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2

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Інституту,
акад. НАН України,
д.е.н., проф.
_____________ Буркинський Б.В.
“___” ________ 2020р.

№
п/п

1

Тематичний план
НДР Інституту проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України на 2020 рік

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Підстава для
виконання
теми

3

Термін
виконанн
я

4

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

5

6

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

8

9

10

11

3

3

1

1

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України
1.

Відділ
економічного
регулювання
природокористуванням
ДР №0120U100159
д.е.н., доц. Шевченко Г. М.
Шифр 3.1.8.71/Б

Науковий проект:
«Формування та використання
природно-ресурсних активів
рекреаційно-туристичної
сфери»

Розпорядження
Президії НАН
України № 15
від 09.01.2020р.

01.01.2020
31.12.2021

1000.0

500,0

Етап І. Теоретико-методологічні
підходи
формування
та
використання
природноресурсних активів рекреаційнотуристичної сфери національної
економіки
1.1.
Розвиток
теоретичних
положень щодо формування та
використання природно-ресурсних
активів рекреаційно-туристичної
сфери
1.2 Аналіз світового досвіду і
визначення тенденції формування
та
використання
природно-

3

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Підстава для
виконання
теми

3

Термін
виконанн
я

4

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

5

6

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

8

9

10

11

Етап ІІ. Теоретико-методологічні
засади
розвитку
ринку
інноваційних технологій
2.1.
Розкриття
економічної
сутності, виявлення функцій та
розробка
структури
ринку
інноваційних технологій
2.2. Обґрунтування класифікації
факторів
розвитку
ринку
інноваційних технологій
2.3. Виявлення взаємозв’язку
процесів
розвитку
ринку
інноваційних технологій і якості
підприємницького середовища
Етап
III.
Інституційне
та
інституціональне забезпечення
реалізації
національної
транспортної політики розвитку
мультимодальних
та
інтермодальних перевезень
3.1. Теоретико-методичні основи
дослідження інституціональних та
інституційних чинників розвитку
мультимодальних
та

7

6

3

2

6

6

3

2

ресурсних активів рекреаційнотуристичної сфери в контексті
реалізації
Глобальних
цілей
сталого розвитку національної
економіки

Відомча тематика
1.

Відділ
підприємництва

розвитку

Д.е.н., проф. Бутенко А.І.
№ ДР 0119U002418
Шифр 3.1.8.67/Б
«Трансформація
теоретичних засад розвитку
ринку
інноваційних
технологій в Україні»

2.

Відділ ринку транспортних
послуг
Д.е.н., проф. Ільченко С.В.
№ ДР 0118U000204
Шифр 3.1.8.61/Б
«Формування
засад
державної
політики
розвитку інтермодальних і
мультимодальних

Рішення Бюро
Відділення
економіки
НАН України
протокол
від
25.09.2018р.
№8

01.07.2019
31.12.2021

5777,038

2210,0

Рішення Бюро
Відділення
економіки
НАН України
від
11.05.2017р.
№6

01.01.1831.12.20

7204,371

1221,171

4

№
п/п

1

3.

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

Підстава для
виконання
теми

Термін
виконанн
я

Обсяги
фінансування

Всього

На рік
6

2

3

4

5

Відділ
економічного
регулювання
природокористування

Рішенням
Бюро
Відділення
економіки
протокол від
17.05.2018р.
№5

01.01.2019
31.12.2021

8190,0

перевезень національних та
транзитних вантажів»

Д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І.
№ ДР 0119U000229
Шифр 3.1.8.63/Б

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

інтермодальних перевезень
3.2.
Методологічні
аспекти
формування інституціонального та
інституційного
середовища
розвитку мультимодальних та
інтермодальних перевезень
3.3.
Інституційні
та
інституціональні
чинники
забезпечення
активізації
мультимодальних
та
інтермодальних вантажопотоків:
типологія
факторів
впливу,
особливості,
геостратегічні
пріоритети, ризики
3.4.
Стратегічні
орієнтири
реалізації державної політики
розвитку змішаних перевезень в
Україні
3.5.
Формування
засад
державної
політики
розвитку
інтермодальних
і
мультимодальних
перевезень
національних
та
транзитних
вантажів
1221,170 Етап II. Методичні підходи
забезпечення
інклюзивності
економічних інтересів суб’єктів
природокористування
у
формуванні економіки вражень
2.1.
Визначення
напрямів
впровадження
інклюзивної

8

9

10

11

11

9

4

3

5

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

«Інклюзивність економіки
вражень
в
природокористуванні»

4. Відділ ринкових механізмів і
структур

Акад. НАН України, д.е.н.,
проф. Буркинський Б.В.;
д.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
№ ДР 0119U000227
Шифр 3.1.8.64/Б
«Формування
ефективної
логістики товарних ринків»

