 
проводились спільні наукові заходи: семінари, конференції, круглі столи 
тощо. Серед них варто відмітити проведення  наступних: 

• V Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 
стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в 
Україні» (27-30 листопада 2019р., м.Львів, Україна) 

• VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна 
безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми 
та шляхи їх вирішення» (16-18 травня 2019р., м.Львів, Україна) 

• Міжвузівська науково-практична конференція здобувачів вищої 
освіти і молодих вчених «Соціально-економічний розвиток і безпека 
України: стан та перспективи» (04 квітня 2019р., м.Львів, Україна) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління 
системою економічної безпеки: від теорії до практики» (19 квітня 2019р., 
м.Львів, Україна) 

• ХІ міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції 
розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання» (12 - 13 
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вересня 2019 року, смт. Залізний Порт, Херсонська область). 

• Інвестиційний бізнес-форум «Odessa 5Т Investment Promotion Forum» 
(3-4 жовтня 2019 р., м. Одеса). 

Акад. НАН України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В. очолював кафедру 
«Адміністративного менеджменту та проблем ринку» в Одеському 
національному політехнічному університеті. 

До складу спеціалізованих вчених рад Інституту Д 41.117.01 та Д 
41.177.02 із захисту дисертацій входять співробітники Інституту: акад. НАН 
України, д.е.н., проф. Буркинський Б.В., д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., 
проф. Осипов В.М. д.е.н. проф. Степанов В.М., д.е.н. Андрєєва Н.М., д.е.н., 
проф. Купінець Л.Є., д.е.н., проф. Лисюк В.М., д.е.н., с.н.с. Лайко О.І., д.е.н., 
проф. Садченко О.В., д.е.н., с.н.с. Нікішіна О.В., д.е.н., проф. Уманець Т.В., 
д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І., д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф., д.е.н., с.н.с. Ільченко 
С.В., д.е.н., с.н.с.  Шлафман Н.Л., д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є., к.е.н., с.н.с. 
Карпінська Г.В. 

Також в звітному році  науковці Інституту були залучені до участі у 
засіданнях спеціалізованих вчених рад інших наукових та освітніх  установ 
як запрошені фахівці. Д.е.н., проф. Бутенко А.І. та д.е.н., проф. Лисюк В.М. є 
членами Спеціалізованої вченої ради Одеського національного 
політехнічного університету, д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л. – член 
Спеціалізованої вченої ради Одеського національного економічного 
університету; д.е.н., проф. Садченко О.В., д.е.н., с.н.с. Ніценко В.С. – член 
Спеціалізованої вченої ради Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова. 

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 політехнічного університету, 
Одеського національного економічного університету, Одеського 
національного морського університету, Одеського державного екологічного 
університету, Одеського інституту фінансів Українського державного 
університету фінансів та міжнародної торгівлі, Одеського регіонального 
інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 
Одеського Інституту Міжрегіональної академії управління персоналом), де 
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викладають авторські та програмні курси з економічних дисциплін, 
проводять практичні заняття, керують практикою і виконанням курсових і 
дипломних проектів. 

27.03-01.04.2019р. д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І. пройшла тренінг для 
підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти та склала тест для 
перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти (сертифікат 
ПК-21707620 №145/19). 

Фахівці Інституту активно приймають участь в удосконаленні системи 
підготовки спеціалістів та очолюють Державні екзаменаційні та експертні 
комісії закладів вищої освіти, що сприяє залученню талановитої молоді до 
наукової роботи та вступу до аспірантури Інституту, зокрема:  

- у Одеському національному економічному університеті (д.е.н. 
Андрєєва Н.М., д.е.н. Лайко О.І., д.е.н. Хумарова Н.І.); 

- у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (д.е.н., 
проф. Садченко О.В.,  д.е.н., проф. Бутенко А.І., д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л., 
д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є., д.е.н., с.н.с.  Ніценко В.С.); 

- у Одеській національній академії харчових технологій (к.е.н. 
Карпінська Г.В.); 

- у Одеському державному екологічному університеті (д.е.н., с.н.с. 
Мартієнко А.І., д.е.н. Андрєєва Н.М.,  д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.); 

- у Одеському національному політехнічному університеті (д.е.н., проф. 
Бутенко А.І., д.е.н., проф. Купінець Л.Є.); 

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

- у Одеському регіональному інституті державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України (д.е.н., проф. Купінець Л.Є.) 

- у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова (м. 
Миколаїв) (д.е.н., проф. Ільченко С.В.)  

- у Одеському інституті фінансів Українського державного університету 
фінансів та міжнародної торгівлі (д.е.н., проф. Бутенко А.І.). 

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», 
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електронний  журнал «Економіка. Екологія. Соціум», «Економіка харчової 
промисловості», «Економіка: реалії часу»,  Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», «Вісник 
Одеського державного екологічного університету», «Вісник соціально-
економічних досліджень», «Розвиток методів управління та господарювання 
на транспорті» та інших міст України: «Регіональна економіка», «Наша 
перспектива» (м. Львів), «Вісник економічної науки України», «Схід. Серія 
«Економічні науки» (м. Донецьк), «Збалансоване природокористування» (м. 
Київ), "Evropský časopis ekonomiky a managementu"(Чехія), «Research in 
Economics and Management» (США); «Journal of "International Agricultural 
Management» (Німеччина); «Problems of Management in the 21st Century» 
(Литва). 

Вчені Інституту залучені як опоненти для рецензування дисертаційних 
робіт на здобуття учених ступенів кандидата і доктора наук. Ними було 
надано більш ніж 65 відгуків на автореферати завершених кандидатських і 
докторських дисертаційних досліджень, підготовлених у установах України 
різної підпорядкованості. 

Співробітники Інституту:  
− д.е.н., проф. Буркинський Б.В. є академіком Національної академії 

наук України, дійсним членом Академії економічних наук України, 
Міжнародної інженерної академії, Екологічної академії наук. 

Членами громадської організації «Академії економічних наук України» 
є:  
академіками: 
− д.е.н., проф. Бутенко А.І.; д.е.н., проф. Уманець Т.В.; 

член-кореспондентами: 
−  д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.; к.е.н., доц. Топалова І.А.; 
− д.е.н., проф. Степанов В.М. - дійсний член Української екологічної 

академії наук (УЕАН); голова Чорноморського регіонального відділення 
УЕАН;  

− д.е.н., проф. Садченко О.В. – член Української Асоціації Маркетингу; 
експерт з акредитації освітніх програм; член журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління»; консультант 
Oxford Academics від 2016 р.  
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− д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є. – член Чорноморського регіонального 
відділення Української екологічної академії наук; членом Балканської 
Енвайроментальної Асоціації; Головою Чорноморської Мережі громадських 
організації з 2016 р. (лист від 01.11.2019 р.); Головою Інноваційного кластеру 
REED-BASE; Член технічної ради НПП «Тузлівські лимани» з 2015 р. (лист 
№ 519/01/29-19 від 01 листопада 2019 р.); 

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

− к.е.н. Лаврущенко Ю.О. - член Асоціації «Український логістичний 
альянс»; 

− д.е.н., проф. Дергачов В.О. є членом Міжнародної федерації 
журналістів (Брюссель) з акредитацією євро журналіста-аналітика, членом 
редколегій декількох іноземних журналів, а саме: іноземний член Вченої 
ради міжнародного журналу «Геополітика» (Італія, м. Рим, Інститут 
стратегічних досліджень); іноземний член редакційної колегії журналу 
«Міжнародне право та міжнародні відносини» (Молдова, м. Кишинів); 
іноземний член міжнародного журналу «Ecoforum» (Румунія). 

Пройшли стажування на території України наступні співробітники: 
– к.е.н., с.н.с. Маслій Н. Д. – «Системний підхід до гармонізації 

стандартів – гарантія успіху європейських бізнес моделей в Україні» в 
рамках проекту «Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація та 
реалізація в Україні» в Національному технічному університеті «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сикорського» (108 годин).  

– д.е.н., проф. Ільченко С. В. – «Системний підхід до гармонізації 
стандартів – гарантія успіху європейських бізнес моделей в Україні» в 
рамках проекту «Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація та 
реалізація в Україні» в Національному технічному університеті «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сикорського» (108 годин).  

Д.е.н., проф. Садченко О.В. виступила офіційним рецензентом 
експертної комісії у рамках проекту Програми розвитку ООН «Інтеграція 
положень Конвенцій РІО у національну політику України» 
(United Nations Development Programmer - UNDP/DRR/2014/067-3) 

Науковці Інституту входили до складу робочих груп: Басейнової Ради 
Дністра; Міжвідомчої координаційної ради з питань  реалізації в Україні 
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Конвенції ЄСПО при Мінприроди. Приймали участь у роботі 
координаційного центру по імплементації Європейської Стратегії щодо 
розвитку Дунайського регіону (Мінекономіки України). 

Директор Інституту, академік НАН України д.е.н., проф. Буркинський 
Б.В. є позаштатним радником Комітету Верховної Ради України з питань 
науки і освіти, заступником директора Південного наукового центру НАН 
України та МОН України, членом Асоціації портів України «Укрпорт», а 
також входить до складу:  робочої групи НАН України щодо співпраці з 
ЮНЕСКО, Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень 
МОН та НАН України, Міжвідомчої координаційної ради з питань  реалізації 
в Україні Конвенції ЄСПО при Мінприроди, Наукової ради НАН України з 
проблем навколишнього середовища і сталого розвитку, Наглядової ради 
Одеської національної академій харчових технологій, обласної ради 
експортерів Одеського регіону, Обласної ради вітчизняних та іноземних 
інвесторів, робочої групи при Одеській обласній науково-технічній раді. 
Член науково-технічної ради з питань охорони навколишнього природного 
середовища, моніторингу довкілля, реалізації регіональних програм області 
та сталого розвитку в регіоні (ОДА). Є головою Одеського осередку Спілки 
економістів України, головою редакційних колегій наукового 
щоквартального журналу «Економіка харчової промисловості», збірника 
наукових праць «Економічні інновації»,  та  головою наукової ради 
електронного науково-практичного журналу «Економіка. Екологія. Соціум» 
заступником головного редактора збірника наукових праць Державного 
економіко-технологічного університету транспорту серії «Економіка і 
управління», членом редакційної колегії «Збалансоване 
природокористування» (м. Київ) та Наукового вісника Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» (м. Одеса).  
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ФОРМА V-1 

Окремі чисельні показники співпраці з закладами вищої освіти і установами 

Міністерства освіти і науки України (МОН України) 

1. Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою 
установою та закладами вищої освіти: 
загальна кількість на 31.12.2019 32 
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 31.12.2019 9 
створених у звітному році  
_______ 

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

 факультетів 

загальна  кількість на 31.12.2019  
створених у звітному році  
_________________________________________________________________ 

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

 лабораторій 

загальна  кількість на 31.12.2019  
створених у звітному році  
_________________________________________________________________ 

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

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна  кількість на 31.12.2019 5 
створених у звітному році  
_________________________________________________________________ 

(назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році) 
3. Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2018/2019 навчальному 

році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 
структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 
цієї таблиці 

35 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2019/2020 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) 

50 

4. Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись 
спільно з вченими-освітянами, всього 
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у тому числі: 

 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 

10 

у тому числі:  академіків НАН України 1 
 членів-кореспондентів НАН України 0 
очолюють:  кафедри 1 
 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 

5 

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

20 

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

35 

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 1 

12. Кількість опублікованих у звітному році: 
 підручників для вищої та 

 

  середньої школи  
 навчальних посібників для вищої та 1 
  середньої школи  

13. Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і 
установ МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій 
установі 

8 

14. Кількість аспірантів-цільовиків та 0 
докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій 
установі за направленням закладу вищої освіти, установи МОН 

0 

15. Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з закладів 
вищої освіти та установ МОН, прикріплених у звітному році до Інституту 
для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності 

0 

16. Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному 
році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього 

5 

у тому числі:  на здобуття докторського ступеня 1 
 на здобуття кандидатського ступеня 4 
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Додаток до 
форми V-I 

Д А Н І 
про студентів навчальних закладів, які проходили в 2019 році виробничу практику в  
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Назва навчального закладу Кількість 
практикантів 

В тому числі Кількість молодих 
спеціалістів, 

прийнятих на роботу у 
2019р. з числа 
студентів, які 

проходили виробничу 
практику в установі 

Виконували 
дипломні 

роботи 

працювало на 
інженерно-
технічних 
посадах з 
оплатою 

Одеський національний економічний  
університет (всього) 

Спец-ть: Економіка підприємства 

           Міжнародна економіка 

Підприємство, торгівля та біржова діяльність 

 

 

- 

7 

13 

 

 

- 

7 

13 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Одеський національний політехнічний 
університет (всього) 

Спец-ть:       Економіка підприємств 

                    Міжнародна економіка 

 

 

 

13 

2 

 

             - 

 

- 

 

 

 

- 
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VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо 
Інститут в 2019 р. був одним з основних організаторів проведення 10 

конференцій, 8 семінарів, 2 круглих столів, у м.Одеса, м. Херсон, м.Полтава 
та с.м.т. Залізний Порт, в .т.ч.:  

За підтримки Херсонського національного технічного університету, 
Куявсько-Поморської вищої школи у місті Бидгощі (Польща) та Державної 
вищої техніко-економічної школи ім. о. Броніслава Маркєвича в Ярославі 
(Польща)  спільно з Інститутом 12-13 вересня 2019 року в смт. Залізний Порт 
було проведено ХІ міжнародну науково-практичну конференцію «Світові 
тенденції розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі 
зростання».  Конференція була присвячена теоретико-концептуальним 
засадам «зеленого» розвитку в глобальному економічному просторі; 
науковим засадам «зеленого» розвитку промисловості, агропромислового 
комплексу, інфраструктури та інновацій; векторам та інструментарію 
соціалізації та екологізації економічних систем; механізмам реалізації соціо-
економіко-екологічних пріоритетів «зеленої» економіки в сучасних умовах; 
«зеленій» трансформації агропродуктових ринків та розв`язання проблеми 
відповідального споживання та виробництва; регіональним пріоритетам 
розвитку «зеленої» економіки в умовах децентралізації; реформуванню 
системи адміністративного управління в контексті розвитку «зеленої» 
економіки. 

ІПРЕЕД НАН України спільно з  Інститутом  економіки промисловості 
Національної академії наук України 27 лютого 2019р. провів круглий стіл 
«Розвиток ринку інноваційних товарів як один із засобів подолання 
деіндустріалізації економіки України». В ході круглого столу було 
запропоновано проведення заходів з різних напрямків наукових досліджень, 
які сприяли б реалізації інноваційного розвитку національної економіки, як 
основи її реіндустріалізації, у тому числі шляхом адаптації світового досвіду 
з цього питання.  Підготовлені рекомендації завідувачам профільних кафедр 
закладів вищої освіти щодо  проведення аналізу і корегування навчальних 
планів студентів, з метою покращення освіти та максимального наближення 
її до сучасних потреб ринку праці, впровадження у навчальні програми 
окремих курсів стосовно сучасної підприємницької та інноваційної 
діяльності, ознайомлення з прикладами економічно ефективного 
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впровадження результатів досліджень.  А також запропоновано з  метою 
підтримки комунікаційних механізмів використати наявний потенціал 
співпраці з науково-аналітичного супроводження проектів в рамках 
Антикризової ради громадських організацій («Платформа економічного 
патріотизму: невідкладні заходи», «Нова індустріалізація – реальний шанс 
для України») та інших ініціатив бізнес-об'єднань та організацій 
промисловців і підприємців України. У заході прийняли участь більше 30 
учасників, серед них: директори підприємств, представники малого та 
середнього бізнесу, вчені академічних установ та вищих навчальних закладів, 
представники Торгово-промислової палати Одеської області.  

В рамках реалізації 8 міжнародних проектів співробітники Інституту 
приймали участь та організували понад 50 робочих зустрічей, конференцій 
семінарів, воркшопів тощо.  

Назва Співорганізатор
и Дата 

проведе
ння 

Місце 
проведе

ння 

Кількість 
учасників 

(в т.ч. з 
країн 

далекого 
зарубіжжя,                    

з країн 
СНД) 

Загальна проблематика; 
найбільш вагомі 

результати заходу 
(рішення, рекомендації, 

зміст резолюції) 

Міжнародна 
наук.-практ. 

конф. 
«Економічні 

аспекти 
розвитку 

агроекологічни
х територій»  

Управління 
аграрної політики 

Одеської ОДА 
Одеський 

державний 
аграрний 

університет 

28 
лютого 
2019 р. 

м. Одеса 60 Проблематика конференції: 
● Інноваційна складова 

економічного розвитку 
агроекологічних територій. 

● Економіка і розвиток 
галузей АПК.  

● Менеджмент, 
інвестиції та інновації в 
харчовому бізнесі.  

●  Проблеми 
інноваційно-інвестиційного 
розвитку агроекологічних 
територій.  

●  Маркетинг та 
логістика в агропромисловій 
сфері.  

● Маркетингові аспекти 
економічного розвитку 
агроекологічних територій.  

 
Міжнародна 

науково-
практична 
інтернет-

конференція 
«Формування 

Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 
Університет 

25-26 
квітня 
2019 р 

м. Одеса, 50 Проблематика конференції: 
● Стратегічне управління 

економічним розвитком 
промислових підприємств; 

● Теорія і практика 
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потенціалу 
економічного 

розвитку 
промислових 
підприємств» 

прикладних наук 
(ФРН, м. 

