
Звгг Ради молодих вчених
ДУ «1нститут ринку i економiко-екологiчних дослщжень НАН Укра'ши»

за 2022 рiк
Радою молодих вчених ДУ «1нститут ринку i економiко-екологiчних 

дослiджень НАН Укра!ни» в 2022 роцi було проведено роботу, зокрема, за 
такими напрямками: сприяння реаизацп прав та штереНв науково! молодi, 
забезпечення ефективно! взаемодп молодих вчених з науковцями 1нституту, 
щтттих науково-освiтнiх закладiв, з шоземними партнерами; пiдтримка 
науково!, науково-органiзацiйноi, освггньо! та культурно! дiяльностi молодих 
вчених, сприяння !х участi у виконанш фундаментальних та прикладних 
наукових дослщжень, впровадженню результатiв дослiджень, розвитку 
наукових шкш в Iнститутi; сприяння отриманню молодими вченими 
1нституту грантово!, стипендiально! та шшо! фiнансово-матерiально! 
пiдтримки для проведення до^джень. Основi результати роботи РМВ 
1нституту е наступними.

Сшвробггництво:
а) i3 Радою молодих вчених при Одеськш обласмй державмй 

адмШстраци:
- участь та представництво РМВ 1нституту у засщаннях РМВ при 

ООДА, у тому чиои за участю представниюв Департаменту освiти i науки 
Одесько! ОДА;

- участь у заходi презентацп власних колекцiй молодих 
вчених Одещини, органiзованому Радою молодих вчених при ООДА спшьно 
iз Департаментом освгги i науки ООДА;

- участь у заходi «Пiкнiк молодих вчених», оргашзований Радою 
молодих вчених при ООДА у парку Перемоги в м. Одес з нагоди 
святкування Дня науки, де молодi вчеш Одесько! областi мали змогу у 
невимушеному формат подiлитися сво!ми науковими напрацюваннями, 
поспiлкуватися та окреслити плани на майбутне;

- прийнято участь в регюнальнш онлайн-зустрiчi iз координаторами 
Офiсу пiдтримки вченого;

- прийнято участь в онлайн-презентацп «Книга вщ вченого», 
органiзовано! Офiсом шдтримки вченого;

- участь у наукових заходах, оргашзованих Радою молодих вчених при 
ООДА, та присвячених Всесвггньому дню науки: круглий стш <^яльнють 
Рад молодих вчених Одесько! области виклики сьогодення» та I



Всеукра!нська наукова конференщя молодих вчених «Проблеми розвитку 
суспiльства та держави: сучасш науковi виклики»;

б) з регюнальними органами влади:
- участь у зустрiчi представниюв РМВ при Одеськш обласнiй 

державнiй адмiнiстрацii i3 начальником Одесько! обласно! вшськово! 
адмiнiстрацii Максимом Марченком з нагоди святкування Дня науки;

- участь у зустрiчi молодих вчених Одещини i3 начальником Одесько! 
обласно! вшськово! адмшютраци Максимом Марченком з нагоди вщкриття 
всеукра!нського проекту «Наукою вишиваемо Укра!ну»;

- участь у регюнальнш зустрiчi, присвяченш презентащ! Агенщ! 
регiонального розвитку Одесько! областi;

- спiвпраця iз територiальними громадами Одещини, у тому ч и ^  
участь у т'дготовщ науково! доповщ: «Управлiння мiжмунiципальним 
спiвробiтництвом громад Тилшульського субрегiону: теорiя та практика» 
(Шершун О.М.).

в) i3 Радою молодих учених при MiHicmepcmei освШи i науки 
Украши:

-  участь у засщаннях Стлки Рад молодих учених;
- участь та перемога молодих науковщв 1нституту у конкурс 

«Молодий вчений року» в декiлькох номшащях;
- участь в освiтнiх проектах: «Grantwriter-II», Осiння школа молодого 

науковця 2.0 та 3.0 для асшранлв (ад’юнклв), Польсько-Укра!нський лiтнiй 
табiр для молодих науковщв в м. Варшава;

г) i3 Радою молодих вчених Нащональног академП наук Украши:
- участь в опитування та поданш даних щодо РМВ 1нституту та 

молодих вчених 1нституту для формування бази молодих науковщв НАН 
Укра!ни.