Підстава для
виконання
теми

Термін
виконанн
я

Обсяги
фінансування

Всього

На рік
6

3

4

5

Рішенням
Бюро
Відділення
економіки
протокол від
17.05.2018р.
№5

01.01.2019
31.12.2021

8190,0

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

методології
у
розбудову
виробничих
відносин
природокористування
з
урахуванням
економічних
інтересів
суб’єктів
господарювання,
зокрема
в
рекреаційно-туристичній сфері
2.2. Вдосконалення методичних
підходів формування економіки
вражень в природокористуванні на
основі інклюзивної методології
2.3. Обґрунтування наукових засад
узгодження економіко-екологічних
інтересів
суб’єктів
природокористування у процесах
формування
інклюзивності
економіки вражень
1227,170 Етап IІ: Механізми формування
(розбудови)
ефективної
логістики товарних ринків у
світовому
і
національному
вимірі
2.1. Способи і механізми впливу
логістики (логістичних процесів)
на економічний стан товарних
ринків і на економіку держави в
цілому
2.2. Методологічні
основи
діагностики
ефективності
логістичних ланцюгів товарних
ринків
2.3.
Механізми
формування

8

9

10

11

14

9

3

3

6

№
п/п

1

5.

6

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Відділ економікоекологічних проблем
приморських регіонів

Підстава для
виконання
теми

3

Рішення Бюро
Відділення
економіки
протокол від

Д.е.н, проф. Купінець Л.Є.
№ ДР 0119U000228
Шифр 3.1.8.62/Б
«Методологія формування
системи
управління
екологізацією
секторів
економіки»

17.05.2018р.
№5

Відділ економіко-екологічних
проблем
приморських
регіонів

Постанова
Президії НАН
України від
11.07.2018р.
№ 232

Д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.
№ ДР 0120U100160

Термін
виконанн
я

4

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

5

6

01.01.2019 8190,0
31.12.2021

2250,0

01.01.2020
31.12.2021

1000,0

2000.0

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

логістики товарних ринків у
контексті
забезпечення
їх
відтворювального розвитку
2.4.
Механізми
спрямування
логістичних ланцюгів потоків
сировинних товарів на внутрішню
переробку та пропозиції щодо їх
впровадження в Україні.
Етап ІІ етап: Діагностика
процесу управління розвитком
екологізації секторів економіки
2.1. Задачі та методи діагностики
стану управління екологізацією
секторів економіки
2.2.
Аналітичні
узагальнення
існуючих
систем
управління
секторальною
екологізацією
економіки
2.3.
Наукові
підходи
до
імплементації кращих практик в
систему
управління
екологоорієнтованим
розвитком
секторів економіки
Етап І: Теоретико-методичні
підходи
щодо
визначення
домінант та інституціонального
забезпечення
інвестиційноінноваційної
політики
раціонального
природокористування

8

9

10

11

10

7

5

2

10

8

3

1

7

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Шифр 3.1.8.70/Б

Підстава для
виконання
теми

Термін
виконанн
я

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

3

4

5

6

Постанова
Президії НАН
України від
11.07.2018р.
№ 232

01.01.2020
31.12.2021

2100,0

1050,0

«Домінанти
інвестиційноінноваційної
політики
природокористування
національної економіки»

7

Відділ міжрегіонального
економічного розвитку
Українського
Причорномор’я
Д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
акад. НАН України, д.е.н.,
проф. Буркинський Б.В.
Шифр 3.1.8.69/Б
«Організаційно-економічні
механізми
підвищення
продуктивності
підприємницької діяльності
в Україні»

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

вітчизняної економіки
1.1.
Інституціональне
забезпечення
інвестиційноінноваційної
політики
раціонального
природокористування вітчизняної
економіки
в
рамках
євроінтеграційних вимог держави
1.2. Теоретико-методичні підходи
щодо
визначення
домінант
інвестиційно-інноваційної
політики
раціонального
природокористування в контексті
до європейських та світових
стандартів (практик)
І етап: Стратегія підвищення
продуктивності підприємницької
діяльності
на
основі
виявлення прихованих активів
та формування
(розвитку)
ланцюжків доданої вартості
в умовах трансформаційних змін
економіки України
1.1. Наукове обґрунтування
доцільності використання доданої
вартості в якості головного
показника
оцінки
діяльності
підприємницьких
структур,
систематизувати та розвинути
уявлення
про
капіталізацію
суб’єктів господарювання

8

9

10

11

8

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Підстава для
виконання
теми

3

Термін
виконанн
я

4

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

5

6

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

1.2.Методичні підходи до оцінки
вартості
підприємницьких
структур та їхніх прихованих
активів в контексті доданої
вартості
1.3.
Стратегія
підвищення
продуктивності підприємницької
діяльності на основі виявлення
прихованих активів та формування
(розвитку) ланцюжків доданої
вартості
в
умовах
трансформаційних змін економіки
України

8

9

10

11

10

0,5

-

-

Прикладна тематика
1

Відділ
міжрегіонального
економічного
розвитку
Українського Причорномор’я
Акад. НАН України, д.е.н.,
проф. Буркинський Б.В.;
д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
0119U002419
Шифр 3.1.8.68/Б
«Забезпечення регіонального
економічного розвитку та
співробітництва в умовах
реформування
місцевого
самоврядування»

Рішення Бюро
Відділення
економіки
НАН України
протокол
№ 11
від
28.12.2018 р.