Аугсбург), 
Державна установа 

«Інститут 
досліджень 

науково-технічного 
потенціалу та 

історії науки ім. 
Г.М. Доброва НАН 

України», 
Університет 

інформатики та 
прикладних знань у 
м. Лодзь (Польща), 

Політехнічний 
університет 

Валенсії (Іспанія), 
Автономний 

університет штату 
Ідальго (UAEH) 

(Мексика м. 
Пачука) та ін. 

формування інноваційно-
інвестиційного потенціалу 
промислових підприємств; 

● Вплив потенціалу 
промислового підприємства на 
його конкурентоспроможність; 

● Оцінка потенціалу 
промислових підприємств; 

● Фінансове забезпечення 
формування потенціалу 
розвитку промислових 
підприємств; 

● Формування кадрової 
складовоїпотенціалу 
промислових підприємств; 

● Теоретико- прикладні 
аспекти управління 
потенціалом і розвитком 
промислових підприємств. 

 Видано інформаційно-
рекламний буклет та 
підготовлено статті до 
збірника «Економічні 
інновації» 

VІІ 
всеукраїнська 

науково–
практична 

конференція 
«Транспортний 

комплекс 
України: умови 

ефективного 
розвитку» 

Одеський 
національний 

морський 
університет 

Асоціація морських 
портів України 

Асоціація 
судновласників 

України 
Національний 

авіаційний 
університет 

України  
НУ «Одеська 

морська академія» 
НУ «Одеська 

юридична 
академія» 

2-3 
травня 
2019 р. 

м. Одеса 100 Проблематика конференції: 
● Управління і 
організація роботи 
транспортного комплексу 
України. 
● Державна політика та 
регулювання транспортної 
діяльності в Україні. 
● Організація управління 
функціонуванням транспортно-
технологічних систем в Україні. 
● Інноваційна 
спрямованість розвитку 
транспортного комплексу 
України. 
● Підприємництво та 
економічна безпека 
підприємств і організацій 
транспорту. 
● Стратегічне управління 
на підприємствах і організаціях 
транспорту. 
● Розвиток 
мультимодальних перевезень та 
логістики. 
● Фінанси транспортних 
підприємств. 
● Екологічні 
забезпечення і стандарти 
функціонування та розвитку 
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транспортних підприємств. 
● Правове забезпечення 
розвитку транспортного 
комплексу України 
● Підготовка кадрів для 
транспортного комплексу 
України. 
Збірник тез доповідей. 

ІІ 
Всеукраїнська 

студентська 
науково-

практична 
конференція 
«Публічне 

управління і 
адмініструванн

я: сучасний 
стан, проблеми 
та перспективи 

розвитку» 

Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 

Одеський 
Регіональний 

Інститут 
Державного 
Управління 

Національної 
Академії 

Державного 
Управління при 

Президентові 
України, 

NationalInstituteforE
conomicResearch, 

(Молдова), 
Scientific-Technical 
UnionofMechanical

Engineering, 
(Болгарія) та ін. 

22 
травня 
2019 р. 

м. Одеса 90 

 

Проблематика конференції: 
● Актуальні проблеми 
державного управління та 
місцевого самоврядування. 
●  Соціально-економічна 
та інвестиційна політика 
держави в умовах 
трансформації публічного 
управління. 
● Актуальні проблеми 
національної безпеки держави. 
●  Сталий розвиток 
виробничої сфери в умовах 
глобальних продовольчих, 
екологічних та фінансово-
економічних викликів. 
● Сучасні комунікації та 
електронне урядування в 
умовах розвитку 
інформаційного суспільства. 
 Результат: видано збірник тез 

VІI 
Міжнародна 

науково-
практична 
інтернет-

конференція 
«Актуальні 

проблеми теорії 
та практики 

менеджменту» 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет та ін. 
ЗВО МОН України,  

Державний 
університет 

«Люблінська 
політехніка» 

(Польща), Міжнаро
дна академія 

менеджменту та 
технологій 

INTAMT (ФРН) 

28 травня 
2019 р. 

м. Одеса 80 Проблематика конференції: 
● Сучасні тенденції 
розвитку теорії та практики 
менеджменту; 
● Інноваційні методи 
управління в економічних 
системах різного ієрархічного 
рівня; 
● Прикладні аспекти 
менеджменту в реальному, 
фінансовому, 
інфраструктурному та інших 
секторах економіки; 
● Моделі формування та 
організації новітніх 
економічних систем в умовах 
трансформаційних перетворень; 
● Управління змінами як 
нова реальність менеджменту; 
● Антикризовий 
менеджмент: моделі, механізми, 
інструменти 
Результат: видано збірник тез 

ХІ міжнародна 
науково-

Херсонський 
національний 

12-13 
вересня 

смт. 
Залізний 

80 Проблематика конференції: 
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практична 
конференція 

«Світові 
тенденції 
розвитку 
зеленої 

економіки: 
регіональні 

аспекти і межі 
зростання» 

технічний 
університет 

та ін. ЗВО МОН 
України, Куявсько-

Поморська вища 
школа у місті 

Бидгощі (Польща) 
Державна вища 

техніко-економічна 
школа ім. О. 
Броніслава 

Маркєвича в 
Ярославі (Польща) 

Державний 
інститут 

міжнародних 
відносин Молдови 
Карагандинський 

державний 
індустріальний 

університет 
(Казахстан) 
Полоцький 
державний 
університет 
(Білорусь)  

Асоціація портів 
України «Укрпорт» 

Асоціація 
судновласників 

України  
Українська 
асоціація 

економістів-
міжнародників 

2019 р. Порт • Теоретико-концептуальні 
засади «зеленого» розвитку в 
глобальному економічному 
просторі. 
• Наукові засади «зеленого» 
розвитку промисловості, 
агропромислового комплексу, 
інфраструктури та інновацій. 
• Вектори та інструментарій 
соціалізації та екологізації 
економічних систем. 
• Механізми реалізації соціо-
економіко-екологічних 
пріоритетів «зеленої» 
економіки в сучасних умовах. 
• «Зелена» трансформація 
агропродуктових ринків та 
розв`язання проблеми 
відповідального споживання та 
виробництва. 
• Регіональні пріоритети 
розвитку «зеленої» економіки в 
умовах децентралізації. 
• Реформування системи 
адміністративного управління 
в контексті розвитку «зеленої» 
економіки. 

Результат:видано збірник тез;  
Опубліковано на сайті 
http://kntu.net.ua/eng/About-
University2/Novini-
universitetu/HII-Mizhnarodna-
naukovo-praktichna-
konferenciya-Svitovi-tendenciyi-
rozvitku-zelenoyi-ekonomiki-
regional-ni-aspekti-i-mezhi-
zrostannya 

Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 
«Сучасний 

менеджмент 
економічних 

систем в 
координатах 
парадигми 

сталого 
розвитку» 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет та ін. 
ЗВО МОН України, 

Державний 
університет 

«Люблінська 
Політехніка» 

(Польща), 
Міжнародна 

академія 
менеджменту та 

технологій Intamt 
(Дюссельдорф, 

Німеччина)  

18 
вересня 
2019 р 

м. Одеса 75 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; 
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 Управління фінансами 
підприємницьких структур. 

 
Результат:видано збірник тез;  
Опубліковано на сайті 
https://economics.opu.ua/suchasn
yy_menedzhment 

ІІ Міжнародної 
науково-

практичної 
конференції 

«Сучасні 
управлінські та 

соціально-
економічні 

аспекти 
розвитку 
держави, 

регіонів та 
суб’єктів 

господарюванн
я в умовах 

трансформації 
публічного 

управління» 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет, та ін. 
ЗВО МОН України, 

Комратский 
государственный 

университет 
(Moldova), National 

Institute for 
Economic Research, 

(Молдова), 
Scientific-Technical 
Union of Mechanical 

Engineering, 
(Болгарія), 
Academic 

Community Of M. 
Baludyanskiy 

(Словаччина), 
Компанія «TIME 

REALITIES 
SCIENTIFIC 

GROUP» (Germany, 
Німеччина)  

6 
листопад
а 2019 р. 

м. Одеса 75 Проблематика конференції: 
 

  Сучасні управлінські 
аспекти розвитку держави, 
регіонів та суб’єктів 
господарювання. 
 Сучасні соціальні та 

економічні аспекти розвитку 
держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання. 
 Актуальні проблеми 

державного управління та 
місцевого самоврядування. 
 Актуальні проблеми 

національної безпеки держави. 
 Сталий розвиток виробничої 

сфери в умовах глобальних 
продовольчих, екологічних та 
фінансово-економічних 
викликів. 
 Соціально-економічна та 

інвестиційна політика держави 
в умовах трансформації 
публічного управління. 
 Сучасні комунікації та 

електронне урядування в 
умовах розвитку 
інформаційного суспільства. 
 
Результат:видано збірник тез;  
Опубліковано на сайті 
https://economics.opu.ua/publ 

Всеукраїнська 
студентська 

науково-
практична 

конференція 
«Інструменти 
забезпечення 
економічної 
ефективності 
підприємств: 
соціальний 

аспект» 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет та ін. 
ЗВО МОН України 
ХДМА; ХДУ; (м. 

Одеса); 
НАУ (м. Київ); 

НТУ «Київський 
політехнічний 

інститут»; КНУ ім. 
Т.Г. Шевченко; 
Львівський Ін-т 

економіки та 
туризму; 

Миколаївський 
НАУ; ДонНУ 
економіки та 

15 
листопад
а 2019 р. 

м. 
Херсон 

50 Проблематика конференції: 
 
• Управління і організація 
роботи підприємств з 
врахуванням соціального 
аспекту 
 
• Сучасні соціальні та 
економічні аспекти розвитку 
дрегіонів та суб’єктів 
господарювання. 
 
• Актуальні питання 
забезпечення економічної 
ефективності підприємств: 
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торгівлі ім. М. 
Туган-

Барановського (м. 
Кривий Ріг); 

Кіровоградський 
НТУ; Сумський 

ДУ; ХАУ;  

соціальний аспект 
 
Результат: видано збірник тез 

ХІІ 
Міжнародна 

науково-
практична 

конференція 
«Академічна та 
університетськ

а наука – 
результати та 
перспективи» 

Міністерство 
освіти і науки 

України, 
Національний 

університет 
«Полтавська 

політехніка імені 
Юрія Кондратюка» 

НАН України 

6 грудня 
2019р. 

м. 
Полтава 

70 Проблематика конференції: 
● Обговорення проблем 

фундаментальних та 
природничих наук, економіки, 
екології, техніки і технологій; 

● презентація результатів 
спільних наукових досліджень 
учених Національної академії 
наук України та Національного 
університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка»; 

● визначення перспектив 
розвитку наукових досліджень, 
підготовки фахівців і наукових 
кадрів. 
Результат: видано збірник тез 

Круглий стіл 
Круглий стіл 

«Розвиток 
ринку 

інноваційних 
товарів як один 

із засобів 
подолання 

деіндустріаліза
ції економіки 

України» 

Міністерство 
освіти і науки, 
Національна 

академія наук 
України, Академія 
економічних наук 
України, Інститут 

економіки 
промисловості 

НАНУ, 
Український союз 

промисловців і 
підприємців, та ін. 

ЗВО м. Одеси МОН 
України 

27 
лютого 
2019р.  

м. Одеса 40 Проблематика круглого 
столу: 
● Траєкторія сталого 

розвитку України до 2030 року. 
● Зелена економіка, 

зелені інвестиції, зелений 
туризм. 

● Публічно-приватне 
партнерство для цілей сталого 
розвитку. 

● Децентралізація в 
Україні: стан, проблеми, 
перспективи. 

● Публічно-приватні 
форми регулювання 
техногенно-екологічної безпеки 
сталого розвитку: європейський 
досвід та міжрегіональне 
співробітництво 

 «Від «start-up» 
до реального 

проекту: 
бачення 
наукової 
молоді»  

Український союз 
промисловців і 
підприємців, 

Одеська 
національна 

академія харчових 
технологій 

5 квітня 
2019 р., 

м. Одеса 35 Проблематика круглого 
столу: 
●  Економіка і розвиток 

галузей АПК.  
● Менеджмент, 

інвестиції та інновації в 
харчовому бізнесі.  

●  Проблеми 
інноваційно-інвестиційного 
розвитку.  

●  Маркетинг та 
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логістика в агропромисловій 
сфері.  

●  Особливості 
функціонування експортних 
логістичних систем.  

● Маркетингові аспекти 
економічного розвитку. − Облік 
і статистика на підприємствах 
галузі.  

● Фінансово-економічна 
безпека підприємств харчової 
промисловості.  

● Соціально-економічні 
аспекти формування 
громадянської відповідальності 
у студентської молоді. 

 

На 2020 рік Інститутом заплановано проведення наступних заходів: 

Назва  Дата 
проведенн

я 

Місце 
проведен

ня 

Перелік 
співорганізаторів 

Посиланн
я на веб-

сайт 
інституту 

або 
конферен

ції 
Ювілейна конференція 
ІПРЕЕД НАН України  

з нагоди 50-річчя 
Інституту 

 

травень 
2020р. 

Одеса Установи Відділення 
економіки НАН України 

ОНАХТ 
ОНПУ 
ОДЕкУ 
ОНЕУ 

НУК ім. Макарова 
 та ін. 

http://www.
impeer.od.u

a 
 

 
VII. Створення та використання об’єктів права інтелектуальної 

власності 
 

Інститут не подавав заявки на винаходи, не укладав договори на 
передачу технологій. Інформація для заповнення додатків за формами VІІ -1, 
VІІ-2, VІІ -3, VІІ -4 та VІІ -5, VІІ -6 відсутня. 
 

VIII. Видавнича діяльність 
В звітному періоді співробітниками Інституту опубліковано 16 

монографій, загальним обсягом 223,83 др. арк., 33 розділи у колективних 
монографіях (з них 22 - зарубіжних), 7 брошур (20 др. арк. ), 4 збірники 
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наукових праць «Економічні інновації», 4 випуски електронного науково-
практичного журналу «Економіка. Екологія. Соціум», та понад 145 статей в 
наукових журналах і збірниках (в т.ч. 39 статей - наукових журналах і 
збірниках, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of 
Science). Загальний обсяг публікацій склав 468,32 др. арк., зокрема: 

За бюджетною програмою КПКВК 6541030 опубліковано 13 
монографій, загальним обсягом 204,47 др. арк., 28 розділів у монографіях (з 
них 18 - зарубіжних),  3 брошури (7,73 др. арк.), 4 збірники наукових праць, 4 
випуски науково-практичного журналу, та 113 статей в наукових журналах і 
збірниках (в т.ч. 33 статей - наукових журналах і збірниках, що входять до 
міжнародних науко метричних баз Scopus i Web of Science). Загальний обсяг 
публікацій склав 360,98 др. арк. 

За бюджетною програмою КПКВК 6541230: 
НДР «Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» у контексті 

сталого розвитку України» - 1 монографія, загальним обсягом 14,76 др. арк., 
4 – брошури, загальним обсягом 12,27 др. арк., 4 розділи у колективних 
монографіях (з них 4 - зарубіжних), 14 статей (з них 6 – у закордонних 
наукових журналах і збірниках, що входять до міжнародних наукометричних 
баз, та 3 – до баз Scopus i Web of Science), 20 тез  доповідей. Загальний обсяг 
публікацій склав 62,08  др. арк. 

Проект «Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів 
України на засадах глокалізації (на прикладі Одеської області)» (Гранти НАН 
України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України 
для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки ) – 2 монографії, загальним обсягом 4,6 др.арк., 1 розділи у 
колективних монографіях, 15 статей (з них 1 – у закордонних наукових 
журналах і збірниках, що входять до міжнародних наукометричних баз, та 3 
– до баз Scopus i Web of Science), 16 тез  доповідей. Загальний обсяг 
публікацій склав 41,26 др. арк. 

 
У 2019 р. за бюджетною програмою КПКВК 6541030  видано такі 

монографії:  
1. Економіка. Буркинський Б.В., Бабов К.Д., Нікіпелова О.М., 

Хумарова Н.І. та ін.; Куяльницький лиман: реалії та перспективи 
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рекреаційного використання. - / ДУ «УкрНДІ мед. реабілітації та 
курортології МОЗ України», Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. 
НАН України /. – Одеса. Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 314 с. 
(18,37 ум. др. арк.). Тираж 300. – ISBN 978-966-916-806-1 

Монографію присвячено проблемі збереження природних лікувальних 
ресурсів Куяльницького лиману. Частина 1 висвітлює ретроспективні дані, 
результати сучасних досліджень з медико-біологічної оцінки безпечності та  
якості природних лікувальних ресурсів; моніторинг безпечності та якості 
ропи та пелоїдів після запуску до лиману морської води. В  частині 2 
«Економіко-екологічні засади управління рекреаційним 
природокористуванням в басейні Куяльницького лиману»  на основі 
наукового узагальнення економіко-екологічної ситуації, що склалася в 
басейні, та її впливу на стан Куяльницького лиману, визначено перспективні 
напрями територіального управління соціальним, економічним та 
екологічним розвитком. Надано авторське бачення  комплексного підходу до 
удосконалення організаційно-економічного механізму природокористування 
на засадах поліфункціональності використання природних ресурсів та 
урахуванні асиміляційного потенціалу і екосистемності довкілля.  