Мiжнародне сшвробггництво:
- членство ДУ Институт ринку i економшо-еколопчних дослщжень 

НАН Укра!ни» в Мережi ршень зi сталого розвитку ООН (The UN 
Sustainable Development Solutions Network -  SDSN), зокрема в групах SDSN 
Black та Sea SDSN Youth;

- оргашзащя та проведення онлайн-вебшару на тему «Можливост для 
молодих вчених в рамках Мережi ршень зi сталого розвитку ООН (UN 
SDSN)» за участю представниюв SDSN Харiса Ставрiдiса з Г рещ! та Шеннон 
Кобран з Малайзи. Захiд було присвячено Дню науки. На зустрiчi 
розглядалися таю питання: презентацiя 1нституту та прюритетних напрямiв 
дослiджень, презентацiя глобально! оргашзащ! SDSN -  the UN Sustainable



Development Solutions Network та регюнально! мережi в Чорноморському 
регюш, можливостi комушкацшно! платформи SDG Mobilize, освггньо! 
платформи SDG Academy, а також поточш можливост для спiвpoбiтництва 
та спшьних дoслiджeнь;

- розроблено проект меморандуму про ствробггництво i3 РМВ 
1нституту та надiсланo до Ягеллонського ушверситету, Асoцiацii молодих 
eкoнoмiстiв Гpузii, Екoнoмiчнoгo товариства Австpалii, вузiв Велико! 
Британи, США та Канади.

- тдписано Угоду про наукове спiвpoбiтництвo мiж РМВ ДУ Институт 
ринку i eкoнoмiкo-eкoлoгiчних дoслiджeнь НАН Укра!ни» та Асощащею 
аспipантiв Ягеллонського унiвepситeту (Польща);

- opганiзoванo та проведено ознайомчу oнлайн-зустpiч молодих 
наукoвцiв 1нституту i3 представником Асoцiацii аспipантiв Ягеллонського 
ушверситету (Польща), астрантом Marcin Rychlak;

- пройдено стажування в рамках Польсько-Укра!нського лiтньoгo 
табору для молодих науковщв в м. Варшава, Польща (Срмакова О.А.).

Мiжнароднi гранти:
- подано заявку на участь у конкурс проеклв на отримання 

мiжнаpoднoгo гранту: «Strategic guidelines for deepening trade and economic 
relations of Ukraine with the countries of the Mediterranean region in the 
aquaculture sector (Mediterranean Youth Solutions Report 2022) (Тютюнник 
Г.О., Срмакова О.А., Шершун О.М.).

Сшворгашзащя наукових заходiв:
- звггна конференщя докторанлв, асшранНв та молодих вчених 

(здoбувачiв), що навчаються поза аспipантуpoю про хщ виконання освггньо! 
та науково! складово! iндивiдуальних планiв, ступiнь виконання 
дисертацшних poбiт за пiдсумками I пiвpiччя 2021/2022 навчального року 
(28.06.2022);

- Всеукра!нська науково-практична кoнфepeнцiя молодих вчених 
«Глoкалiзацiйнi аспекти iннoвацiйнoгo розвитку економши», Одеса: ОНЕУ 
(20.10.2022);

- Мiжнаpoдна наукова кoнфepeнцiя «Територи iннoвацiй: стратеги, 
цiннoстi та пpiopитeти TISVP-2022», Ки!в: ГО «1нститут стpатeгiй 
iннoвацiйнoгo розвитку i трансферу знань», 1нститут економши 
пpoмислoвoстi НАН Укра!ни (20.10.2022);

- Круглий стш «Цифрова тpансфopмацiя науки в умовах 
евроштеграцп», 8 листопада 2022, онлайн, сшворгашзатори: Директорат



науки та шноващй МОН Укра!ни, ДУ «1нститут геох1мй' навколитттнього 
середовища НАН Украши» (08.11.2022);

- участь у формуванш та виданш зб1рника наукових праць 1нституту 
«Економ1чш шновацп» (протягом року).