01.07.201
9
31.12.202
1

4295,41
9

523,719 ІІ етап: Оцінка ефективності
та пріоритети
регіонального
економічного
розвитку
і
співробітництва
2.1. Методичні підходи до
оцінки
ефективності
регіонального економічного
розвитку,
співробітництва
територіально-економічних систем
в умовах децентралізації (на
прикладі
Українського
Причорномор'я).
2.2.
Визначення
векторів,
шляхів економічного розвитку та
співробітництва регіонів і громад в
сучасному
інституціональному

9

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Підстава для
виконання
теми

Термін
виконанн
я

3

Вчений секретар Інституту
д.е.н., с.н.с.

4

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

5

6

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

середовищі
з
врахуванням
новітньої
міжнародної
регіональної політики.
2.3. Пріоритети та пропозиції
щодо розвитку територіальновиробничих систем в аспекті
децентралізації
(на
прикладі
Українського Причорномор'я) .
2.4. Оцінка стану та пропозиції
щодо
покращення
інституціонального забезпечення
економічного
розвитку
і
співробітництва регіонів і громад в
умовах реформування місцевого
самоврядування

8

9

10

11

Н.І. Хумарова

10

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Інституту,
академік НАН України,
д.е.н., професор
________________ Буркинський Б.В.
“____” _________ 2020р.

ПЛАН
підготовки доповідних записок та наукових доповідей в Інституті проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України на 2020 рік
№
з/
п

Назва записки (наукової доповіді)

1

2

1.

2.
3.
4.

Наукова доповідь: «Економічна сутність і
функції ринку інноваційних технологій в
Україні».

Наукова доповідь:«Класифікація факторів
розвитку ринку інноваційних технологій».
Наукова доповідь: «Стратегії збалансованого
розвитку
підприємств
харчової
промисловості».
Наукова
доповідь:
«Обґрунтування

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

3

4

5

Відділ розвитку підприємництва
3.1.8.67/Б
Стаття у наукометричному
журналі
Стаття у наукометричному
журналі

Бутенко А.І.,
Шлафман Н.Л.,
Бондаренко О.В.,
Лукащук В.В.,
Захаров О.В., Штока
Є.Т.
Бутенко А.І.,
Уманець Т.В.

квітень 2020 р.

квітень 2020 р.

Стаття у наукометричному
журналі

Карпінська Г.В.

червень 2020 р.

Стаття у наукометричному

Бутенко А.І.,

липень 2020 р.

№
з/
п
1

5.

6.

7.
8.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

2

структури ринку інноваційних технологій в
Україні».

Наукова доповідь: «Виявлення взаємозв’язку
процесів
розвитку
ринку
інноваційних
технологій
і
якості
підприємницького
середовища в Україні»
Науково-аналітична
доповідь:
«Оцінка
впливу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища на розвиток ринку інноваційних
технологій».
Наукова
доповідь:
«Комплементарна
методологія
збалансованого
розвитку
промислового підприємства».
Доповідна записка: «Пропозиції щодо
формування структури ринку інноваційних
технологій в Україні».

3

журналі

Стаття у наукометричному
журналі

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

4

5

Шлафман Н.Л.,
Бондаренко О.В.,
Лукащук В.В.,
Захаров О.В., Штока
Є.Т.
Бутенко А.І.,
Шлафман Н.Л.,
Бондаренко О.В.,
Лукащук В.В.,
Захаров О.В., Штока
Є.Т.

Стаття у наукометричному
журналі

Бутенко А.І.,
Уманець Т.В.

жовтень 2020 р.

Стаття у наукометричному
журналі

Карпінська Г.В.

жовтень 2020 р.

Бутенко А.І.,
Шлафман Н.Л.,
Бондаренко О.В.,
Лукащук В.В.
Відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор`я
3.1.8.68/Б

1. Аналітична записка: «Аналіз розвитку та
структурних змін економіки регіону,
прикладі Одеської області в 1991-2018рр»

на

2. Доповідна записка: «Заходи і пропозиції
щодо

реалізації

пріоритетів

економічного

жовтень 2020 р.

Український союз промисловців і
підприємців

Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та

жовтень 2020 р.

Горячук В.Ф.,
Мурзановський Г.М.

березень 2020р.

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Чехович

квітень 2020р.
12

№
з/
п
1

Назва записки (наукової доповіді)

2

розвитку та співробітництва регіонів і громад в
умовах реформи місцевого самоврядування»

3. Доповідна

4.

5.

6.

7.

записка: «Пропозиції щодо
забезпечення
ефективного
регіонального
розвитку і співробітництва на основі
імплементації новітніх інфокомунікаційних
технологій»
Доповідна
записка:
«Визначення
результативності та пріоритетів регіонального
економічного розвитку в умовах реформи
місцевого самоврядування та провадження
співробітництва громад в Україні: районний
рівень»
Аналітична записка: «Методичні підходи до
оцінки рівня сталого розвитку територіальновиробничих утворень в умовах реформування
місцевого самоврядування (на прикладі
Українського Причорномор'я)»
Доповідна записка: «Пропозиції щодо
реалізації інноваційного вектору економічного
розвитку і співробітництва територіальногосподарських систем України»
Аналітична записка: «Методичні засади
оцінки
ефективності
регіонального економічного
розвитку
та
співробітництва в умовах децентралізації»

8. Доповідна

записка: «Пропозиції щодо
інституціонального забезпечення провадження

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

4

5

Відділення економіки НАНУ, обласні
державні адміністрації

Дергачов В.О.