Монографія розрахована на широке коло читачів медичного, 
біологічного, екологічного, економічного профілю, викладачів вищих 
навчальних закладів та зацікавлених осіб. 

2. Економіка. Теоретико-методологічні засади формування 
менеджменту відносин власності на природні рекреаційні ресурси. [за 
ред. Буркинського Б.В.]. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. 
НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. –249 с. (14,47 ум.др.арк.). – 
300  прим. – ISBN 978-966-02-8917-8.  

Монографія присвячена науковим засадам та принципам формування 
сучасного менеджменту узгодження інтересів та подолання конфліктів 
стосовно відносин власності на природні рекреаційні ресурси. Представлена 
монографія висвітлює наукові розробки фахівців Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України щодо розвитку відносин 
власності у рекреаційному природокористуванні. Розроблено їх інституційні 
засади та організаційно-економічний механізм, які спрямовані на приріст 
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природного капіталу в натуральному і вартісному вираженні та 
вдосконалення структури їх привласнення.   

Видання призначено для науковців, фахівців управлінських інституцій, 
службовців центральних, регіональних та місцевих органів влади, керівників 
та спеціалістів підприємств, а також викладачів, експертів, аспірантів та 
студентів вищих навчальних закладів, наукові та фахові інтереси яких 
стосуються проблем управління рекреаційним природокористуванням на 
основі використання різноманітних форм власності та удосконалення 
системи моніторингу й контролю за здійсненням рекреаційного 
природокористування на рівні держава - область - громада, зокрема 
залучення об’єднаних територіальних громад в процеси планування, 
фінансування та здійснення природоохоронної діяльності. 

3. Економіка. Буркинський Б.В., Нікішина О.В.; Принципи 
формування ефективних логістичних ланцюгів товарних. / Ін-т пробл. 
ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 
2019. –80 с. (4,8 ум.др.арк.). – 300  прим. –ISBN– 978-966-02-8964-2 

Монографія містить результати досліджень, що присвячені 
обґрунтуванню багаторівневої системи принципів формування ефективних 
логістичних ланцюгів товарних ринків та зв’язків між їх ланками. У доповіді 
розкрито сутність відтворювального підходу до ринкових досліджень, 
визначено логістичну структуру товарного ринку, типологію зв’язків між 
ланками логістичного ланцюга. Розроблено класифікацію ринкових ланцюгів 
і логістичних операцій, встановлено закономірність багатофункціональної 
сутності логістичної операції. Обґрунтовано доцільність конвергенції 
чотирьох наукових підходів (відтворювального, інтеграційного, 
регуляторного та концепції «зеленої» економіки) для конструювання системи 
принципів формування ринкових логістичних ланцюгів. Обґрунтовано 
компоненти відтворювальної, інтеграційної, регуляторної та екологічної 
групи принципів формування ринкових логістичних ланцюгів, розкрито 
сутність принципів у науковому-прикладному вимірі. За допомогою 
емпіричних досліджень визначено ступінь і проблеми реалізації головних 
принципів формування логістичних ланцюгів товарних ринків в українських 
реаліях, конкретизовано теоретичні положення ринкової логістики на 
прикладі стратегічних товарних ринків України. 
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Монографія розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 
підприємців, науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих 
навчальних закладів. 

4. Економіка. Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків. [за 
ред. Буркинського Б.В.]. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. 
НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 387 с. (24,3 ум.др.арк.). – 
300  прим. –ISBN 978-966-02-8911-6 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи формування та 
впровадження інтеграційних механізмів розвитку товарних ринків України. 
Обґрунтовано теоретичні засади економічної інтеграції товарних ринків, 
типологію ринкових інтеграційних механізмів та їх сутність, розроблено 
відтворювальний методичний підхід до оцінки ефективності інтегрованих 
товарних ринків. Досліджено інтеграційні тенденції та проблеми розвитку 
вітчизняних товарних ринків, зокрема, зерна, борошномельно-круп’яної 
продукції, хліба та хлібобулочних виробів, цукру, молока та молочних 
продуктів, плодоовочевої продукції й винограду, обґрунтовано інтеграційні 
механізми їх відтворювального розвитку в умовах сучасних інституційних 
трансформацій. Досліджено тенденції розвитку енергоринку України в 
умовах європейської інтеграції. Розроблено методологічні засади 
інституційного забезпечення реалізації ринкових інтеграційних механізмів, 
прикладні інструменти інституціоналізації інтеграційних механізмів 
розвитку агропродовольчих ринків України. 

Монографія розрахована на фахівців органів державної й регіональної 
влади, представників українських і міжнародних профільних інституцій, 
підприємців, науковців, діячів громадських організацій, усіх зацікавлених 
питаннями економічної інтеграції товарних ринків. 

5. Економіка. Буркинський Б.В., Андрєєва Н.М., Рубель О. Є., 
Купінець Л.Є. та ін..; Оцінка екологічних небезпек та розробка 
пропозицій щодо впровадження системи ризик-менеджменту субрегіону 
Одещини-Нижній Дунай. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. 
НАН України /. – Харків. Видавництво Іванченка І.С., 2019. – 116с. (6,7 
ум. др. арк.). – 300 прим. - ISBN 978-617-7675-73-9  

У монографії наведено аналітичний огляд існуючих підходів щодо 
оцінки екологічних небезпек та запропоновано система інструментів ризик-
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менеджменту екологічних небезпек. В дослідженні розроблена методологія 
кількісної оцінки ризиків, які виникають від джерел забруднення ґрунту та 
вод відповідно до європейської практики та українського законодавства на 
підставі: виявлення найбільш серйозних джерел небезпеки (факторів ризику); 
кількісної оцінки ризиків (ймовірності настання небезпечної події), загроз 
довкіллю і людині від можливого техногенного забруднення, включаючи 
вторинне забруднення; управління ризиками через вибір оптимальних рішень 
охорони навколишнього середовища для мінімізації ризиків завдяки 
стабілізуючим та компенсаційним заходам, включаючи організацію належної 
інфраструктури для захисту навколишнього середовища. Авторами 
визначено, що оцінка ризиків Нижньодунайського субрегіону Одещини - це 
механізм виявлення, аналізу та контролю небезпеки, пов'язаної в першу 
чергу з наявністю шкідливих речовин (пестицидів) та негативних умов 
(забруднення водної екосистеми внаслідок викидів з каналізації) на території, 
що охоплює об'єкт дослідження. Наведені у дослідженні методологія та 
аналіз практичних результатів екологічних ризиків та рівня ризиків, які 
виникають від колишніх та існуючих об'єктів зберігання хімікатів та викидів 
стічних вод територій Нижнього Дунаю є підґрунтям для розробки 
стратегічних програм розвитку Одещини. 

Монографія розрахована на фахівців органів державної й регіональної 
влади, представників українських і міжнародних профільних інституцій, 
підприємців, науковців, діячів громадських організацій, усіх зацікавлених 
питаннями екологічної небезпеки та ризик-менеджментом. 

6. Економіка. Степанов В. Н.; Тезаурус рискологии. – / Ин-т пробл. 
рынка и экон.-эколог. Исследований НАН Украины /. – Одесса. 
ИПРЭЭИ НАНУ, 2019. – 119 с. (7 ум. др. арк.). – ISBN 978-966-02-8843-0 

Справжній тезаурус ризикології розглядається як спеціальна 
термінологія, зібрання інформації, зведення, повномірно охоплюючі поняття, 
визначення і терміни теорії ризиків (ризикології). Даний тезаурус 
покликаний сприяти підвищенню рівня лексичної, корпоративної комунікації 
- розуміння в спілкуванні і взаємодії осіб, пов'язаних одним науковим 
напрямком (наукою) - ризикологією. Тезаурус також розглядається як один із 
дієвих інструментів для опису предметних областей ризикології. 
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Розрахований на фахівців, що працюють в різних галузях науки і 
техніки, економіки, викладачів, аспірантів, студентів, учнів. 

7. Економіка. Степанов В.Н.; Рискология: основания, приложения, 
тезаурус. – / Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исследов. НАН Украины /. 
– Одесса. ИПРЭЭИ НАНУ, 2019. – 273 с. (15,9 ум. др. арк.). –ISBN 978-
966-02-8842-3. 

Зростаючий динамізм сучасних трансформацій соціально-економічних, 
екологічних та інших систем формує високий рівень невизначеностей і 
ризиків, які ускладнюють контроль і управління безпекою розвитку. Це 
зумовлює актуальність постановки питання узагальнення знань про ризики в 
рамках ризикології. 

Це дослідження присвячене питанням формування наукових основ 
ризикології. У даній роботі ризикологія розглядається як методологічний 
базис дослідження і управління ризиками. Особлива увага приділяється 
питанням формування підстав ризикології, її методології, методам, 
категоріям ризиків. Обговорюються проблеми постнекласичної (нелінійної) 
методології вивчення та управління ризик-подіями. Розглянуто понятійно-
категоріальний апарат (тезаурус) ризикології. 

8. Економіка. Екологобезпечний розвиток секторів економіки: 
загрози, ризики, заходи попередження. Монографія. [за ред. 
Буркинського Б.В., Купінець Л.Є.]. ІПРЕЕД НАН України, Одеса, 2019. – 
400 с. (23,5 ум. друк. арк.). – 300 прим. ISBN 978-966-02-911-8 

У контексті трансформації національної економіки на засадах 
екологізації розроблено теоретико-методологічні основи виявлення та 
попередження загроз та ризиків екологоорієнтованому розвитку реального 
сектору економіки, проведено типізацію та класифікацію ризиків, 
притаманних викликам сучасного секторального розвитку. Обґрунтовано 
можливості переходу до екологоорієнтованого секторального розвитку крізь 
призму можливих ризиків та загроз, що розглянуті з врахуванням галузевих 
особливостей та специфіки прояву. Визначено ризик-профілі секторальної 
екологізації, напрямки мінімізації виявлених ризиків та превентивні умови 
щодо попередження виявлених ризиків екологобезпечному розвитку секторів 
економіки регіону Українського Причорномор’я.  
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9. Економіка. Інституціональне забезпечення соціально-економічного 
розвитку регіонів України в умовах децентралізації. [за ред. 
Буркинського Б.В.]. / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж. /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 520с. (30 ум. друк. арк.). – 300 
прим. – ISBN 978-966-02-9017-4 (Кн.1 978-966-02-9018-1, Кн.2 978-966-02-
9019-8) 

Монографія присвячена теоретико-методологічним та практичним 
засадам інституціонального забезпечення соціально-економічного розвитку 
регіонівУкраїни в умовах децентралізації. Визначені напрями, механізми і 
заходи формування сприятливого інституціонального забезпечення 
інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. Запропоновано комплексний 
механізму державного управління інвестиціями в регіональний розвиток. 
Розглянуто системне уявлення адміністративно-територіальної реформи в 
Україні, її економічні аспекти, а також підсумки  першого етапу реформи та 
шляхи подальшої її реалізації. Обґрунтовано використання стратегування 
соціально-економічного розвитку як комплексного інструменту формування 
інвестиційного потенціалу регіону. 

Монографія призначена для фахівців державних та регіональних органів 
управління, науковців, підприємців, викладачів, аспірантів та студентів. 

10. Економіка. Попик О.В., Хумарова Н.І.; Екологоорієнтоване 
управління урбанізованими територіями (теоретико-методичний 
аспект). – / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – 
Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 173 с. (10,05 ум.др.арк.). –300 прим. – ISBN 
978-966-02-9046-4 

У монографії обґрунтовано основні теоретико-методологічні 
(концептуальні) положення та запропоновано прикладні засади 
екологоорієнтованого управління урбанізованими територіями. Розвинуто 
понятійно-категоріальний апарат концепту екологоорієнтованого управління 
урбанізованими територіями. Представлено вдосконалений методичний 
підхід до комплексної екосистемної оцінки стану урбанізованих територій на 
основі інтегрального показника якості урбанізованого простору. 
Обґрунтовано найбільш перспективні прикладні напрями реалізації 
екологоорієнтованих заходів в межах урбанізованих територій. 
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Представлена праця буде корисна науковцям, представникам 
муніципальних органів влади, підприємств різних форм власності, 
громадським активістам, урбаністам та широкому колу читачів, зацікавлених  
у вирішенні проблем охорони довкілля, раціонального природокористування 
та сталого розвитку міст. 

11. Економіка. Теоретико-методологічні засади використання 
потенціалу технологічного підприємництва для розвитку ринку 
інноваційних товарів. / [за ред. Бутенко А.І.] - / Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 238 
с. (13,83 ум.др.арк.). – 300 прим. - ISBN 978-966-02-8918-5 

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади використання 
потенціалу технологічного підприємництва для розвитку ринку інноваційних 
товарів в Україні, до числа яких віднесено: концепцію та методологічні 
засади формування системи технологічного підприємництва, формування 
організаційно-економічного забезпечення ефективного використання 
інноваційного потенціалу технологічного підприємництва, наукові засади 
трансформації державної політики розвитку внутрішнього ринку 
інноваційних товарів, тощо. 

Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних 
навчальних закладів, науковцям, широкому колу осіб, що цікавляться  
проблемами науково-технологічного розвитку країни. 

12. Економіка. Ганжуренко І. В.; Маркетингово-логістичні системи 
суб’єктів аграрного бізнесу: побудова та функціонування. – / Харків : 
Смугаста типографія, 2019. – 320 с. (15,2 ум.др.арк.). 300  прим. – ISBN 
978-617-7602-73-05.  

У монографії представлено наукове oбґpунтувaння тeopeтико-
мeтoдoлoгiчних тa пpиклaдних зacaд щoдo упpaвлiння мapкeтингoвo-
лoгicтичнoю дiяльнicтю cуб'єктiв aгpapнoгo бiзнecу нa ocнoвi пoбудoви, 
функцioнувaння тa poзвитку в їх мeнeджмeнтi вiдпoвiдних cиcтeм. У роботі 
представлено мeтoдoлoгiчнi зacaди oцiнки eфeктивнocтi peaлiзaцiї cтpaтeгiй 
poзвитку тa функцioнувaння cиcтeм упpaвлiння мapкeтингoвo-лoгicтичнoю 
дiяльнicтю, а також кoнцeпцiю пoбудoви мeхaнiзму упpaвлiння нею. 
Oкpecлeнo пpoцeдуpи oцiнки тa aнaлiзу cтpaтeгiчних aльтepнaтив в пpoцeci 
poзpoбки тa iмплeмeнтaцiї мapкeтингoвo-лoгicтичних cтpaтeгiй та пpoцeдуpи 
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плaнувaння збутoвoї дiяльнocтi зa paхунoк дoпoвнeння тa узгoджeння 
визнaчeнoгo функцioнaльнoгo нaвaнтaжeння мapкeтингoвo-лoгicтичнoї 
дiяльнocтi aдaптoвaним упpaвлiнcьким iнcтpумeнтapiєм. За результатами 
дослідження запропоновано відповідні висновки, надані практичні 
рекомендації, які мають сприяти оптимізації маркетингово-збутової 
діяльності підприємств аграрного сектору, як визначального напряму у 
загальному експортному вантажопотоці. 

Монографія призначена для науковців, фахівців та керівників 
підприємств транспортної сфери, службовців органів державної влади, 
керівників та спеціалістів логістичних підприємств України, а також 
викладачів, експертів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, наукові 
та фахові інтереси яких торкаються проблем маркетингово-логістичного 
забезпечення розвитку українських підприємств аграрного сектору.  

13. Економіка. Карпінська Г.В.; Методологія збалансованого 
розвитку промислового підприємства. – / Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж. НАН України /. – Одесса. ИПРЭЭИ НАНУ, 2019. – 500 с. 
(20,8 ум. др. арк.). – ISBN 978-966-02-9119-5 

У монографії висвітлюються теоретичні та практичні аспекти 
збалансованого розвитку промислового підприємства. Досліджено 
теоретико-методологічні підходи до визначення та оцінювання внутрішньої 
збалансованості та розвитку підприємств. Запропоновано та реалізовано на 
практиці комплементарні методичні підходи до оцінювання рівня розвитку, 
наявних резервів та вибору стратегічних альтернатив збалансованого 
розвитку підприємств харчової промисловості. Запропоновано концепцію 
збалансованого розвитку промислових підприємств на засадах відтворення 
його виробничого капіталу. Монографія розрахована на широке коло читачів 
– працівників підприємницьких структур, наукових співробітників, 
викладачів, аспірантів, студентів, які цікавляться проблемами розвитку 
підприємств реального сектору економіки. 

 
За результатами проведених в 2019 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541030 опубліковано 3 брошури: 
1. Економіка. Хумарова Н.І., Мартієнко А.І., Тютюнник Г.О.; 

Методологічні аспекти інклюзивності в сільськогосподарському 
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землекористуванні (теоретико-методичний аспект). - / Ін-т пробл. ринку 
та екон.-екол. дослідж. НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 
50 с. (2,91 ум.др.арк.). – 300 прим. ISBN  978-966-02-8924-6  

У брошурі проведено аналіз поняття інклюзивності як економічної 
категорії в контексті землекористування, а саме розвитку інклюзивної 
діяльності. Розкрито характеристики інклюзивного підходу до 
землекористування та його переваги. Сформульовано сутнісні ознаки та цілі 
інклюзивної економіки, зокрема інклюзивного сільськогосподарського 
землекористування. Досліджено  міжнародний досвід  забезпечення 
інклюзивного розвитку економіки використання природних ресурсів в розрізі 
проектів, спрямованих на передачу та адаптацію досвіду з підготовки у 
веденні екологічно чистого господарства. Обґрунтовано наукові засади 
впровадження принципів організації інклюзивності землекористування в 
сільськогосподарську діяльність. Визначено доцільність впровадження у 
вітчизняну практику  інструменту інклюзивного землеробства Європейського 
органічного регламенту та Національної органічної програми США, який 
допомагає малим підприємствам та індивідуальним власникам стати 
сертифікованими і надає їм доступ до глобальних органічних ринків. 
Брошура розрахована на фахівців органів регіональної влади, підприємців, 
науковців, викладачів, діячів громадських організацій, студентів, усіх 
зацікавлених питаннями інклюзивності в землекористуванні. 