Навчання, стажування, шдвищення квал1ф1кацп:
- орган1зовано безкоштовн1 курси з вивчення англшсько! мови i3 

професшним викладачем в онлайн режимi протягом квiтня-червня 2022 р. 
Дана можливють була надана мовним центром DREAMK як волонтерський 
проект. Рада молодих вчених ДУ Институт ринку та економшо-еколопчних 
дослщжень НАН Украши” виступила шщатором проекту. Завдяки цьому 
проекту науковщ отримали можливють безкоштовно шдвитттувати свiй рiвень 
володшня англiйською мовою, що е необхщною компетенцiею сучасного 
науковця (координатор - Тютюнник Г.О.);

- проведене вщкрите заняття з англiйськоi мови на тему «Англшська 
мова для штеграцп науково! молодi в мiжнародну спшьноту», присвячене 
Дню науки (20.05.2022);

- прийнято участь у лггнш школу оргашзованш Конференцiею ООН з 
торгiвлi та розвитку (ЮНКТАД) та Young Scholars Initiative, на тему 
«Глобашзащя та стратегп розвитку» (Срмакова О.А., Тютюнник Г.О., 
Циналевська 1.А.).

- участь (онлайн) у треншговому проект РМВ при МОН «Grantwriter- 
II» (Тютюнник Г.О.);

- участь у треншгах «Весняна школа молодого науковця 2.0» (Торган 
В.В.) та «Осшня школа молодого науковця 3.0» (Торган В.В., Шершун О.М.), 
оргашзованих РМВ при МОН;

- участь у проекл «Ушверситет майбутнього шсля перемоги», 
оргашзованому UGEN спiльно з Нащональним банком Укра!ни (Торган 
В.В.);

- участь у треншгах проекту «Wine tourism: tapping into opportunities» 
оргашзованому Одеським нащональним технолопчним ушверситетом 
(Торган В.В.);

- участь молодих вчених 1нституту у курс з Кругово! економiки в 
рамках проекту «Впровадження знань та практик щодо циркулярно! 
економiки у кра!нах басейну Чорного моря», який фшансуеться 
Свропейським iнструментом Сусiдства в рамках Спшьно! операцшно! 
програми транскордонного сшвробггництва «Басейн Чорного моря 2014 - 
2020» (BSB 1021 - CIRCLECON), що був вщкритий 02.12.2022. Керiвною 
оргашзащею Varna Free University "Chernorizets Hrabar". Навчальний модуль



базуватиметься на мапстерськш программ яка на першому еташ веде до 
отримання ушверситетського ступеня -  сертифшата Europass вщповщно до 
европейського стандарту ECVET;

- тдписано Меморандум про ствробггництво та партнерство м1ж ДУ 
«1нститут ринку i економшо-еколопчних досл1джень НАН Укра!ни» та 
неприбутковою оргашзащею «ENGin», що надае можливiсть молодим 
вченим 1нституту практикувати розмовну англшську онлайн з носiями мови 
(координатор -  Ермакова О.А.).

npeMii', стипенди, гранти, нагороди, вщзнаки
- призначено виплату стипендii Президента Укра!ни, Постанова 

Президп Комiтету з державних премш Укра!ни в галузi науки i технiки №6 
вiд 04 листопада 2022 р. (Тютюнник Г.О., Шершун О.М.);

- стипендiя iменi академжа НАН Укра!ни Б.Е. Патона для молодих 
вчених Национально!' академii наук Укра!ни -  кандидатiв наук (докторiв 
фiлософii) i докторiв наук (Лайко О.1.);

- подання роботи Коваля В.В. «Концептуальш засади управлiння 
сталим господарюванням в Укра!ни» на конкурс на премш Верховно! ради 
Укра!ни молодим вченим;

- нагороджено Подякою Начальника Одесько! обласно! вшськово! 
адмшстрацп М. Марченка «За вагомi науковi здобутки, значний особистий 
внесок у розвиток нащонально! освiти та науки, багаторiчну пл1~дну науково- 
дослiдну i педагогiчну дiяльнiсть, високий професiоналiзм та з нагоди Дня 
науки» Ермакову О.А.;

- отримано мiжнародну вщзнаку: Award for the best presentations during 
3rd International Conference - Strategies toward Green Deal Implementation: 
Water, Raw Materials & Energy (ICGreenDeal2022), session 
Bioeconomy&Climate (Ермакова О.А., Лайко О.1.).