квітень 2020р.

Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації

Горячук В.Ф.,
Мурзановський Г.М.

травень 2020р.

Осипов В.М., Кукош
М.С.

травень 2020р.

Єрмакова О.А., Білоус
О.Ю.

червень 2020р.

3

територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я, Відділення економіки
НАНУ

Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та

З.В., Арафтеній А.М.,
Саінчук А.О.,
Лосєв М.І.

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Єрмакова
О.А., Чехович З.В.,
Лосєв М.І., Арафтеній
А.М.
Горячук В.Ф.,
Мурзановський Г.М.

вересень 2020р.

вересень 2020р.
13

№
з/
п

Назва записки (наукової доповіді)

1

2

реформи місцевого самоврядування в аспекті
надання адміністративно-публічних послуг»
записка:
«Стимулювання
9. Аналітична
економічного зростання і співробітництва на
основі імплементації новітньої міжнародної
регіональної інноваційної політики»

10. Доповідна записка: «Стратегічні пріоритети

соціально-економічного
розвитку
територіально-виробничих утворень в аспекті
євроінтеграційних процесів»

11. Наукова доповідь: «Європейська політика

зближення і сусідства: оцінка перспектив
імплементації в Україні»

12. Наукова доповідь: «Концепція підвищення

продуктивності підприємницької діяльності в
Україні»

13. Наукова доповідь: «Наукове обґрунтування

використання доданої вартості як головного
показника
оцінки
продуктивності
підприємств»

14. Аналітична записка: «Системне уявлення та

чинники капіталізації підприємств в контексті

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

3

4

5

Єрмакова О.А., Білоус
О.Ю.

вересень 2020р.

Осипов В.М., Кукош
М.С.

вересень 2020р.

Дергачов В.О.

жовтень 2020р.

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Шлафман
Н.Л., Бондаренко
О.В., Лукащук В.В.

березень 2020 р.

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Горячук
В.Ф., Назаренко Ю.А.,
Чехович З.В.

березень 2020 р.

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Горячук

травень 2020 р.

територій України, обласні державні
адміністрації
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я, Відділення економіки
НАНУ
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я
Відділення економіки НАНУ, обласні
державні адміністрації
3.1.8.69/Б
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я, Відділення економіки
НАНУ
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я, Відділення економіки
НАНУ
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та

14

№
з/
п
1

Назва записки (наукової доповіді)

їхньої продуктивності»

2

15. Доповідна записка: «Методичні підходи до
оцінки вартості підприємств та їх прихованих
активів в контексті доданої вартості»

16. Доповідна

записка:
«Оцінка
вартості
підприємств України за видами діяльності та їх
прихованих активів в контексті доданої
вартості»

17. Доповідна записка: «Стратегія підвищення

продуктивності підприємницької діяльності в
контексті прихованих активів та формування
ланцюжків доданої вартості»

18. Доповідна записка: «Стратегічні напрями
збільшення
валової
доданої
вартості
високотехнологічних та наукоємних галузей
вітчизняної економіки»

До кого надсилається

3

територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я, Відділення економіки
НАНУ
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я, Відділення економіки
НАНУ
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я, Відділення економіки
НАНУ
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я, Відділення економіки
НАНУ
Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я, Відділення економіки
НАНУ
Відділ ринку транспортних послуг
3.1.8.61/Б

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

4

5

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Горячук
В.Ф., Назаренко Ю.А.,
Чехович З.В.

вересень 2020 р.

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Горячук
В.Ф., Назаренко Ю.А.,
Чехович З.В.

жовтень 2020 р.

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Шлафман
Н.Л., Бондаренко
О.В., Лукащук В.В.

жовтень 2020 р.

Лайко О.І., Єрмакова
О.А.

жовтень 2020 р.

В.Ф., Назаренко Ю.А.,
Чехович З.В.
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№
з/
п
1
1.

Назва записки (наукової доповіді)

2

До кого надсилається

3

Аналітична записка: «Аналіз регуляторного
впливу
та
обґрунтування
доцільності
корпоратизації підприємств портової сфери»

Комітет Верховної Ради України з
економічної політики, Міністерство
інфраструктури України, Асоціація
портів України Укрпорт, Асоціація
судновласників України, Президія
НАН України

2.

Доповідна
записка:
«Пропозиції
щодо
стратегічних напрямів формування державної
політики
на
ринку
мультимодальних
та
інтермодальних перевезень»

3.

Аналітична записка: «Принципи побудови та
функціонування структур державного управління
змішаними перевезеннями вантажів»

Комітет Верховної Ради України з
економічної політики, Міністерство
інфраструктури України, Асоціація
портів України Укрпорт, Асоціація
судновласників України
Комітет Верховної Ради України з
економічної політики, Міністерство
інфраструктури України, Асоціація
портів України Укрпорт, Асоціація
судновласників України

4.