2. Економіка. Топалова І.А.; Теоретичні засади розвитку ринкової 
логістики у регіональному вимірі. - / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж. НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 55 с. (2,22 
ум.др.арк.). – 300 прим. – ISBN  978-966-02-8963-5 

У брошурі розвинуто понятійно-категоріальний апарат теорії ринкової 
логістики на основі контент-аналізу категорії «Логістичний ланцюг». 
Розроблено дві робочі гіпотези до формування логістичних ланцюгів 
регіональних товарних ринків і наведено припущення до них. Визначено 
передумови формування логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків 
на базі системно-комплексного підходу. Визначено характер логістичних 
зв’язків за 14-ма підходами та трьома типами взаємовідносин між 
учасниками відповідно до експлікативних, описових та прескриптивних 
теорій економічної думки. Розроблено послідовність процесів формування 
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логістичного ланцюгу та визначено їх основні ознаки, починаючи з вивчення 
потреб споживачів, що дозволяє зменшити (усунути) розрив логістичного 
ланцюгу, оптимізувати внутрішні і міжрегіональні потоки, мінімізувати 
ціноутворення товару за рахунок матеріальних, фінансових, трудових втрат у 
процесі товароруху від постачальника до кінцевого споживача та утилізації 
товару та визначено структурні складові моделі товароруху регіональних 
систем логістичного забезпечення. Розроблено класифікацію принципів 
формування логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків. 
Запропоновано рівні планування ринкових логістичних ланцюгів, їх 
завдання, методи та очікуваний результат впровадження. 

Брошура розрахована на фахівців органів регіональної влади, 
підприємців, науковців, викладачів, діячів громадських організацій, 
студентів, усіх зацікавлених питаннями розвитку логістики й суспільства. 

3. Економіка. Купінець Л.Є., та ін.; Удосконалення інформаційного 
забезпечення як складової системи управління розвитком екологізації 
секторів економіки. / НАН України, Ін-т проб.ринку и екон.-
екол.досліджень /. – Одесса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. – 45 с. (2,6 д.а.). 
– ISBN 978-966-02-8987-1 

У брошурі розглядаються функції та завдання інформаційного 
забезпечення в галузі екологізації секторів економіки, проблем оброблення та 
представлення екологічної інформації як в межах країни так і в контексті 
міжнародної діяльності, а також можливих варіантів ефективного розвитку 
статистичних досліджень екологічної спрямованості в Україні. 

 
За результатами проведених в 2019 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541230  опубліковано монографію: 
1. Економіка. Буркинський Б.В., Андрєєва Н.М. та ін.;  Моніторинг 

економіко-екологічних індикаторів «зеленої  економіки»  України. - / 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАН України, 2019. - 258 с. (14,76 ум. друк. 
арк.). - 300 прим. - ISBN 978-966-02-8762-4  

У монографії висвітлено результати досліджень, що присвячені розробці 
та апробації методичного забезпечення щодо визначення економіко-
екологічних пріоритетів «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку 
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України. Обґрунтовано методологічний підхід до моніторингу «зелених» 
індикаторів на засадах сталого розвитку, розроблено методичні рекомендації 
щодо моніторингу Цілей сталого розвитку 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 у контексті 
«зеленої» трансформації національної економіки. Представлено результати 
моніторингу визначених Цілей сталого розвитку в Україні та їх діагностику 
за період 2005-2017 рр., обґрунтовано взаємовплив економічних показників 
на екологічні індикатори, напрями досягнення цільових орієнтирів «зеленого 
зростання». Результати проведеного моніторингу можуть стати підґрунтям 
для встановлення проблемних аспектів у процесі «зеленої» трансформації 
національної економіки, обґрунтування механізмів і заходів їх подолання, 
стратегічних орієнтирів розвитку «зеленої економіки» в Україні. 

Монографія розрахована на фахівців органів державної й регіональної 
влади, представників українських і міжнародних профільних інституцій, 
підприємців, науковців, діячів громадських організацій, усіх зацікавлених 
питаннями «зеленої» модернізації економіки та суспільства. 

 
За результатами проведених в 2019 році досліджень за бюджетною 

програмою КПКВК 6541230  опубліковано 4 брошури: 
1. Економіка. Андрєєва Н.М., Тютюнник Г.О.; Механізми 

забезпечення екологізації землекористування на засадах пріоритетів 
«зеленого зростання» регіонів України в умовах децентралізації. – 
/Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. - 57 с. (2,19 ум.др.арк.). – 300 
прим. - ISBN  978-966-02-8938-3 

Брошура містить результати досліджень, що присвячені розробці 
механізмів забезпечення екологізації землекористування на засадах 
пріоритетів «зеленого зростання» регіонів України в умовах децентралізації. 
В брошурі обґрунтовано передумови, мотиви та особливості організаційно-
економічних механізмів стимулювання та впровадження процесу 
формування екологічно чистих земель на засадах пріоритетів «зеленого 
зростання» регіонів України в умовах децентралізації. Визначено тенденції 
та особливості формування екологічно чистих земель в рамках створення 
територіальних громад. Надано рекомендації щодо забезпечення реалізації 
екологізації землекористувань на засадах пріоритетів «зеленого зростання» 
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регіонів України в умовах децентралізації. Досліджено державну підтримку 
формування територіальних громад і представлено пропозиції щодо розвитку 
екологічно чистих територій на засадах існуючого нормативно-правового 
базису. Надано рекомендації щодо удосконалення положень Земельного 
Кодексу України, Податкового Кодексу України, Господарського Кодексу 
України, Методичних рекомендацій «Про нормативну грошову оцінку земель 
сільськогосподарського призначення» та створення нормативно-правового 
акту, що буде чітко розкривати процедуру надання правового стану земель та 
регламентований порядок передачі їх у користування із відповідними 
обмеженнями, з метою раціонального збереження та використання земельних 
ресурсів. Досліджено та рекомендовано внесення змін до інституційного та 
функціонального забезпечення органів влади з питань формування 
екологічно чистих земель. Розроблено принципи стимулювання розвитку 
екологічно чистих територій. Наведено авторське визначення механізму 
«зеленого інклюзивного розвитку» екологічно чистих територій, визначено 
мету, завдання на всіх рівнях, необхідні заходи та ефекти від реалізації. 
Наведено авторське визначення інклюзивного «зеленого» землеробства та 
визначено інструменти його реалізації. Розроблено організаційно-
економічний механізм взаємодії стейкхолдерів у сфері формування 
екологічно чистих земель. Запропоновано фінансовий механізм реалізації 
підтримки впровадження економіко-організаційних механізмів екологізації 
землекористування в якості екологічних фондів екологізації 
землекористування. 

Брошура розрахована на фахівців органів регіональної влади, 
підприємців, науковців, викладачів, діячів громадських організацій, 
студентів, усіх зацікавлених питаннями розвитку екологоорієнтованим 
землекористуванням. 

2. Економіка. Буркинський Б.В., Андрєєва Н.М., Лайко О.І., та ін..; 
Дослідження інституціонального середовища розвитку малого та 
середнього екологічного підприємництва в Україні у контексті «зеленої» 
економіки. /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. - 58 с. (3,37 
ум.др.арк.). – 300 прим. - ISBN  978-966-02-8965-9 
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Брошура містить результати досліджень, що присвячені дослідженню 
інституціонального середовища розвитку малого та середнього екологічного 
підприємництва в Україні в контексті «зеленої економіки». Авторами на 
підґрунті дослідження тенденцій та особливостей формування інноваційного 
базису впровадження «зеленої економіки» України визначено загальні 
підходи до розвитку середнього та малого екологічного підприємництва: 
досліджено інституційне забезпечення «зеленого» зростання вітчизняного 
бізнесу; наведені перспективні напрями розвитку екологічного МСП та 
розроблені пропозиції щодо стимулювання впровадження пріоритетів 
сталого розвитку в державі. 

Брошура розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 
підприємців, науковців, діячів громадських організацій, усіх зацікавлених 
питаннями «зеленої» модернізації економіки і суспільства. 

3. Економіка. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Андрєєва Н.М. та 
ін.; Методичні положення та рекомендації щодо визначення економіко-
екологічних пріоритетів «зеленої економіки» у контексті сталого 
розвитку України. – /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 48 с. (2,79 
ум.др.арк.). – 300 прим. - ISBN  978-966-02-9011-2 

В роботі містяться результати досліджень, що присвячені розробці та 
впровадженню методичного забезпечення щодо визначення економіко-
екологічних пріоритетів «зеленої» економіки у контексті сталого розвитку 
України. Обґрунтовано методологічний підхід до моніторингу «зелених» 
індикаторів на засадах сталого розвитку, розроблено методичні рекомендації 
щодо моніторингу Цілей сталого розвитку 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 у контексті 
«зеленої» трансформації національної економіки. На базі запропонованого 
методичного забезпечення проведено моніторинг досягнення 2, 6, 6, 7, 9, 11, 
12 Цілей сталого розвитку в Україні та їх діагностику, визначено 
взаємовплив економічних показників на екологічні індикатори. За 
результатами моніторингу обґрунтовано рекомендації щодо досягнення 
визначених Цілей сталого розвитку в Україні. 

Робота розрахована на фахівців органів влади різних рівнів, 
підприємців, науковців, діячів громадських організацій, усіх зацікавлених 
питаннями «зеленої економіки». 
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4. Економіка. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Андрєєва Н.М, 
Рубель О.Є.; Методичні рекомендації до оцінки впливу економічних 
показників на головні індикатори «зеленого» зростання. / Інститут 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України /. – 
Одеса. ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 45 с. (2,8 ум.др.арк.). – 300 прим. - ISBN  
978-966-02-8923-9 

Брошура містить результати досліджень, що присвячені розробці 
методичних рекомендацій до оцінки впливу економічних показників на 
головні індикатори «зеленого» зростання та їх апробації в державному вимірі 
за період 2010-2017 рр. У брошурі обґрунтовано складові Методичних 
рекомендацій, відмінною рисою яких є логічно-структурний аналіз чинників 
впливу на компоненти ресурсної й екологічної продуктивності ВВП. 
Проведено аналіз базових показників економічного розвитку України в 
контексті параметрів економічної безпеки. Здійснено оцінку динаміки 
чинників впливу на компоненти показників продуктивності ВВП України. 
Проведено оцінку рівня й динаміки показників ресурсної й екологічної 
продуктивності ВВП в Україні за період 2010-2017 рр., оцінку впливу 
сільського господарства й сировинного експорту на стан природного 
середовища. Здійснено діагностику впливу продуктивності ВВП на прогрес 
«зеленого» зростання в державі, визначено позитивні й негативні тенденції у 
процесі «зеленої» трансформації національної економіки. 

Брошура розрахована на фахівців органів державної й регіональної 
влади, представників українських і міжнародних профільних інституцій, 
підприємців, науковців, діячів громадських організацій, усіх зацікавлених 
питаннями екологічного «зеленого зростання». 

 
У 2019 р. за бюджетною програмою КПКВК 6541230  за проектом 

«Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України на засадах 
глокалізації (на прикладі Одеської області)» (Грант НАН України 
дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для 
проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки) опубліковано 2 монографій, зокрема: 

1. Економіка. Єрмакова О.А., Лайко О.І., Гетьман О.Л., Нікішина 
О.В., Циналєвська І.А.; Методичний інструментарій стратегування 
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інноваційного розвитку регіонів на засадах глокалізації економічних 
процесів. – / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. / – Одеса. ІПРЕЕД 
НАНУ, 2019. 55 с. (2,3 д.а.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-8862-1 

Монографія містить результати досліджень, що присвячені розвитку 
теоретико-методичних підходів до стратегування інноваційного розвитку 
регіонів на засадах глокалізації, зокрема досліджено концептуальні засади 
стратегування інноваційного розвитку регіонів, запропоновано методичний 
підхід до стратегування інноваційного розвитку регіонів, запропоновано 
методичний інструментарій діагностичного та проектного етапів 
стратегування, зокрема методичний підхід до оцінки стану інноваційного 
розвитку регіону та його інституціонального забезпечення, до визначення 
смарт-спеціалізації регіону, до екологізації інноваційного розвитку регіонів, 
визначення сценаріїв та формування набору інструментів інноваційного 
розвитку регіонів. Дане дослідження представляє собою методичне підґрунтя 
розробки стратегій інноваційного розвитку регіонів України із урахуванням 
принципів сучасного етапу становлення регіональної економіки, зокрема 
таких як системність, багаторівневість управління (вертикальна 
координація), міжсекторне співробітництво (горизонтальна координація), 
діалектика глобального та локального вимірів, результативність, 
унікальність, ресурсозабезпеченість, сталий розвиток (врахування соціо-
еколого-економічних орієнтирів інноваційного розвитку). 

Для фахівців у сфері розміщення продуктивних сил та регіональної 
економіки, представників центральних та місцевих органів державної 
виконавчої влади, бізнесу, студентів, аспірантів і викладачів економічних 
вузів. 

2. Економіка. Iermakova О.А. and others; Methodical Toolkit of 
Strategizing of Innovative Development of Regions on the Principles of 
Gloсalization of Economic Processes. - / Institute of market problems and 
economic&ecological research. – Odesa, IMPEER NASU, 2019. – 55 p. (2,3 
д.а.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-8863-8 

The monograph contains the results of researches devoted to the 
development of theoretical and methodological approaches to the strategizing of 
innovative development of regions on the principles of glocalization, in particular, 
the conceptual foundations of strategizing of innovative development of regions 
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are investigated, the methodical approach to strategizing of innovative 
development of regions is proposed, the methodical tools of the diagnostic and 
project stages of strategy, including the assessment of innovative development of 
the region and its institutional support, the definition of smart specialisation of a 
region, the ecologization of innovative regional development, the determination of 
scenarios and tool set for innovative regional development, are proposed. 

This research is a methodological basis for the strategizing of innovative 
development of the regions of Ukraine on the principles of the present stage of the 
regional economy formation, such as systemic, multilevel management (a vertical 
coordination), cross-sectoral cooperation (a horizontal coordination), dialectics of 
global and local measurements, efficiency, uniqueness, resource availability, 
sustainable development (including socio-ecological and economic aspects of 
innovative development). 

For specialists in the field of the development of productive forces and 
regional economics, representatives of central and local bodies of state executive 
power, businessmen, students, postgraduate students and teachers of economic 
institutions. 

В звітному році вийшло 4 збірника наукових праць «Економічні 
інновації». Видання має власну веб-сторінку http://ei-
journal.com/index.php/journal. З 2017 року «Економічні інновації» 
індексуються в міжнародній науко метричній базі даних Index Copernicus 
(ICV 2017:62.16). 

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, 2019. Т. 21, Вип. 1 (70). 182 с. 
(8,4 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 
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безпеки України, напрями інноваційного розвитку транспортної логістики в 
Україні, маркетингова та логістична складова підвищення 
конкурентоспроможності інтегрованих підприємств. Поряд з цим, у випуску 
представлені дослідження економічного аспекту адміністративно-
територіальних реформ та реформування адміністративних районів України, 
регіонального економічного співробітництва в умовах глокалізації і 
реформування місцевого самоврядування.  

Економіка. Економічні інновації: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – 2019. – Т. 21 Вип. 2 (71) - 173 с. 
(7,21 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. – 2019. – Т. 21.- Вип. 3 (72). - 195 с. 
(10,03 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 
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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. – 2019. – Т. 21 Вип. 4. – № 73. -  195 с. 
(10,75 ум.др.арк.).  

Випуск спрямований на висвітлення результатів наукових досліджень в 
сфері розвитку національної економіки, регіональних соціально-економічних 
систем в умовах впровадження реформ місцевого самоврядування, 
адміністративно-територіального устрою, децентралізації. Розглянуто 
теоретико-методологічні, концептуальні, методичні, прикладні засади 
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/ –2019. - Т. 3. - 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/. – 2019. - Т. 3. - Вип. 2. - 76 с.  

Роботи випуску присвячені актуальним проблемам та розробкам щодо 
стартапів, лісових господарств та підприємств деревообробної 
промисловості, економіки природокористування в розрізі регіональної 
системи управління відходами, питань ринкових механізмів розвитку 
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підприємництва та викликів економічного розвитку соціуму (зокрема, 
інститут адміністративної відповідальності та містобудівна діяльність). 

Економіка. «Економіка. Екологія. Соціум.» : науково-практичний 
журнал  / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.; МОН 
України, ОТЕІ КНЕУ; Польща, ДВТЕШ/. – 2019. - Т. 3. - 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/. – 2019. - Т. 2. - Вип. 4. - 90 с.  

У журналі висвітлюються авторські дослідження та розробки щодо 
теоретичних та прикладних питань розвитку економіки, національних, 
регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних систем, їх інтеграції 
у світове господарство, формування бізнес-середовища та нових форм 
підприємництва, впровадження економічних інновацій. 