- отримано нагороду «Молодий вчений року» в(д РМВ при МОН 
Укра!ни (Шершун О.М., Маслш Н.Д.).

- нагороджено Грамотою в(д Департаменту освiти i науки Одесько! 
обласно! державно! адмшютрацп, Ради молодих вчених при ООДА за участь 
у презентацп власних колекцш молодих вчених Одещини (Тютюнник Г.О., 
Вершгорова Н.В.);

- отримано перемогу у Всеукра!нському конкурсi наукових робгг 
«Iнновацi! для вiдновлення Укра!ни: погляд молодо) (Вершгорова Н.В.).



Експертиза:
- участь в eKcnepTroi iндикаторiв eK0H0Mi4H0i безпеки по завданню 

Бюро Вщдшення економiки НАН Украши (Срмакова О.А., Лайко О.1.);
- участь в конкурснш комюп конкурсу «Вщ start-up до реального 

проекту: бачення науково! молодш в Одеському нащональному 
технологiчному унiверcитетi (Срмакова О.А., Лайко О.1.);

- обговорення Положення 1нституту про гендерну рiвнicть 
(Циналевська 1.А., Тютюнник Г.О., Шершун О.М., Магац Н.С.).

Популяризащя РМВ 1нституту та наукових дослщжень молодих 
вчених:

- подання опису робiт вчених РМВ 1нституту до Лiтопиcу здобуткiв 
молодих вчених Украши за 30 роюв незалежноcтi (iнiцiатива РМВ при 
МОН);

- презентация наукових доcлiджень молодих вчених 1нституту на 
зуcтрiчi i3 Президентом НАН Украши, академшом Загороднiм А.Г.;

- презентащя наукових здобуткiв РМВ 1нституту в рамках круглого 
столу <^яльнють Рад молодих вчених Одесько! облаcтi: виклики 
сьогодення»;

- онлайн презентащя монографп Тютюнник Г.О. «Концентращя
екологiчно безпечних ciльcькогоcподарcьких земель: економшо-
органiзацiйне забезпечення»

- створено емблему РМВ ДУ«1РЕЕД НАН Украши»;
- створено телеграм-канал РМВ ДУ «1РЕЕД НАН Украши» для 

оперативного шформування молодих вчених 1нституту про актуальш науковi 
можливоcтi.

Культурнi, TBop4i та просвггницью заходи:
- cпiльне вщвщування Оперного театру, опери «1оланта» та балету 

«Таемниця Вiденcького люу»;
- участь у виставщ «Колекцiй молодих вчених», оргашзованш РМВ при 

ООДА (Тютюнник Г.О., Верншорова Н.В.);
- участь у проект РМВ при МОН «Наукою вишиваемо Украшу» - 

створення вишито! мапи Украши розмiром 3м*5м (Вернiгорова Н.В. -  
координатор робочо! групи Одесько! облаcтi)

- перемога у конкурс «Спiльнi Нитки», що був оголошений 
Департаментом 1рландщв за кордоном Мiнicтерcтва закордонних справ 
!рландп та Посольством 1рландп в Украш (Шершун О.М.);



- активна благодшна д1яльнють, надання для ВПО в Одеськш област1 та 
орган1зац1я доставки в населен1 пункта, як1 постраждали в наслщок боиових 
дш, гумаштарноУ допомоги (Торган В.В.).

Г олова Ради молодих вчених 
ДУ «1нститут ринку i економшо- 
еколоНчних дослщжень НАН Украши», 
д.е.н., професор МАКОВА