Аналітична записка: «Розвиток механізмів та
інструментів системи державного регулювання
змішаних перевезень вантажів»

5.

6.

Наукова доповідь: «Теоретико-методичні основи
ідентифікації та визначення ступеня впливу
інституційних та інституціональних чинників на
активізацію мультимодальних та інтермодальних
вантажопотоків»
Наукова доповідь: «Інституціональні чинники
реалізації
державної
політики
розвитку

Комітет Верховної Ради України з
економічної політики, Міністерство
інфраструктури України, Асоціація
портів України Укрпорт, Асоціація
судновласників України
Комітет Верховної Ради України з
економічної політики, Міністерство
інфраструктури України, Асоціація
портів України Укрпорт, Асоціація
судновласників України
Комітет Верховної Ради України з
економічної політики, Міністерство

Відповідальний за
підготовку
4

Вардіашвлі А. В.,
Скопцов К. В.

Вардіашвілі А. В.,
Скопцов К. В.
Ільченко С. В.,
Ганжуренко І. В.

Ільченко С. В.,
Ганжуренко І. В.

Термін надання

5

I кв.
2020 р.

I кв.
2020 р.

ІІ кв.
2020 р.

ІІ кв.
2020 р.

Котенко С. В.,
Маслій Н. Д.

ІІІ кв.
2020 р.

Ганжуренко І. В.,
Ремзіна Н. А.

ІІІ кв.
2020 р.
16

№
з/
п
1

7.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

2

3

4

5

транспортної інфраструктури мультимодальних та
інтермодальних перевезень»

інфраструктури України, Асоціація
портів України Укрпорт, Асоціація
судновласників України
Наукова доповідь: «Розвиток інтермодальних і Комітет Верховної Ради України з
мультимодальних перевезень в Дунайському економічної політики, Міністерство
регіоні»
інфраструктури України, Асоціація
портів України Укрпорт, Асоціація
судновласників
України
Odessa
Fellowship 2020 at the Leibniz Institute
for East and Southeast European Studies
(IOS), Regensburg

8.

Аналітична записка: «Державна політика
реалізації
стратегічних
напрямів
розвитку
транспортного забезпечення регіонів України на
засадах мультимодальності та інтермодальності»

9.

Доповідна
записка:
«Науково-прикладне
супроводження реалізації державної політики
розвитку змішаних перевезень в України»

Комітет Верховної Ради України з
економічної політики, Міністерство
інфраструктури України, Асоціація
портів України Укрпорт, Асоціація
судновласників України

ІІІ кв.
2020 р.
Маслій Н. Д.

Маслій Н. Д.,
Котенко С. В.

Комітет Верховної Ради України з
економічної політики, Міністерство
Ганжуренко І. В.,
інфраструктури України, Асоціація
Ремзіна Н. А.
портів України Укрпорт, Асоціація
судновласників України
Відділ економічного регулювання природокористування

1. Наукова

доповідь: «Теоретико-методологічні
основи маркетингу цінностей товарів та послуг в
еколого-інноваційном
розвитку
економіки
вражень»

ІV кв.
2020 р.

ІV кв.
2020 р.

3.1.8.63/Б

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі
України,
Міністерство
екології та природних ресурсів
України

Садченко О.В.

лютий
2020 р.
17

№
з/
п

Назва записки (наукової доповіді)

1
2. Доповідна
3.

4.

5.

6.
7.

2

записка: «Комплексний аналіз
інтересів суб’єктів еколого-економічної діяльності
в контексті інклюзивної економіки вражень»
Аналітична записка: «Організаційно-економічні
засади оздоровчого туризму (wellness tourism) як
основного напряму інклюзивної економіки
вражень»
Наукова доповідь: «Науково-методичні засади
визначення взаємозв’язку інклюзивної економіки
вражень і економіки добробуту: поведінковий
підхід»
Наукова доповідь: «Інноваційні маркетингові
підходи формування поведінки суб’єктів екологоекономічної діяльності в контексті інклюзивної
економіки вражень»
Доповідна записка: «Екосистемний підхід
активізації інклюзивної економіки вражень на
континуумі «послуга-враження»
Доповідна записка: «Інтегральний підхід до
визначення резервів використання природних
ресурсів у рамках формування інклюзивної
економіки вражень»
Аналітична записка: «Індексний підхід до
ідентифікації можливостей розвитку інклюзивної
економіки вражень в Україні»

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

3

4

5

Гордійчук Є.Г.,
Туренко Є.А.

березень
2020 р.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Державне агентство розвитку туризму
України,
Міністерство
охорони
здоров’я
України
Міністерство
охорони
здоров’я
України,
Міністерство
розвитку
громад та територій України

Шевченко Г.М.,
Хумарова Н.І.,
Петрушенко М.М.

Державне агентство розвитку туризму
України

Садченко О.В.

Міністерство енергетики та захисту
довкілля України

Николайчук Т.О.,
Вернігорова Н.В.
Голікова О.С.
Костецька К.О.,
Тютюник Г.О.
Голікова О.С.