 
У 2019 році видано чотири випуски щоквартального наукового журналу 

«Економіка харчової промисловості» спільно з Одеською національною 
академією харчових технологій МОН України 
(https://www.fie.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal, свідоцтво: серія КВ №1434-
3315Р від 04.08.2008р.): том 10, 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 
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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 2019 році видано 6 випусків Наукового вісника 
МГУ:  29/2017-35/2018. 
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ФОРМА VIII-1  

Загальні показники друкованої продукції Інституту 

Код 
бюджетн

ої 
програми 

Монографії 

Підручник
и, 

навчальні 
посібники, 
кількість 

Довідники, 
науково-

популярна 
література, 
кількість 

Опублікова
ні 

брошури, 
рекомендац

ії, 
методики, 
кількість 

Статті, кількість 

Тези, 

кількіст

ь 

Кіль

кість 

Обсяг  
(обл.-
вид. 
арк.) 

у 
вітчизнян

их 
виданнях 

у 
зарубіжни
х виданнях 

у 
препри

нтах 

у наукових фахових 
журналах (вітчизняних 

і зарубіжних), що 
входять до 

міжнародних баз даних, 
зокрема Scopus i Web of 

Science 
6541030 13 204,47 1 - 3 71 19 - 33 92 

6541230 3 19,36 - - 4 17 7 - 6 36 

ФОРМА VIII-2 
Показники книжкових видань Інституту 

Код 
бюджетної 
програми 

Видавництво  
"Наукова думка" 

Видавничий дім 
«Академперіодика» 

Інші видавництва Поза видавництвами Зарубіжні видавництва 

кільк
ість 

обсяг (обл.-
вид. арк.) 

кількі
сть 

обсяг (обл.-
вид. арк.) 

кількі
сть 

обсяг (обл.-
вид. арк.) 

кількіст
ь 

обсяг (обл.-
вид. арк.) 

кількіст
ь 

обсяг (обл.-
вид. арк.) 

6541030 - - - - 3 28,1 10 162,22 - - 

6541230 - - - - - - 3 19,36 - - 

ФОРМА VIII-3 

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвом (відомча література) 

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

Монографії 10 (6541030) 
3 (6541230) 

162,22 
19,36 

Збірники наукових праць 4 36,39 

Препринти - - 
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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 проектів:  

1. “Made in Danube” - Транснаціональне співробітництво з 
перетворення знань у маркетингові продукти та послуги для сталого 
розвитку Дунайського співтовариства в майбутньому». 2017-2019 рр. 

2.  «Транснаціональне кластерне  співробітництво в аграрно-
продовольчому секторі, на основі методу розумної  спеціалізації у 
Дунайському регіоні - S3Claster», 2018-2021рр. 

3. “Marine and River Litter Elimination New Approach” (“Новий підхід в 
усуненні морського і річкового забруднення”) – MARLENA eMS BSB – 139, 
08.2018-08.2020рр. 

4.  “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (“Стійка 
сільсько-господарська торговельна мережа в Чорноморському басейні”)- 
AgriTradeNet eMS BSB - 383, 08.2018 - 11.2020рр.  

5.  «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  

6. «Стале фінансування позитивних соціальних змін» (Leveraging 
Finance 4 positive Social Change - Finance4SocialChange). 07.2018-07.2021. 

7.  «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog 
(Розумний транспорт і логістика для міст). №585832-EPP-1-2017-1-IT-
EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2020рр. 

8.  «Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для 
використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості 
джерела сталої енергетики (REED BASE)» № 76845 (2016-2019).  

Також співробітники Інституту прийняли участь у виконанні 
міжнародних проектів інших установ, організацій тощо, зокрема: 

•  «Поліпшення он-лайн доступу громадськості до даних 
моніторингу навколишнього середовища та інструментів для даних на 
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Чорному морі, з  підтримкою співробітництва з метою скорочення 
морського сміття (MARLITER)», 2018-2021, Університет Арістотеля, 
Солоніки, Греція; 

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

В рамках реалізації 8  міжнародних проектів проведено 50 робочих 
зустрічей, конференцій, семінарів, нарад, skype-meeting тощо.  

В 2019 року за ініціативою адміністрації Інституту підписано 4 Угоди 
про наукову, освітню та культурну співпрацю з  зарубіжними науковими 
закладами: Литовським інститутом аграрної економіки (Литва), 
Сільськогосподарським університетом – Пловдив (Болгарія), Інститутом 
регіональних досліджень Центру економічних та регіональних досліджень 
Угорської академії наук (Будапешт, Угорщина) та Інститутом аграрної 
економіки Румунської академії наук (Румунія). 

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: 
- к.е.н. Гетьман О.Л. - наукове стажування в Jesuit University 

Ignatianumin Krakow, Stage 3. Research and organizing the educational process in 
economics, management, law (active teaching methods). Exchange of experience 
in Ukraine, Poland, Russia, Sweden and France (Krakow, Poland), 11.02.2019–
16.02.2019; 

- к.е.н. Ганжуренко І. В. –  наукове стажування в  Університеті 
Миколаса Ромеріса м. Вільнюс (Литва) та стажування «Інноваційний 
розвиток європейських університетів: балтійський шлях», Вільнюс-Єлгава-
Таллін (108 годин); 

-  д.е.н. Ніценко В. С –  наукове стажування в  Університеті Миколаса 
Ромеріса м. Вільнюс (Литва) та стажування «Інноваційний розвиток 
європейських університетів: балтійський шлях», Вільнюс-Єлгава-Таллін (108 
годин);  

- д.е.н. Лайко О.І., д.е.н. Єрмакова О.А., д.е.н. Нікішина О.В., к.е.н. 
Топалова І.А. – наукове стажування у Білостоцькій Школі Економіки 
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(30.04.2019-12.05.2019) (110 годин) за напрямком «Інвестиційні та 
інноваційні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку»; 

-  д.е.н. Лайко О.І., д.е.н. Єрмакова О.А. – наукове стажування в 
Організації економічного співробітництва і розвитку (26-31.08.2019) (42 
години) за напрямком «Регіональна інноваційна політика»; 

- д.е.н. Рубель О.Є. – наукове стажування в Інституті океанографії 
провінції Фуньян, КНР (у складі офіційної делегації Мінприроди України). 
Seminar on Promotion of Blue Economic Development via ICM for Ukraine, 
стажування у м. Варна, Болгарія, Університет Економіки м. Варна, 02 - 
05.07.2019. Сертифікат від 05.07.2019 р. 

Співробітники Інститут є членами багатьох міжнародних організацій, 
серед яких: 

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

- д.е.н., доц. Єрмакова О.А. член редакційної колегії міжнародного 
наукового журналу «Asian Online Journal of Business and Management»; 

д.е.н., проф. Ніценко В. С. – член редакційної колегії наукових журналів: 
“Research in Economics and Management”, “Journal of "International Agricultural 
Management”  (Німеччина); “Problems of Management in the 21st Century” 
(Литва); 

- д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є. член Дунайської академії наук; 
- д.геогр.н., проф. Дергачов В.О. член Міжнародної федерації журналістів 

з акредитацій євро журналіста-аналітика (Брюссель), Вченої ради 
міжнародного журналу «Геополітика» (Італія, Рим, Інститут стратегічних 
досліджень), редакційної колегії журналу «Міжнародне право і міжнародні 
відносини» (Кишинів, Молдова), міжнародного журналу «Ecoforum» 
(Румунія). 

- д.е.н., проф. Степанов В.М. – член редколегії міжнародного наукового 
збірника наукових праць грецького журналу «Environmental protection and 
ecology» (Greece) (видання Scopus) 

- д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М. -  член редколегії міжнародного наукового 
збірника наукових праць чеського журналу «Evropský časopis ekonomiky ta 
managementu» («Європейський журнал економіки та менеджменту»). 
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В рамках виконання проекту технічної допомоги Європейського Союзу 
Ерасмус+ «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» SmaLog 
(Розумний транспорт і логістика для міст) (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-
CBHE-JP, 2018-2020) вчені Інституту в якості експертів відвідали ЗВО- 
партнерів за проектом - University of Rome Tor Vergata  (Італія) та 
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна).  

Електронний міжнародний науково-практичний журнал «Економіка. 
Екологія. Соціум». (https://ees-journal.com/index.php/journal) (в рамках 
реалізації трьохсторонньої угоди з Ярославською Державною Вищою 
Технічно-Економічною Школою ім. о. Броніслава Маркевича (Państwowa 
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu) 
та Одеським торговельно-економічним інститутом Київського національного 
торговельно-економічного університету) був включений до переліку фахових 
видань України, яким присвоєна категорія «Б». 

Вчені Інституту, аспіранти та здобувачі за звітній період прийняли 
участь у роботі 77 Міжнародних конференцій, семінарів, нарад та робочих 
зустрічей на території України та  30 Міжнародних конференцій, семінарів, 
нарад та робочих зустрічей за кордоном (Австрія, Болгарія, Греція, Молдова, 
Польща, Словенія, США тощо) серед яких:  

− Міжнародна науково-практична конференція «Research and Innovation». 
26 February 2019, New York, USA, 
− Міжнародна науково-практична конференція «Science and innovation»., 
30 May 2019, Steyr, Austria. 
− Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice», 28 
june 2019, Thessaloniki, Greece. 
− Міжнародна науково-практична конференція «Modern innovative and 
information technologies in the development of society», 1-3 квітня 2019, 
Катовіце, Польща. 
− Міжнародна науково-практична конференція «Наука як рушійна сила 
ефективного розвитку держави». 17 травня, 2019 р., м. Одеса; 
− Східноєвропейська конференція менеджменту та економіки, 24 травня 
2019 року, м.Люблін, Словенія; 
− V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
формування та розвитку інноваційної інфраструктури». 23-25 травня, 
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2019 р., м. Львів, ЗВО «Львівська політехніка». 
− ХVIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
планування у ринкових умовах». 20-22 вересня 2019р., Хмельницький-
Одеса, ХНТУ. 
При Інституті продовжує діяти Національний контактний пункт за 

програмою «Горизонт 2020» (Наказ МОН № 1068 від 02.09.2016р. за 
тематичним напрямом «Малі та середні підприємства»). Протягом звітного 
року було надано 10 консультацій організаціям, установам та фізичним 
особам. Також проведено Інформаціний день по програмі Горизонт –
 2020 для середніх та малих підприємств.  22 травня 2019 р. 
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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  

За
га

ль
на

 
кі
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кі

ст
ь 

П
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ст
ь 

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

8 0 14 12 1 4 0 4 30 77 14 0 0 
 

 
ФОРМА ІХ-2 

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 
 

Виконується  
Джерело 

фінансування 
(назва 

українською/ 
англійською 

мовами відповідно 
до оригінальної 

мови) 

Назва 
проекту та його 

тривалість (роки, 
місяці) 

 

Керівник 
проекту від 

установи 
 

Керівник 
проекту від 

іншої 
установи 
(якщо є), 

в тому числі 
зарубіжний 

Установи-партнери, в тому 
числі зарубіжні 

Сума 
фінансуван

ня 
(у 

відповідній 
валюті) для 

установи 

Сума 
фінансуван

ня в 2019 
році (грн.) 

Сьома рамкова 
програма ЄС/ FP7 

 

Розвиток 
транскордонної 

інноваційної 

акад. НАН 
України 

д.е.н., проф. 

Андріас 
Хеберл 

(Німеччина) 

Всесвітній фонд охорони 
природи (Румунія), 

Заповідник Дельта Дунаю 

171 190,00 171 190,00 
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Danube-INCO.Net  платформи / кластеру 
для використання 

Очерету звичайного 
(Phragmitas Australis) 

біомаси в якості 
джерела сталої 

енергетики (REED 
BASE) 

09.2016-12.2019 

Буркинський 
Б.В. 

 

(Румунія), Асоціація 
транскордонного 

співробітництва (Молдова) 

Danube 
Transnational 
Programme  

INTERREG / 
Дунайська 

транснаціональна 
програма 

INTERREG 
 
 

Транснаціональне 
співробітництво з 

перетворення знань у 
маркетивні продукти 

та послуги для 
сталого розвитку 

Дунайського 
співтовариства в 

майбутньому (Made in 
Danube). 

01.2017-06.2019 

Д.е.н. 

Рубель О.Є. 

Даніела 

Чиран 

(Німеччина) 

Центр Соціальних Інновацій 

(Відень), 

Єдиний Дослідницький Центр 
(JRC) (ЄС) Штейн-Байнс 

Центр (Німеччина) 

- - 

Danube 
Transnational 
Programme  

INTERREG / 
Дунайська 

транснаціональна 
програма 

INTERREG 
 
 
 

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 

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 

- - 

Danube 
Transnational 
Programme  

INTERREG / 

Стале фінансування 
позитивних 

соціальних змін 
Leveraging Finance 4 

акад. НАН 
України д.е.н., 

проф. 
Буркинський 

 Koppendorfer Noémi 
IFKA Public Benefit Non-Profit 
Ltd. for the Development of the 

Industry 

- - 
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Дунайська 
транснаціональна 

програма 
INTERREG 

positive Social Change 
(Finance4SocialChange)  

07.2018-07.2021 

Б.В 
 

в/в д.е.н. Лайко 
О.І 

Danube 
Transnational 
Programme  

INTERREG / 
Дунайська 

транснаціональна 
програма 

INTERREG 

Транснаціональне 
кластерне  

співробітництво в 
аграрно-

продовольчому 
секторі , на основі 
методу розумної  
спеціалізації у 

Дунайському регіоні / 
Transnational 

Cooperation of Clusters 
active on Agro-Food, 

based on Smart 
Specialization Approach 

in Danube region 
(Danube S3 Cluster) 

07.2018-07.2021 

акад. НАН 
України д.е.н., 

проф. 
Буркинський 

Б.В 
 
 

в/в д.е.н. 
РубельО.Є. 

 

Gilda 
NICULESCU 

(Румунія) 

South Muntenia headquarters 
South Muntenia Regional 

Development Agency 

- - 

Спільна операційна 
програма 

Чорноморського 
басейну 2014-2020 

рр. / Joint 
Operational 

Programme Black 
Sea Basin 2014-2020   

Marine and River Litter 
Elimination New 

Approach (MARLENA) 
/ Новий підхід в 

усуненні морського і 
річкового забруднення 

08.2018-08.2020 

акад. НАН 
України д.е.н., 

проф. 
Буркинський 

Б.В 
 
 

в/в к.е.н. 
Карпенко О.О. 

 

Мухліс Явуз 
(Туреччина) 

Муніципалітет м. Деміркей 
(Туреччина) 

  Асоціація "Зелена Странджа" 
ГО (Болгарія) 

  Асоціація зі сталого розвитку 
«Прут-Дунай» (Румунія) 

  Центр екологічного 
консультування м. Кагул 

(Молдова) 
  Муніципалітет м. Малко-

Тирново (Болгарія) 

522 377,50 522 377,50 

-//- Sustainable Agricultural 
Trade Network in 
Black Sea Basin 

акад. НАН 
України д.е.н., 

проф. 

Пантеліс 
Філіппідіс 
(Греція) 

ТОРГОВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
ТЕССАЛОНІКИ  (Греція)  

Бургаська торгово-

441 069,18 441 069,18 
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(AgriTradeNet) / 
Стійка сільсько-

господарська 
торговельна мережа в 

Чорноморському 
басейні 

08.2018 - 11.2020 
 

Буркинський 
Б.В 

 
 

в/в к.е.н. 
Карпенко О.О. 

 

промислова палата (Болгарія)  
Фонд Галаті для сприяння 
розвитку малих та середніх 

приватних підприємств 
(Румунія)  

Бізнес-асоціація "Бізнес-
консалтинговий центр"/ 

Asociatia Obsteasca “Centrul de 
Consultanta in Afaceri” 

(Молдова) 
Муніціпалітет м. Деміркей/ 

Demirkoy Municipality  
Еразмус+/К2 

 
 

Erasmus+ 
Programme /К2 

Розумний транспорт і 
логістика для міст / 

Master in Smart 
Transport and Logistics 

for Cities (SmaLog) 
 

10.2017-10.2020 

д.е.н., проф. 
Ільченко С.В. 

проф. Антоніо 
Комі 

(Італія) 

Universita degli studi di Roma 
la sapienza, 

O.M. Beketov national 
university of urban economy in 

Kharkiv, 
Lviv polytechnic national 

University, National transport 
university, 

Zhytomyr state technological 
university, 

Lepl teaching university-Batumi 
state maritime academy, 

Hochschule Wismar, 
Politechnika Slaska, 

Georgian technical university 

11 020,00 11 020,00 

 
ФОРМА ІХ-3 

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 
 

Країна-
партнер 

(за 

Установа-
партнер 

Тема співробітництва Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

Практичні результати та публікації 

 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 
 

108 

алфавіто
м) 

співробітництво, 
термін його дії 

Німеччин
а 
 
 
 
 
 
 
 

 

Міністерств
о Екології 
Німеччини 

 
 
 
 
 
 
 

Розвиток транскордонної інноваційної 
платформи / кластеру для 

використання Очерету звичайного 
 
 
 
 
 
 

Меморандум про 
співпрацю 

 
 
 
 
 
 

Результатом Проекту ReedBASE стало  створення 
Кластеру / Платформи зацікавлених організацій / 
стейхолдерів, в тому числі інституцій з так званої 
«Потрійної Спіралі» - уряду, бізнесу та науки - з метою 
підвищення рівня їх взаємодії. Метою діяльності Кластера 
є  визначення пріоритетних галузей наукових досліджень, 
проектів розвитку та комерційних інвестицій для 
оптимізації використання очерету, як традиційного, так і 
інноваційного.  

Румунія 
 

Центр 
регіонально
го розвитку 

Мунтяни 
 

 
Транснаціональне кластерне  
співробітництво в аграрно-

продовольчому секторі , на основі 
методу розумної  спеціалізації у 

Дунайському регіоні Danube S3 Cluster 

Дунайська 
стратегія ЄС 

 

Розвиток трансферу інновацій в Дунайському регіоні 
 
Створено базу даних потенційних учасників Кластеру. 
Розроблено підходи до розвитку ринку інновацій в 
аграрному секторі.  

Польща Ярославська 
Державна 

Вища 
Технічно-

Економічна 
Школа ім. о. 
Броніслава 
Маркевича  

Об'єднання зусиль у вирішенні завдань 
і проблем в науково-дослідній, 

навчально-методичній та виховній 
роботі, обміну досвідом у визначених 
напрямах, впровадження інноваційних 

освітніх технологій та проведення 
наукових досліджень. 

 

УГОДА про 
наукову, освітню 

та культурну 
співпрацю 

Безстрокова 
 

Виконання наступних завдань: 
- проведення читання лекцій, обміну досвідом та 

використання нових інформаційних технологій в навчанні 
та наукових дослідженнях, 

- організовування спільних культурних та спортивних 
заходів, 

-  проведення обміну науковими публікаціями, робочими 
планами наукових досліджень, 

- організування та проведення спільних наукових 
конференцій та семінарів, 

- участь у важливих подіях установ. 
Дослідження будуть охоплювати розробку наукових основ 
розвитку ринкових відносин та підприємництва в умовах 

подальшої лібералізації та глобалізації економіки.  
Польща Вища 

економічна 
школа у 

Білостоці 

Об'єднання зусиль у вирішенні завдань 
і проблем в науково-дослідній, 

навчально-методичній та виховній 
роботі, обміну досвідом у визначених 
напрямах,впровадження інноваційних 

освітніх технологій та досліджень 

Угода про 
наукову, освітню 

та культурну 
співпрацю 

Безстрокова 

Формування інформаційної бази даних, перспективи 
участі у спільних проектах та науково-практичних заходах. 

Проведення обміну науковими публікаціями, робочими 
планами наукових досліджень 
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ФОРМА ІХ-4 
Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами 

 
№ Країна Установа 

НАН України 
Установа 
партнер 

(укр. та англ. 
мовами) 

Назва 
документу 

(укр. та англ. 
мовами) 

Термін дії Результати 

1 Німеч
чина 

Інститут 
проблем ринку 
та економіко-
екологіч-них 
дослі-джень 

НАН України 

Фонд 
Зуккова  

 
 

Меморандум 
про створення 
Кластеру для 
використання 

Очерету 
звичайного 

 
 

2017 -2020 Створено Кластер / 
Платформу 

зацікавлених 
організацій / стейк-

холдерів, в тому 
числі інституцій з 

так званої 
«Потрійної 

Спіралі» - уряду, 
бізнесу та науки - з 
метою підвищення 
рівня їх взаємодії. 
Метою діяльності 

Кластера є 
визначення 

пріоритетних 
галузей наукових 

досліджень, 
проектів розвитку 

та комерційних 
інвестицій для 

оптимізації 
використання 

очерету, як 
традиційного, так і 

інноваційного. 
Станом на 

31.12.2019р.  до 
Кластеру 

долучились такі 
європейські країни 

з багатими 
ресурсами очерету, 

як Польща, 
Угорщина, Австрія 

і Словаччина. 
2. Румун

ія 
Інститут 

проблем ринку 
та економіко-
екологіч-них 
дослі-джень 

НАН України 

Центр 
регіонально
го розвитку 

Мунтяни 
 
 

Дунайська 
стратегія ЄС 

 
 

2018-2021 Створено базу 
даних потенційних 
учасників Кластеру. 
Розроблено підходи 
до розвитку ринку 
інновацій в 
аграрному секторі.  
 

 
3. Болга

рія 
Інститут 

проблем ринку 
та економіко-
екологічних 

Варненськи
й 

економічни
й 

Угода  
про наукове 

співробітницт
во 

3 роки із 
автоматич

ною 
пролонгаці

- публікації 
фахівців у фахових 

виданнях в 
Болгарії; 
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досліджень 
НАН України 

університет 
 

 єю 
(рік 

підписан-
ня - 2013) 

- спільні 
конференції; 

- впровадження 
результатів 

дисертаційних 
робіт 

4, Румун
ія 

Інститут 
проблем ринку 
та економіко-
екологічних 
досліджень 

НАН України 

Торгово-
промислово

ю та 
сільськогос
подарською 

палатою  
(м. Галац, 
Румунія) 

Угода  
про 

співробітницт
во в сфері 

науки, бізнесу 
та соціальної 

політики 
 

3 роки із 
автоматич

ною 
пролонгаці

єю 
(дата 

підписанн
я - 23.05. 

2014) 

Подання спільних 
заявок на участь у 

міжнародних 
грантах 

5  
 

Литва 

Інститут 
проблем ринку 
та економіко-
екологічних 
досліджень 

НАН України 

 
Литовський 

інститут 
аграрної 

економіки 
 
 

Угода  
про наукову, 
освітню та 
культурну 
співпрацю 

 
 

 
19.02.2019

р. 
Безстроков

а 
  

Взято участь у 
спільних 

конференціях, 
публікаціях 

наукових праць 

6 Болга
рія 

Інститут 
проблем ринку 
та економіко-
екологічних 
досліджень 

НАН України 

Сільськогос
подарський 
Університет 
м. Пловдив 

 
 

Угода  
про творчу 
міжнародну 

наукову 
співпрацю 

 

01.03.2019 
р. 

Безстроков
а 
 

Взято участь у 
спільних 

конференціях, 
публікаціях 

наукових праць 

7 Румун
ія 

Інститут 
проблем ринку 
та економіко-
екологічних 
досліджень 

НАН України 

Інститут 
аграрної 
екології 

Румунської 
академії 

наук 
 
 

Загальна угода 
про спільну 
румунсько-
українську 

дослідницьку 
співпрацю 

 
 

01.03.2019 
р. 

Безстроков
а 
 

Взято участь у 
спільних 

конференціях,  
запрошено для 

обміну досвідом 
публікаціях 

наукових праць 

8 Угор
щина 

Інститут 
проблем ринку 
та економіко-
екологічних 
досліджень 

НАН України 

Інститут 
регіональн

их 
досліджень 

Центру 
економічн

их та 
регіональн

их 
досліджень 
Угорської 
академії 

наук 

Угода про 
наукову 

співпрацю 
 

 

23.01.2019 
- 

23.01.2021 
(з 

автопроло
нгацією) 

Взято участь у 
спільних 

конференціях, 
публікаціях 

наукових праць 

 
Х. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

В Інституті відсутня. 
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ХІ. Результати підприємницької діяльності 

ФОРМА ХІ-1 
Інформація 

про діяльність підприємницьких структур, заснованих за участю  
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 
1. Назва підприємницької структури  Науково-консультаційний 

госпрозрахунковий центр (НКГЦ) ІПРЕЕД НАН України. 
2. НКГЦ заснований Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, без права юридичної особи 
3. Рішення Вченої Ради Одеського відділення Інституту економіки АН 

УРСР від 23.09.1988 року (протокол №10). 
4. Дата держреєстрації та реєстраційний № -  
5. Відомості про внесення відповідних даних до Реєстру корпоративних 

прав держави: внесено 10 лютого 2011 року як відокремленого підрозділу 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України. 

6. Дані про керівника підприємницької структури:  Лайко Олександр 
Іванович, д.е.н., с.н.с., тел. 067 484-51-39 

7. Обсяг виконаних робіт з моменту створення 627,0 тис грн. В 2019р. 
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 2019 році в НКГЦ ІПРЕЕД НАН України науково-дослідних 
робіт не проводилося. 

12. Найбільш значні результати. 
13. Адаптовано методику розрахунку Індексу людського потенціалу, 

розробленого ООН для дослідження країн і регіонів, до рівня окремого міста 
Іллічівськ. 

14. Готовність результатів до виробництва (%) - 100%. 
15. Готовність результатів до впровадження (%) - 100%. 
16. Можливість серії (кількість/рік) –. 
17. Наявність дослідних зразків –. 
18. Проблеми взаємодії ІПРЕЕД НАНУ із заснованим ним НКГЦ - 

відсутні. 
 

 

112 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН  України 
 

113 

ФОРМА  XІІ 

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

підприємс
тва 

Код 
ЄДРП

ОУ 

Середнь
о-

списков
а 

чисельн
ість 

працівн
иків 

Кількість площ 
приміщень (кв.м.) 

Вартість ОЗ  
(тис. грн.) 

Факт. обсяг виконана них 
робіт (тис. грн.) 

Чистий 
прибуток 
(збиток) 
тис. грн.  

Заборгованість (тис. грн.) Середня 
зарплата 

(тис. 
грн.) 

загал
ьна 

в т.ч. 
зданих 

в 
оренду 
(кв.м.) 

% від 
загал
ьної 

Первіс
на  

Знос 
(тис. 
грн.) 

% 
від 

перв
існої 

 у тому числі Кредиторська  Дебіто
рська Загальн

а сума 
За 

замов
лення

ми 
Інстит

уту 

Для 
сторонніх 
організац

ій 

Зага
льна  

Перед 
бю-
джето
м  

За 
комун. 
послуги 

З 
оплати 
праці 

Інститут 
проблем 
ринку та 

економіко-
екологічних 
досліджень 

НАН України 

05539
991 

97 3530 345,9 9,8 26853,1 136,5 0,5 11751,5 0 1387,9  21,1 0 0 0 235,6 7,225 
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ХІІІ. Кадри 
Специфіка кадрової політики Інституту спрямована на забезпечення 

наукових підрозділів Інституту висококваліфікованими кадрами. Структура 
кадрів Інституту та його підрозділів визначається основними напрямами 
наукової діяльності та тематикою науково-дослідних робіт, затверджених 
Постановами та Розпорядженнями Президії НАН України, Статутом 
Інституту та Положеннями про його наукові відділи.  

1. Станом на 31.12.2019 в Інституті працює 81 співробітників за 
основним місцем, (середньооблікова кількість – 97), з них керівників та 
професіоналів – 68.  На посадах наукових працівників працюють 49  
науковців, з них: 

19 докторів наук, у т.ч. директор Інституту є академіком НАН України, 
з  урахуванням зовнішніх сумісників -  22 докторів наук; 

17 кандидатів наук, зокрема 15 – займають наукові посади, 1 – 
заступник директора з загальних питань, з урахуванням зовнішніх сумісників 
– 19  (форма 1-к додається). 

2. За звітний період співробітників Інституту не було обрано дійсними 
членами НАН України.  

3. Показники підготовки наукових кадрів План підготовки докторів і 
кандидатів наук виконано. У 2019 році співробітниками, докторантами, 
аспірантами, здобувачами Інституту було захищено 5 дисертацій, з них,  2 
співробітника  Інституту  захистили дисертації на здобуття наукового 
ступеню кандидата  економічних наук. 

4. У 2019р. 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  19  аспірантів: з них 13 – з 
відривом від виробництва (за контрактом не має),  6 – без відриву від 
виробництва  за контрактом.     

У 2019 році  на  бюджетні місця на очну форму навчання зараховано 4 
аспіранта. На заочну форму (за контрактом) прийнято 1 аспіранта.  

У 2019 році закінчило аспірантуру  2  аспіранта (1 – з відривом від 
виробництва, 1- без відриву від виробництва). 
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3-х  аспірантів у 2019 році відраховано за не оплату контракту з правом 
відновлення.  

В докторантурі навчається 2 докторанта, які зараховані у 2019 році: на 
держбюджет -1, за контактом -1. 

6. За звітний період спеціалізовані вчені ради провели 8 засідань, 
зокрема: спеціалізована вчена рада Д 41. 177. 01 провела 5 засідань, 
спеціалізована вчена рада Д 41.177.02 провела 3 засідання. 

7. Отримують стипендію НАН України молоді вчені Інституту: 
науковий співробітник Тютюнник Г.В., молодший  науковий співробітник 
Голікова О.С. 

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. 

- Спільні науково-учбові комплекси з: Одеським національним 
політехнічним університетом, Одеським державним екологічним 
університетом, Одеською академією харчових технологій, Одеським 
національним економічним університетом, Національним університетом 
кораблебудування ім. Макарова м. Миколаїв та двосторонніх договорів з 
Одеським національним університетом  ім. І.І. Мечникова, є осередком  
планової  підготовки  та поповнення молодими кадрами та спеціалістами, 
згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 №301.  

- у звітному році було прийнято 7 молодих фахівців  у віці до 35 років, 
звільнено 6 спеціалістів у віці до 35 років. 

- діють договори  про співробітництво з Одеським національним 
політехнічним університетом, Одеським державним екологічним 
університетом, Національним університетом кораблебудування ім. Макарова 
(м. Миколаїв) та двосторонніх договорів з Одеським національним 
університетом ім. І.І. Мечникова, Київським національним торговельно-
економічним університетом, Херсонським національним технічним 
університетом, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет» та Полтавським національним технічним університетом ім. Ю. 
Кондратюка; 
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- в Інституті проходили виробничу та переддипломну практику 36 
студентів, з них виконували дипломні роботи – 20 осіб:  

- Одеський національний економічний університет – 20, виконували 
дипломні роботи – 20  

- Одеський національний політехнічний університет – 15; 
- Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника – 1. 
Прийнято  випускників  2019 року  з  Одеського державного 

екологічного  університету – 3  спеціаліста. 
В Інституті проходили стажування та підвищення кваліфікації 8 

викладачів: ОНУ ім. І.І. Мечникова - 3, НУ»ОМА» - 1, ОНМУ - 4. 
10. За внутрішнім сумісництвом в Інституті працює  5 співробітників 

на посадах: головного наукового співробітника - 2, провідного  наукового 
співробітника 1, молодшого наукового співробітника 1, завідувача 
аспірантури – 1. Троє з працюючих за сумісництвом мають науковий ступінь 
‒ доктор економічних наук. 

За зовнішнім сумісництвом в Інституті працює 5 співробітники на 
посадах: головного наукового співробітника – 2,  старшого наукового 
співробітника – 2, молодшого наукового співробітника 1.  З них,  доктора 
наук -3, кандидат наук  -2  

11. У поточному році були нагороджені співробітники Інституту: 
- орденом «За заслуги» 1 ступеня, директор інституту Буркинський Б.В. 
- почесною грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації  -  6 співробітників; 
- Почесною відзнакою Голови Одеської обласної державної 

адміністрації -  д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М. 
- грамотою Південного наукового центру НАН України та МОН 

України – 7 співробітників.  
Дані про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України 

«Про наукову та науково-технічну діяльність»: 
а) в Інституті працюють  3  наукових пенсіонери за контрактом, яким 

призначено наукову пенсію: 3 мають науковий ступінь доктора економічних 
наук; 3 мають вчене звання професора. 

б) У 2019 році науковим працівникам пенсії згідно з Законом України 
«Про наукову та науково-технічну діяльність» призначено не було.   
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СПИСОК 

співробітників, аспірантів, докторантів та здобувачів ІПРЕЕД НАН України, а також співробітників інших 
установ, які захистили докторські та кандидатські дисертації  

у 2019 році у спеціалізованих вчених радах Д 41.177.01 та Д 41.177.02 
 

п/п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

Р
ік 
народ
ження 

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 
Коджебаш Аліна Петрівна 

1990 29.11.2019 
к.е.н., 08.00.06 

Закінчила аспірантуру  
у 2019 р.  (без відриву від виробництва) 

2 
Серов Олексій Олегович 

1992 11.07.2019 
к.е.н., 08.00.03 

Закінчив аспірантуру у  
2017 р (з відривом від виробництва). 

СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРИКРІПЛЕНІ ЗДОБУВАЧАМИ ДО ІНСТИТУТУ 
3 

Крук Юрій Юрійович 
1978 12.07.2019 к.е.н. 08.00.03 Підготував в особистому порядку 

4 Степанова Катерина 
Вячеславівна 

1973 12.07.2019 д.е.н. 08.00.03 Підготував в особистому порядку 

СПІВРОБІТНИКИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
5 Шуптар-Пориваєва Наталія 

Йосипівна 
1986 29.11.2019 к.е.н., 08.00.06 Закінчила аспірантуру у  

2019 р. (без відриву від виробництва) 
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Дані про керівників та спеціалістів 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ України, 

які працюють за сумісництвом (2019р.) 
 

Назва посади Кількість 
працівників 

Докторів наук Кандидатів наук Без наукового 
ступеню 

Працюють за 
контрактом 

примітка 

Внутрішнє сумісництво 
Гол.н.с. 2 2 - - 2 - 

Пров.н.с. 1 1 - - - - 
Пров. інж. 1 - - 1 - - 

Зав. бібліотекою 1 - - 1   
Зовнішнє сумісництво 

Гол.н.с. 1 1 - - 1 - 
С.н.с. 2 1 1 - - - 
М.н.с. 1  1 - 1 - 

 
Д А Н І 

Про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України ”Про наукову і науково-технічну діяльність”, 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 
Призначено наукову пенсію в 2019 році Наукові пенсіонери, які працюють за контрактом на 31.12.19р. 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
рік народження 

Посада, науковий 
ступінь 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
рік народження 

Посада, науковий ступінь 

- - Степанов В’ячеслав 
Миколайович, 1937 р.н. 