Міністерство розвитку
територій України

громад

та

Міністерство розвитку громад та
територій України, Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України
9. Наукова доповідь: «Визначення протиріч і Міністерство розвитку громад та
потенційних конфліктів у сфері інклюзивної територій України, Міністерство
економіки вражень у природокористуванні»
енергетики та захисту довкілля
України

8.

Шевченко Г.М.,
Хумарова Н.І.,
Петрушенко М.М.

Костецька К.О.

Петрушенко
М.М., Хумарова
Н.І., Шевченко
Г.М.

квітень
2020 р.
травень
2020 р
червень
2020 р.
липень
2020 р.
липень
2020 р.
вересень
2020 р.
жовтень
2020 р.
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№
з/
п

Назва записки (наукової доповіді)

1
10. Доповідна

2

До кого надсилається

3

записка:
«Пропозиції
щодо Облдержадміністрації
зрівноваження інтересів суб’єктів інклюзивної
економіки вражень у природокористуванні»

1.

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

4

5

Петрушенко
М.М., Хумарова
Н.І., Шевченко
Г.М.

3.1.8.71/Б
Наукова доповідь: Теоретичні підходи до Державне агентство розвитку туризму
формування та використання природно-ресурсних України, Міністерство розвитку
активів рекреаційно-туристичної сфери
громад та територій України,
Шевченко Г. М.
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України, Відділення економіки
НАНУ
Аналітична записка: Аналіз світового досвіду Державне агентство розвитку туризму
формування та використання природно-ресурсних України, Міністерство розвитку
активів рекреаційно-туристичної сфери
громад та територій України,
Міністерство розвитку економіки,
Голікова О. С.
торгівлі та сільського господарства
України, Відділення економіки
НАНУ
Доповідна записка: Визначення тенденцій Державне агентство розвитку туризму
формування та використання природно-ресурсних України, Міністерство розвитку
громад та територій України,
активів рекреаційно-туристичної сфери
Шевченко Г. М.,
Міністерство розвитку економіки,
Коджебаш А. П.
торгівлі та сільського господарства
України, Відділення економіки
НАНУ
Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів
3.1.8.62/Б
Наукова доповідь: «Методологічні та методичні
Міністерство енергетики та захисту
підходи формування понятійно-категоріального
Степанов В.М.
довкілля України
базису
теорії
нелінійного
управління

жовтень
2020 р.

березень
2020 р.

червень
2020 р.

жовтень
2020 р.

IІ кв. 2020р.
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№
з/
п
1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

2

3

4

5

Міністерство енергетики та захисту
довкілля України

Рубель О.Є.

IІ кв. 2020р.

Андрєєва Н.М.

ІIІ кв. 2020р.

Купінець Л. Є.,
Шершун О. М.

ІIІ кв. 2020р.

Гетьман О. Л.

ІI кв. 2020р.

Рубель О.Є.

ІIІ кв. 2020р.

Гетьман О. Л.

ІІІ кв. 2020р.

екологізацією економіки»

Наукова
доповідь:
«Діагностика
інституціональної якості екологізації економіки та
інституціональне
планування
екологічного
управління»
Наукова
доповідь:
«Теоретичний
базис
діагностики стану управління екологізацією
економіки»
Наукова доповідь: «Методичний підхід до
діагностики
результативності
податкового
регулювання екологізації економіки»

Наукова доповідь: «Аналітичні узагальнення та
методичний підхід до діагностики управління
екологізацією енергетичного сектору»

Міністерство енергетики та захисту
довкілля України Департамент
екології та природних ресурсів
Одеської обласної державної
адміністрації
Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації, Державна служба
статистики України, Державна
податкова служба України,
Міністерство енергетики та захисту
довкілля України
Міністерство енергетики та захисту
довкілля України, Департамент
екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації

Доповідна записка: «Аналіз інституційного
забезпечення інноваційних практик в системі Міністерство енергетики та захисту
управління екологізацією море господарського
довкілля України)
сектору України»
Доповідна
записка:
«Пропозиції
щодо Міністерство енергетики та захисту
імплементації теоретичних положень екологізації
довкілля України, Департамент
економіки в управління розвитком енергетичного
екології та природних
сектору»
ресурсів Одеської обласної державної

20

№
з/
п

Назва записки (наукової доповіді)

1

2

8.

Наукова доповідь: «Методологічні основи і
рекомендації щодо імплементації принципів
нелінійного управління в практику екологізації
економіки»

9.

Наукова доповідь: «Теоретико-методологічні
засади діагностики управління екологізацією в
аграрному секторі економіки України»

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

3

4

5

Міністерство енергетики та захисту
довкілля України

Степанов В.М.

ІІІ кв. 2020р.

адміністрації

Міністерство енергетики та захисту
довкілля України, Департамент
екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації
3.1.8.70/Б

1. Наукова доповідь: «Ідентифікація пріоритетних Міністерство освіти і науки України,
складових інноваційно-інвестиційної політики Департамент екології та природних
природокористування з урахуванням домінант ресурсів Одеської обласної державної
сталого розвитку національної економіки»
адміністрації
доповідь:
«Інституціональне
та
Головне управління статистики в
2. Наукова
інформаційне
забезпечення
інвестиційноОдеській області, Міністерство
інноваційної політики природокористування в освіти і науки України, Департамент
контексті світового досвіду»
екології та природних ресурсів
одеської обласної державної
адміністрації
доповідь:
«Теоретико-методичні
3. Наукова
положення формування інвестиційно-інноваційної Міністерство енергетики та захисту
політики в природокористуванні на основі
довкілля України, Міністерство
модифікованої "квінто-спіраль" моделі»
освіти і науки України
4.

Наукова доповідь: «Еволюція "спіраль-моделі"
інноваційної діяльності на континуумі "наука навколишнє природне середовище"»

Міністерство енергетики та захисту
довкілля України, Міністерство
освіти і науки України

Купінець Л. Є.

ІIІ кв. 2020р.

Андрєєва Н.М.

вересень 2020

Купінець Л.Є.,
Шершун О.М.

вересень 2020

Петрушенко М.М.,
Хумарова Н.І.
Петрушенко М.М.,
Хумарова Н.І.

липень 2020

вересень 2020
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№
з/
п
1
5.

6.

7.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

2

3

4

5

Міністерство освіти і науки України

Рубель О.Є.

червень 2020

Буркинський Б.В.,
Нікішина О.В.

жовтень 2020

Тютюнник Г.О.

липень 2020

Буркинський Б.В.,
Нікішина О.В.

Червень
ІІ кв. 2020 р.

Лисюк В.М.

Червень
ІІ кв. 2020 р.

Асоціація міст України (Одеське
відділення), Союз підприємців

Топалова І.А.

Червень
ІІ кв. 2020 р.

Облдержадміністрація

Буркинський Б.В.,
Антонюк П.О.

Червень
ІІ кв. 2020 р.

Облдержадміністрація

Тараканов М.Л.,
Буюклі-Таран Т.П.

Червень
ІІ кв. 2020 р.

Аналітична доповідь: «Теоретико-методичні
підходи дослідження дифузії інновацій в контексті
трансформації Європейського Дослідницького
Простору.»
Аналітична доповідь: «Методичний підхід до
комплексної оцінки домінант інвестиційноінноваційної
політики
природокористування
національної економіки»

Міністерство освіти і науки України,
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Департамент екології та природних
Аналітична доповідь: «Теоретико-методичні ресурсів Одеської обласної державної
підходи щодо оцінки інноваційно-інвестиційної адміністрації, Міністерство розвитку
регіональної політики природокористування з
економіки, торгівлі та сільського
урахуванням методології Smart-Specialization»
господарства України, Міністерство
освіти і науки України

Відділ ринкових механізмів та структур
1.

2.

3.

4.

5.

Наукова доповідь: «Методологічні основи
діагностики ефективності логістичних ланцюгів
товарних ринків»
Наукова доповідь: «Способи й економічні
механізми впливу логістики на розвиток товарних
ринків»
Наукова доповідь: «Концептуальний підхід до
механізму формування ефективних логістичних
ланцюгів регіональних товарних ринків»
Аналітична доповідь: «Організаційні механізми
інтеграції вітчизняного ринку цукру в глобальні
ланцюги доданої вартості»
Аналітична записка: «Організаційно-економічні
механізми формування логістики ринку молока та
молочних продуктів в Україні»

3.1.8.64/Б
Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України,
Облдержадміністрація
Всеукраїнська асоціація органів
місцевого самоврядування,
Асоціація міст України

22

№
з/
п
1
6.

7.

8.

Назва записки (наукової доповіді)

2

Наукова доповідь: «Теоретичні засади механізмів
формування ефективної логістики товарних
ринків»
Аналітична записка: «Організаційно-економічні
механізми формування ефективної логістики
овочевого ринку України»
Аналітична доповідь: «Реверсивна логістика як
перспективний напрям формування ефективної
логістики товарних ринків»

Вчений секретар Інституту,
д.е.н., с.н.с.

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

3

Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України,
Облдержадміністрація

4

5

Нікішина О.В.,
Тараканов М.Л.

Жовтень
ІV кв. 2020 р.

Облдержадміністрація, Союз
підприємців регіону

Топалова І.А.

Жовтень
ІV кв. 2020 р.

Всеукраїнська асоціація органів
місцевого самоврядування,
Асоціація міст України

Лисюк В.М.

Жовтень
ІV кв. 2020 р.

Н.І. Хумарова
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Інституту,
академік НАН України,
д.е.н., професор
________________ Буркинський Б.В.
“____” _________ 2020р.

ПЛАН
видавничої та редакційної діяльності Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України на 2020 рік
№
п/п

1.

2.

1.
2.
3.

Назва матеріалу

«Відповідальне поводження з відходами
контексті інклюзивного розвитку економіки»

Відповідальний

в

«Методологічні засади формування ефективної
логістики товарних ринків»
«Тезаурус основних понять та категорій теорії
нелінійного управління екологізацією економіки»
«Діагностика екологічного податку та його
адміністрування в Україні»
Наукова доповідь «Теоретико-методичний підхід
до взаємодії економічних інтересів суб’єктів
логістичних ланцюгів товарних ринків»

Обсяг
друк. арк.