гол.н.с., д.е.н., професор 

  Осипов Володимир 
Миколайович, 1948 р.н. 

с.н.с., д.е.н., професор 

  Уманець Тетяна Василівна, 
1955 р.н. 

с.н.с., д.е.н., професор 
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XІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
 

Обсяг закупівель у 2019 році наукових приладів, обладнання, 
персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних 
матеріалів, програмних продуктів склав:  

ФОРМА XІV-3 
 

№ 
п/п 

Джерела придбання ПЕОМ Кількість (шт.) Вартість 
закупівлі 
(тис. грн.) 

1 Загальний фонд Держбюджету - - 
2 в т.ч.  через ДУМТЗ НАН України - - 
3 Спеціальний фонд Держбюджету 10 85,00 
 Разом: - - 

 
 

 
XV. Стан інформаційного забезпечення  

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України 

 
Інститут забезпечений комп’ютерними засобами у кількості – 63 од. (у 

тому числі 5 ноутбуків). 
В поточному 2019 році частково оновлено комп`ютерне обладнання. 
Інститут користується ліцензійним  програмним забезпеченням (3 

програмами), зокрема: Windows 7 Corporate, Windows 8 Corporate, Star Office 
8. 

Інститут має підключення до комп’ютерної мережі Internet – з 
Державним підприємством науково-телекомунікаційного центру «Українська 
академічна дослідницька мережа» Інституту фізики конденсованих систем 
НАН України. В Інституті створена та впроваджена локальна комп’ютерна 
мережа (згідно Розпорядження Президії НАН України №783 від 07.12.2007р. 
«Про перелік установ НАН України, які мають підключитися до академічної 
інформаційно-обчислювальної мережі у 2007 році»).  

Обчислювальна техніка використовується для обробки текстів, 
статистичної обробки даних, вирішення задач за допомогою прикладних 
програм. Діє електронна пошта та сайт Інституту.  

Інститут користується платним зовнішнім цифровим ресурсом для 
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розміщення веб-сайтів Інституту та збірника наукових праць «Економічні 
інновації» . 

Експлуатацією і супроводженням засобів інформатизації в Інституті 
зайнятий 1 спеціаліст. 

Проблемними питаннями, що потребують вирішення в Інституті є: 
поліпшення інформаційного забезпечення, поповнення ліцензійним 
програмним забезпеченням, коштами на придбання та модернізацію техніки. 

До наукової бібліотеки Інституту за обмінним фондом передано 9 книг з 
інших академічних підрозділів на суму 1,449 тис грн. 
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ФОРМА ХV-1 

Електронні інформаційні ресурси 
Внутрішні ресурси 

Назви ресурсів, які 
є власністю 

установи 

Категорія ресурсу (веб-
сторінка, е-бібліотека, 
база даних та знань, 

словник , науковий звіт, 
документ, нарис, аудіо 

запис тощо) 

Текстовий опис змісту ресурсу, 
включаючи резюме або 

реферат для об’єктів 
документального характеру та 

опис змісту візуальних або 
звукових об’єктів 

Характеристика формату 
цифрового представлення 
ресурсу, його розмірності 
(об’ємні просторові та/або 

часові параметри), стандарти 
тощо 

Цифрові адреси 
ресурсів до яких є 
телекомутаційний 

доступ 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

Зовнішні ресурси 

Назви платних 
цифрових ресурсів, які 

використовує 
установа 

Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-
бібліотека, база даних та знань, 

словник , науковий звіт, документ, 
нарис, аудіо запис тощо) 

Текстовий опис змісту ресурсу, 
включаючи резюме або реферат для 

об’єктів документального характеру та 
опис змісту візуальних або звукових 

об’єктів 

Цифрові адреси ресурсів 

1 2 3 4 

Інститут проблем 
ринку та економіко-

екологічних 
досліджень НАН 

України 

Веб-сторінка Інституту Веб-сторінка Інституту містить дані по 
Інституту: історію створення, видавничу 

діяльність, науково-дослідні відділи, 
наукові кадри, конференції та семінари 

http://www.impeer.od.ua 
 

Сайт збірника наукових праць 
«Економічні інновації» 

Веб-сторінка містить дані про склад 
редакційної колегії, архів номерів та 

вимоги до оформлення статей 

http://ei-
journal.com/index.php/journal  

 
Сайт електронного науково-

практичного журналу «Економіка. 
Екологія. Соціум» 

Веб-сторінка містить дані про склад 
редакційної колегії, архів номерів та 

вимоги до оформлення статей 

https://ees-
journal.com/index.php/journal  

 

 

http://www.impeer.od.ua/
http://ei-journal.com/index.php/journal
http://ei-journal.com/index.php/journal
https://ees-journal.com/index.php/journal
https://ees-journal.com/index.php/journal
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ФОРМА XV-2 

Перелік  

вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачувались 

 Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України в 2019 році  

№ Назва 
наукового 
журналу 

Видавник Кількість 
примірників, 

що 
передплачу

ються 

Форма 
(паперова чи 
електронна) 

Вартість 
річної 

передплат
и 

1 2 3 4 5 6 
1.  Вісник НАНУ «Вісник НАН України» 1 паперова 836,28 
2.  Економіст Ін-т екон. та прогнозування 

НАН України 
1 паперова 600,36 

3.  Економіка 
України 

Міністерство економіки 
України, Міністерство 

фінансів України, 
Національна академія наук 

України 

1 паперова 840,36 

4.  Порти України Издательство «Порты 
Украины» 

1 паперова 600,3 

5.  Фінанси 
України 

Міністерство фінансів 
України 

1 паперова 705,72 

6.  Економіка і 
прогнозування 

Інститут економіки та 
прогнозування НАН України 

1 паперова 309,44 

7.  Экономическая 
теория 

Інститут економіки та 
прогнозування НАН України" 

1 паперова 301,44 

8.  Наука та 
інновації 

Національна академія наук 
України 

1 паперова 858,96 

9.  Економіка і 
регіон 

Полтавський нац. тех. ун-т  1 паперова 706,32 

10.  
 

Економіка та 
держава 

Редакція журналу `Економіка 
та держава` 

1 паперова 900,36 

11.  Економіка 
АПК 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Редакція 

міжнародного науково-
виробничого журналу 

"Економіка АПК 

1 паперова 826,92 

12.  Інвестиції Чорноморський державний 
університет імені Петра 

Могили 

1 паперова 1560,72 
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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 проводили низку заходів, 
серед яких: 

Виступи у зарубіжних ЗМІ: 
Результати за грантом НАН України дослідницьким 

лабораторіям/групам молодих вчених НАН України «Розробка стратегії 
інноваційного розвитку для регіонів України на засадах глокалізації (на 
прикладі Одеської області)» були представлені під час виступів на 
міжнародному стажуванні в рамках обміну досвідом молодими вченими на: 

• 30.08.2019 р. засіданні Директорату науки, технологій та інновацій 
Організації економічного співробітництва та розвитку; 

• 30.08.2019 р. засіданні Бізнес-інкубатору #104factory@ 
(CENTQUATRE-PARIS); 

• 27.08.2019 р. засіданні Бізнес-інкубатору «STATION F».  (д.е.н. Лайко 
О.І., д.е.н. Єрмакова О.А.). 

Регулярно здійснюються виступи науковців Інституту на місцевому 
телебаченні за тематикою популяризації результатів наукових 
досліджень Інституту та публікуються у друкованих ЗМІ, загалом 
протягом року відбулось більш ніж 20 публічних заходів, серед яких:  

1. Бутенко А.И. Как украинской экономике стать инновационной // 
Еженедельник 2000. №20-21(907). – 24-30 мая 2019г. - С. 11 

27.02.2019 р.Проведення круглого столу “Розвиток ринку інноваційних 
товарів як один із засобів подолання деіндустріалізації економіки України”. 
м. Одеса, ІПРЕЕД НАН України, Французький бульвар, 29, к. 32 
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Репортер 
https://www.youtube.com/watch?v=a7pXw4WMVfs&feature=player_embedded&
fbclid=IwAR21WUSZ9z0kluP5OrR0Z4xNNJYG8ILP3VLGKoddRTqbD4iwMK
WUevE3aTM  

7 канал https://www.youtube.com/watch?v=WII3a7DXQws  
27.02.2019 р. д.е.н., с.н.с. Лайка О.І. виступив з науковим повідомленням 

на засіданні Президії НАН України «Трансформаційні процеси в 
інвестиційній системі та відтік з економіки України». Президія НАН 
України, вул. Володимирська, 54. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2068628566586791&id=20
0483343401332&__tn__=K-R 

23.04.2019р. Інтерв`ю на 7-му каналі на тему «Підвищення вартості 
паркування в історичному центрі міста Одеса» http://7kanal.com.ua/2019/04/u-
tsentri-odesi-planuyut-pidvishhiti-tsinu-za-parkuvannya/ (Фадєєв В.А.). 

10.06.2019р. Інтерв`ю 7-й каналу на тему «Брудно-зелене море одеського 
узбережжя: чи є загроза?»  http://7kanal.com.ua/2019/06/brudno-zelene-more-
odeskogo-uzberezhzhya-chi-zagroza/ (Рубель О.Є.). 

13.05.2019р. Інтерв`ю на тему «Проблема сіті логістики». Перший 
міський канал, т/к «Глас» (Лисюк В.М.). 

25.05.2019р. Інтерв`ю на тему «Створення у місті комплексу по 
переробки ТВО». Перший міський канал, т/к «Глас» (Лисюк В.М.).  

Щоквартальні виступи на телеканалі Град. Передача «Про головне» - 
висвітлення напрацювань відділу Міжрегіонального економічного розвитку 
Українського Причорномор’я по темі інституціонального забезпечення 
процесів об’єднання територіальних громад (Лайко О.І.). 

29.07.2019 р. Участь в прес-конференції «Наше Чорне море: нові дані 
моніторингу для прийняття рішень» в рамках спільного проекту ЄС - ПРООН 
«Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи» 
(EMBLAS-Plus) спільно з Міністерством екології та природних ресурсів 
України (Рубель О.Є., Лайко О.І.)   

12.12.2019 р. Інтерв’ю на телеканалі «ІНТЕР» на міжвідомчій нараді з 
приводу обговорення актуальної проблеми використання солонуватого 
лиману Сасик 
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https://www.youtube.com/watch?v=0DLC8_pdaXM&feature=youtu.be (Рубель 
О.Є.). 

Оглядові та науково-популярні виступи та статті на міжнародних 
інтернет –платформах, блогах, виданнях, зокрема:  

Регулярно готуються аналітичні геополітичні огляди та консультації 
закордонних аналітичних центрів та дипломатичних представництв із 
урахуванням закордонних моніторингових поїздок (Дергачов В.О.). 

Видання електронного журналу «Ландшафты жизни» (Дергачов В.О.): в 
2019 р. опубліковано більше 100 авторських статтей та постів про 
європейські, азіатські, південноамериканські, близькосхідні країни. 
Відвідуваність журналу наближується до 1,5 млн. візитів. 
- 12 березня 2019р. ефір на 7-му каналі телебачення, проект "LIFE 
студіо: https://youtu.be/XC_-3eB0EIM  
 - 24 квітня 2019р. ефір на 7-му каналі телебачення, проект "LIFE 
студіо: https://youtu.be/3zE92yFLOec  
- 8 травня ефір на 7-му каналі телебачення, проект "LIFE 
студіо": https://youtu.be/pLPDl3E3PW8  

Інші форми зацікавлення та залучення громадськості через 
організацію та проведення семінарів, круглих столів, скап-зустрічей тощо: 

Участь у Парламентських слуханнях на тему: «Пріоритети екологічної 
політики Верховної Ради України на наступні п`ять років». – 27 листопада 
2019 р., м. Київ, Комітет верховної ради України з питань екологічної 
політики та природокористування. 

Участь в нараді  щодо обговорення результатів діяльності та проблемних 
питань функціонування національних контактних пунктів програми 
«Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства». - 
23 квітня 2019 р., м. Київ, Міністерство освіти і науки України, бульвар 
Шевченка 16, к. 401 (д.е.н. Рубель О.Є., д.е.н. Лайко О.І.) 

Участь в проведенні виставки-форуму «Українська книга на Одещині». - 
7 червня 2019р., Одеська національна наукова бібліотека, м. Одеса (д.е.н. 
д.е.н. Лайко О.І.) 

Виступ-презентація за темою «Куяльницький лиман: реалії та 
перспективи рекреаційного використання» в рамках реалізації Регіональної 
програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні 
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Куяльницького лиману. - 31 липня 2019 р., ОННБ, м. Одеса (д.е.н. Андрєєва 
Н.М.).  

Участь в прес-конференції «Наше Чорне море: нові дані моніторингу для 
прийняття рішень» в рамках спільного проекту ЄС - ПРООН 
«Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи» 
(EMBLAS-Plus) спільно з Міністерством екології та природних ресурсів 
України. - 29 липня 2019 р. в м. Одеса (д.е.н. Рубель О.Є.). 
 

 
XVІІІ. Заключна частина 

Наукові дослідження Інституту в 2019 році спрямовуються на розробку 
по запланованій відомчій тематиці та перспективним госпрозрахунковим 
роботам з урахуванням децентралізації державних систем управління та 
процесів міжнародної інтеграції. Відповідними рішеннями Бюро Відділення 
економіки НАН України на 2020 рік у науковій діяльності Інституту 
визначені такі перспективні дослідження:  

- Оцінка ефективності та пріоритети регіонального економічного 
розвитку і співробітництва. 

- Теоретико-методологічні засади розвитку ринку інноваційних 
технологій. 

- Механізми формування (розбудови) ефективної логістики товарних 
ринків у світовому і національному вимірі. 

- Діагностика процесу управління розвитком екологізації секторів 
економіки. 

- Теоретичне підґрунтя інституційного та інституціонального 
забезпечення реалізації національної транспортної політики розвитку 
мультимодальних та інтермодальних перевезень. 

- Методичні підходи забезпечення інклюзивності економічних інтересів 
суб’єктів природокористування у формуванні економіки вражень. 

- Теоретико-методичні підходи щодо визначення домінант та 
інституціонального забезпечення інвестиційно-інноваційної 
політики раціонального природокористування  вітчизняної економіки. 

- Теоретичні засади розвитку інвестиційної системи України на засадах 
скорочення відтоку капіталу. 
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У 2019 році Інститутом продовжує видаватись збірник наукових праць 
«Економічні інновації», який входить до міжнародних наукометричних баз 
даних (Index Copernicus, ROAD, Ulrichweb та ін.), електронний науково-
практичний журнал «Економіка. Екологія. Соціум» (є фаховим виданням 
категорії «Б»). Редакційна політика збірника наукових праць «Економічні 
інновації» та журналу «Економіка. Екологія. Соціум» спрямована на 
входження до міжнародних наукометричних баз даних Scopus i Web of 
Science.  

Співробітники Інституту д.е.н., с.н.с. Лайко О.І. та д.е.н., с.н.с. Єрмакова 
О.А., згідно Постанови ВР України «Про іменні стипендії Верховної Ради 
України для молодих учених-докторів наук» від 05.02.2019 № 2676-VIII, 
прийняли участь у конкурсі на здобуття у 2020 році іменних стипендій з 
такими проектами: «Теоретико-методологічні засади податкового 
стимулювання розвитку економіки України  в умовах реформи місцевого 
самоврядування»; «Формування регіональної інноваційної політики в умовах 
реформування місцевого самоврядування». 

За бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку 
пріоритетних напрямів наукових досліджень» у 2020 році передбачено 
виконання таких НДР: «Домінанти інвестиційно-інноваційної політики 
природокористування національної економіки» та «Організаційно-економічні 
механізми підвищення продуктивності підприємницької діяльності в 
Україні». 

Відповідно до розпорядження Президії НАН України №426 від 
12.07.2019р. щодо проведення конкурсу на здобуття грантів НАН України 
дослідницьким лабораторіям/групам молодих учених  НАН України д.е.н., 
доц. Шевченко Г.М. подано науковий проєкт на тему «Формування та 
використання природно-ресурсних активів рекреаційно-туристичної сфери». 

У 2020 році планується залучати контингент магістрів та практичних 
робітників ЗВО через науково-навчальні комплекси Інституту до наукової 
роботи та виконання досліджень і навчання у цільовій аспірантурі.  

Задля подальшого розширення комунікаційних зв’язків та 
популяризації наукових досліджень Інституту планується проведення 
системних заходів, спрямованих на вдосконалення роботи локальної мережі 
Інституту, розвиток електронних інформаційних ресурсів, модернізацію 
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матеріально-технічного забезпечення співробітників (комп’ютери, сканери, 
вихід в Інтернет, ксерокс), придбання актуальної наукової літератури та 
періодичних видань для бібліотеки, оновлення контенту та підтримка 
належної роботи офіційного сайту Інституту. З метою покращення бази 
статистичної та аналітичної інформації продовжиться співробітництво з 
Головним управлінням статистики в Одеській області. 

Інститут продовжить вдосконалювати систему впровадження наукових 
розробок та пропозицій в управлінську та господарську практику, в тому 
числі: 
- підтримувати високу якість  наукових досліджень Інституту, що 
виконуються в рамках  міжнародних програм та грантів; 
-  в наступному році буде продовжена робота за вісьмома міжнародними 
проєктами: за Дунайською транснаціональною програмою INTERREG; за 
програмою ЄС Ерасмус+, а також за Спільною операційною програмою 
«Басейн Чорного моря 2014-2020». 

У 2019 році ситуація з фінансуванням колективу Інституту мала такі 
тенденції: 

- використовувались відпустки без утримання; 
- за рахунок позабюджетних коштів та на кошти авторів було здійснено 

фінансування видавництва наукової продукції; 
- передплату вітчизняних та зарубіжних наукових журналів було 

проведено за рахунок коштів спеціального фонду – 9047,18 грн.; 
- на забезпечення життєдіяльності Інституту витрачено 1077,800 тис. 

грн. (придбання матеріалів, надання послуг, в т.ч. аналітично-інформаційних, 
фінансування відряджень тощо), в т.ч. на оплату комунальних послуг – 
324,940 тис грн.  

Середня заробітна плата співробітників складає 7225,0 грн.  
У 2019 р. в структурі Інституту створено друкарський центр, який  

оснащено сучасним видавничо-копіювальним обладнанням.  
Інститут продовжує: 

− нарощувати обсяги наукової та науково-організаційної роботи в 
рамках діяльності навчально-наукових освітніх комплексів, створених з ЗВО 
регіону з метою підвищення кваліфікації викладачів та пошуку 
перспективної молоді до аспірантури; 
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− практику співпраці між кафедрами ЗВО та структурними 
підрозділами Інституту для забезпечення якості освітньої діяльності  при 
отриманні ступеня доктора філософії з економічних дисциплін та залучення 
їх до наукової роботи; 

− практику договірних відносин та підготовку докторів наук за 
державним замовленням у докторантурі та аспірантурі для залучення їх до 
подальшої роботи в Інституті; 

− роботу по розширенню надання Інститутом платних наукових 
послуг. 

В наступному році планується підготувати матеріали для виступу на 
засіданні Президії НАН України щодо наукових засад державного 
управління природними активами. 

Заплановано продовжити роботу в рамках Міжвідомчої 
Координаційної ради з питань морських досліджень МОН України та НАН 
України, зокрема щодо підготовки  проекту цільової науково-технічної 
програми «Морські дослідження та створення науково-дослідницької 
інфраструктури на період 2021-2031рр.». 

В 2020 році Інститут планує святкувати 50-річчя з дня свого заснування 
в рамках  якого проводити протягом року організацію круглих столів, 
семінарів з найактуальніших проблем розвитку академічної науки, 
національної та регіональної економіки за участю установ НАН України, 
представників бізнесу, науково-навчальних закладів та громадськості. 
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Форма XІІІ-1 
Д О В І Д К А 

про чисельний і віковий склад наукових працівників 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

за 2019р 

№№ 
п/п 

 
Найменування показників 

Одиниця 
вимірю-вання 

Всього 
по 

комплекс
у 

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 31.12.2019р. 
у т.ч. жінок 

чол. 81 (54жін)   

2. Чисельність наукових 
працівників (без сумісників) за 
контрольним списком на кінець 
року (у т.ч. жінок) 

чол. 
% до п.1 

51 (35) 
63% 

  

3. Середній вік наукових 
працівників 

середн. вік 
сума рік/чол 

46 
2378/51 

  

 з   н и х   
а/. за  ступенем: 

    

3.1 доктора наук (без членів НАН 
України) 

середн. вік 
сума рік/чол 

56 
1010/18 

  

3.2 кандидата наук середн. вік 
сума рік/чол 

42 
673/16 

  

 б/. за посадами:     
3.3 науково-керівний склад середн. вік 

сума рік/чол 
59 

472/8 
  

 в т.ч. зав.відділами середн. вік 
сума літ/чол 

59 
295/5 

  

3.4 головні наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

67 
203/3 

  

3.5 провідні наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

55 
55/1 

  

3.6 старші наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

49 
842/17 

  

3.7 наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

35 
140/4 

  

3.8 молодші наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

38 
269/7 

  

3.9 інші наукові співробітники 
(головні,провідні та 
інш.спеціалісти) 

середн. вік 
сума рік/чол 

30 
308/10 

  

 

 



 

 
 

ФОРМА XIII-2 
Окремі чисельні показники, 

що характеризують стан роботи з молодими науковцями  

в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень  

НАН України 2019 р. 
 

В Інституті отримують стипендію НАН України для молодих учених 2 
співробітники. 

Ведеться реалізація 1 Проекту НДР для молодих учених НАН України  
Функціонує ради молодих учених і спеціалістів та постійно діюча 

комісія по роботі з молоддю при Вченій раді. 
Під егідою Ради молодих вчених проведено наступні наукові заходи: 
- XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові 

проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»; 
- ХІ міжнародна науково-практична конференція «Світові 

тенденції розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання»; 
- VІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

студентів, молодих вчених і науковців «Актуальні проблеми теорії та 
практики менеджменту»; 

- ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й 
перспективи розвитку академічної та університетської науки». 
 

 
 

 



 
ФОРМА XIІІ-3  

П О К А З Н И К И  З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

молодими (віком до 35 років) науковими працівниками (за станом на 31.12.2019р.) 
 

Молоді вчені за посадами 
Разом мо-

лодих 
учених, які 
обіймають 
зазначені 
посади 

З них 

Науково-

керівний 

персонал 

Головні 
наукові 

співробіт-
ники 

Провідні 
наукові 

співробіт-
ники 

Старші 
наукові 

співробіт-
ники 

Наукові 
співробіт-

ники 

Молодші 
наукові 

співробіт-
ники 

Головні, 
провідні 

інженери та 
інші головні 
й провідні 

професіонал
и 

Докторант
и 

докторів 
наук 

кандидаті
в наук 

без 
ступеня 

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

- - - 1 2 4 6 - 13 1 3 9 

 

Список молодих учених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження 
(день/місяць/рік) 

Наукова ступінь /  
навчання в докторантурі 

Лайко Олександр Іванович 27.09.1981 Д.е.н. 
Шевченко Ганна Миколаївна 29.06.1983 Д.е.н. 
Єрмакова Ольга Анатоліївна 27.07.1985 Д.е.н. 

 

 

 

 



 

Форма ХІІІ-4 
 

Склад працівників  
Інституту проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України 

 за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем на 31.12.2019 
 

С
пи

ск
ов

а 
чи

се
ль

ні
ст

ь 
пр

ац
ів

ни
кі

в 

З них 
За категоріями За освітньо-кваліфікаційним 

рівнем 

ке
рі

вн
ик

и 

пр
оф

ес
іо

на
ли

 

фа
хі

вц
і 

те
хн

іч
ні

 с
лу

ж
бо

вц
і 

кв
ал

іф
ік

ов
ан

і 
ро

бі
тн

ик
и 

ро
бі

тн
ик

и 
на

йп
ро

ст
іш

их
 

пр
оф

ес
ій

 

ма
гі

ст
ри

 

сп
ец

іа
лі

ст
и 

ба
ка

ла
вр

и 

мо
ло

дш
і с

пе
ці

ал
іс

ти
 

кв
ал

іф
ік

ов
ан

і 
ро

бі
тн

ик
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
81 15 52 4 2 1 7 24 41 2 3 1 

 
 

 



 
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 

Працю-
ють за 

контрак-
том за 

основним 
місцем 
роботи 

 
до 
35 

років 

 
50 років і 

старші 

 
з них  

пенсійного 
віку 

 
повна  
вища 

 
базова 
вища 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
01 Разом  

працівників, які займають посади 
керівників та професіоналів 

68 17 26 20 65 3 46 20 16 17 19 13 

02 в т.ч. керівників 15 - 11 8 13 2 10 2 1 1 8 2 
 з них:  -          - 
03 Директор  1 - 1 1 1 - - - - - 1 - 
04 Заст. директора з науки 1 - - - 1 - - - - - 1 - 
06 Заст. директора з загальних пит 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - 
07 Учений секретар 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 - 
08 Зав. відділами 5 - 4 3 5 - 4 1 - - 5 2 
10 Керівники  допом. підрозділ. - - - - - -  - - - - - 
12 Керівники АУП і їх зам. 5 - 3 2 4 1 4 1 1 - - - 
14 Головний бухгалтер 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 
              
17 в т.ч. професіоналів 53 17 15 12 52 1 36 18 15 16 11 11 
 з них:             
18 Спец. наук. досл. підрозд. 

ВСЬОГО 
50 17 13 10 50 - 34 18 13 16 11 11 

 
 
 
 
 
 
 



 
19 головні н.с. 3 - 2 2 3 - 1 - - - 3 1 
20 провідні н.с. 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 
21 старші н.с. 17 1 6 5 17 - 10 5 4 10 7 6 
22 наукові співробітники 4 2 - - 4 - 4 2 - 3 - - 
23 молодші н.с. 7 4 - - 7 - 4 4 2 1 - 2 
24 провідні інженери 10 6 2 2 10 - 9 2 2 1 - 1 
25 інженери 8 4 2 1 8 - 5 5 5 1 - 1 
26              
              
              
38 Спец-ти АУП ВСЬОГО 3 - 2 2 2 1 2 - 2 - - - 
 економісти 1 - - - 1 - 1 - - - - - 
 бухгалтери 1 - 1 1 1 - 1 - 2 - - - 
 інженери 1 - 1 1 - 1 - - - - - - 
              
              
 Докторів 19 1 12 10 19 - 10 3 2 - 19 6 
 Кандидатів 17 3 3 2 16 - 12 3 5 17 - 1 

 
Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2019 року  97  осiб. 
„   26   „    грудня   2019р.                                                                            
 
 
 
 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура Інституту проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України 
    

Господарсько-
розрахунковий центр 

Відділ Ринкових механізмів та 
структур,  д.е.н. Нікішина О.В. 

Архів 
Атестаційні та 

конкурсні комісії 
Друкарський центр Штаб цивільної 

оборони 

Директор Інституту, академік НАНУ 
Буркинський Б.В.  

Загальне керівництво та контроль за 
функціонуванням наукових та 

допоміжних підрозділів Інституту 

Науково-
консультаційний 

госпрозрахунковий 
центр 

Редакційна діяльність: 
«Економічні інновації», 

«Економіка харчової 
промисловості», 

«Економіка. Екологія. 
Соціум», Науковий 
вісник МГУ, серія 

«Економіка і 
менеджмент» 

Рада молодих 
вчених 

 

Вчена Рада Інституту 

Інформаційні системи 
(ЄДБО, РІТ-нод НАН 

України) 

Методологічні семінари 

Заст. директора з наукової роботи, д.е.н., 
с.н.с. Лайко О.І. 

Оперативне забезпечення роботи наукових 
та науково-допоміжних підрозділів; 

організація  міжвіддільської діяльності 

Заступник директора з 
загальних питань к.е.н. 

Яцков А.В.  
Організація та контроль 

за діяльністю 
допоміжних підрозділів 

Вчений секретар, 
д.е.н.,с.н.с. 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. Бутенко А.І. 

Відділ Економіко-екологічних 
проблем приморських регіонів,  

д.е.н., проф. Купінець Л.Є. 

Відділ Міжрегіонального економічного 
розвитку Українського 

Причорномор`я, д.е.н., с.н.с. 
 Лайко О.І. 

Відділ Економічного регулювання 
природокористування, д.е.н., доц.  

Петрушенко М.М. 

Національний 
контактний пункт  за 

програмою  
«Horizon 2020» 

Наукова бібліотека 

Навчально-наукові 
комплекси та філії 

кафедр 
 

Аспірантура, 
докторантура, 

освітньо-наукові 
програми 

Бухгалтерія 

Відділ кадрів 

Служби матеріально-
технічного та 

господарського 
забезпечення 

Спеціалізовані вчені  
ради по захисту 

дисертацій Д 41.177.01 та 
Д 41.177.02   



 

Форми співпраці Інституту з ЗВО України 
Навчально-наукові комплекси та філії кафедр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навчально-наукові  
комплекси Філії кафедр 

ОНЕУ навчально-науковий комплекс «Економічна освіта і 
наука» (2004 р.) 

ОНАХТ навчально-науковий комплекс «Економічна наука і 
освіта» (2007 р.) 

ОНПУ навчально-науковий комплекс «Інноватика у 
сучасній економічній освіті та науці» (2007 р.) 

 «Міжнародних економічних відносин» 
(2007 р.) 

«Економіка промисловості»  
(2007 р.) 

«Обліку, аналізу і аудиту» (2007 р.), 
«Економіки підприємства» (2010 р.) та 

«Економічних систем та маркетингу» (2010 
р.) 

філія кафедри 

філія кафедри 

філія кафедри 

філія кафедри 

ОДЕкУ науково-навчально-виробничий комплекс 
«Екологічна економіка: освіта і наука» (2008 р.) 

Спеціальний структурний підрозділ 
«Віртуальний бізнес-інкубатор 

«ІННОВАТИКА» 
(2009 р.) 

Відділення цільової підготовки 
фахівців з підвищеним творчим 

потенціалом 
(2010 р.) 

«Менеджменту і економіки морського 
транспорту» (ОНМА, 2007р.) 

Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України 

«Економіки підприємства і 
підприємництва» (ОНМУ, 2007 р.)  

НУК ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв) навчально-
науковий комплекс «Прогресивні технології та 

інструменти економічної науки і освіти» (2008 р.) 
 

«Економіка природокористування»  
(2008р.), «Менеджмент природоохоронної 

діяльності» (2008р.) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; 
Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ); 
Інститут відновлювальної енергетики НАН України (м. Київ); 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ); 
Національний транспортний університет (м. Київ); 
Національний лісотехнічний університет України (м. Львів); 
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк); 
НУ «Львівська політехніка» (м. Львів); 
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова (м. Харків); 
Херсонський національний технічний університет (м. Херсон); 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв);  
Хмельницький технологічний університет "Поділля" (м. Хмельницьк); 

 
Одеський національний політехнічний університет; 
Одеський національний економічний університет; 
Одеський державний екологічний університет; 
Одеська державна академія будівництва та 
архітектури; 
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова; 
Одеська національна академія харчових технологій; 
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; 
Національний університет «Одеська морська 
академія»; 
Одеський національний морський університет; 
Одеський регіональний інститут держуправління 
Національної академії держуправління при 
Президентові України. 

Наукова Рада НАН України з проблем 
навколишнього середовища і сталого 
розвитку; 
Міжвідомча координаційна рада з питань 
морських досліджень МОН та НАН України; 
Національна комісія України у справах 
ЮНЕСКО 

 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України»; 
Інститут економіки промисловості НАН 
України; 
Інститут біології південних морів ім. О.А. 
Ковалевського НАН України; 
Інститут регіональних досліджень ім. М.І. 
Долишнього НАН України; 
Інститут проблем природокористування та 
екології НАН України; 
Дунайський біосферний заповідник НАН 
України; 
Південний науковий центр НАН України та 
МОН України 

Координація наукової діяльності ІПРЕЕД НАН України 
 
 

Національний інститут стратегічних досліджень при 
Президентові України; 
НДУ “УкрНЦЕМ” (м.Одеса); 
ДП “Конструкторське бюро “Південне” (м.Дніпро); 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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); 
Асоціація судноремонтників і суднобудівельників 

Чорноморського регіону (БРАСС) 

 
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 екології та природних ресурсів України; 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України; 
Міністерство освіти і науки України 

 

 
Державний департамент рибного господарства; 

Державна служба України з питань 
регуляторної політики та підприємництва; 

Державна інспекція сільського господарства; 
Державне агентство екологічних інвестицій 

України; Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження 

України. 

 
Адміністрація Президента 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; 
Одеська обласна Федерація профспілок; 
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» 

 
 
 
 
 
 
 



 

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.«Розвиток транскордонної інноваційної 
платформи /кластеру для використання Очерету 
звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості 
джерела сталої енергетики (REED BASE)». 
2.“Made in Danube” - Транснаціональне 
співробітництво з перетворення знань у 
маркетингові продукти та послуги для сталого 
розвитку Дунайського співтовариства в 
майбутньому». 
3.«Транснаціональне кластерне  співробітництво в 
аграрно-продовольчому секторі, на основі методу 
розумної  спеціалізації у Дунайському регіоні - 
S3Claster». 
4.“Marine and River Litter Elimination New 
Approach” (“Новий підхід в усуненні морського і 
річкового забруднення”) – MARLENA . 
5.“Sustainable Agricultural Trade Network in Black 
Sea Basin” (“Стійка сільсько-господарська 
торговельна мережа в Чорноморському басейні”)- 
AgriTradeNet  
6.«Подолання нездатності сприяти вторинному 
підприємництву в Дунайському регіоні» 
(Embracing failure to facilitate second-chance 
entrepreneurship in the Danube region (Danube 
Chance 2.0). 
7.«Стале фінансування позитивних соціальних 
змін» (Leveraging Finance 4 positive Social Change - 
Finance4SocialChange).  
8.«Master in Smart Transport and Logistics for 
Cities» SmaLog (Розумний транспорт і логістика 
для міст)   
 

 
Горизонт 2020 

 

Дунайська 
транснаціональна 

програма 
INTERREG 

Територіальне 
спіробітнитво країн 

Східного 
партнерства 

(ЕаРТС) 
 

 

Сьома Рамкова 

Програма ЄС 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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