Термін подання для
затвердження до
друку

Термін подання до
видавничоінформаційного
центру

Хумарова Н.І.,
Петрушенко М.М.

7,0

липень2020 р.

вересень 2020р.

Нікішина О.В.

10,5

лютий 2020

березень 2020

жовтень 2020р

жовтень 2020р

жовтень 2020р

жовтень 2020р

січень 2020

лютий 2020

1.1. Монографії

1.2. Брошури
Степанов В. М.
Купінець Л. Є.,
Шершун О. М.
Нікішина О.В.

3,3

№
п/п

4.

5.

6.

Назва матеріалу

«Концептуальний підхід до формування
механізмів логістики регіональних товарних
ринків»
Наукова доповідь «Методологія діагностики
ефективності логістичних ланцюгів товарних
ринків»
«Теоретичні засади механізмів формування
ефективної логістики товарних ринків»

1. Підготовка поточних
інновації», №74-77

випусків

Відповідальний

Обсяг
друк. арк.

Термін подання для
затвердження до
друку

Термін подання до
видавничоінформаційного
центру

Топалова І.А.

5,0

червень 2020

липень 2020

Нікішина О.В.

5,5

червень 2020

липень 2020

Тараканов М.Л.

3,5

жовтень 2020

листопад 2020

протягом 2020 р.

протягом 2020 р.

1.3. Збірник наукових праць

«Економічні

всі відділи

50,0

1.4. Збірники наукових журналів та збірники наукових праць
1. Підготовка та подання рукописів наукових статей
до редакційних колегій наукових журналів та
збірників наукових праць

Вчений секретар Інституту,
д.е.н., с.н.с.

Всі виконавці тем за
індивідуальними
планами

-

протягом 2020 р.

протягом 2020 р.

Н.І. Хумарова
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Інституту,
академік НАН України,
д.е.н., професор
________________ Буркинський Б.В.
“____” _________ 2020р.

ПЛАН
підготовки наукових кадрів в Інституті
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у 2020 році
Назва теми дисертації

Відповідальні виконавці і
керівник теми
Відділ розвитку підприємництва

Кандидатська дисертація «Теоретико-методичні
засади
вдосконалення
підприємницького
середовища для розвитку ринку інноваційних
технологій»
Кандидатська дисертація «Теоретико-методичні
засади вдосконалення державної політики
розвитку соціального потенціалу підприємництва
в Україні»

Штока Є.Т.
наук. кер. Шлафман Н.Л.

Згідно
індивідуального
аспіранта

плану

Захаров О.В.
наук. кер. Шлафман Н.Л.

Згідно
індивідуального
аспіранта

плану

Відділ ринку транспортних послуг

Кандидатська дисертація «Економічні основи
розвитку фінансових хабів для відновлення флоту
України»
Кандидатська дисертація «Економічні умови
приватизації постійних устроїв транспортних
систем»

Очікувані результати

Діордієв В.О.,
наук. кер. Котлубай О.М.
Ремзіна Н.А.,
наук. кер. Ільченко С.В.

Рукопис І варіанту дисертації,
публікація, участь у конференціях
публікаціями тез доповідей
Рукопис І варіанту дисертації,
публікація, участь у конференціях
публікаціями тез доповідей

1
з
1
з

Назва теми дисертації
Докторська дисертація «Інноваційні підходи до
забезпечення
конкурентоспроможності
стивідорного бізнесу»

Відповідальні виконавці і
керівник теми
Мезіна Л.В.,
наук. кер. Ільченко С.В.

Очікувані результати
Рукопис ІV глави дисертації, 2
публікації, участь у конференціях з
публікаціями тез доповідей

Відділ економічного регулювання природокористування

Кандидатська дисертація
«Організаційноекономічний
механізм
диверсифікації
використання природних ресурсів у рекреаційнотуристичній сфері»
Кандидатська
дисертація
«Удосконалення
управління об’єктами ПЗФ на засадах державноприватного партнерства (концесійні форми,
угоди, відносини всередині форм, угод)»

Кандидатська дисертація «Організаційноекономічне забезпечення якості екосистемних
послуг міських парків»

Голікова О.С.,
наук. кер. Хумарова Н.І.

Ніколайчук Т. О.
наук. кер. Н.І. Хумарова

Вернігорова Н.В.,
наук. кер. Петрушенко М.М.

Рукопис робочої версії ІIІ розділу,
рукопис наукової доповіді на
конференцію, рукопис статті
Рукопис робочої версії ІІ розділу,
рукопис наукової доповіді на
конференцію, рукопис статті

Рукопис робочої версії І розділу,
рукопис наукової доповіді на
конференцію, рукопис статті

Кандидатська дисертація «ОрганізаційноТуренко Є.А.,
Рукопис робочої версії І розділу,
економічне
забезпечення
брендування
наук. кер. Хумарова Н.І.
рукопис наукової доповіді на
сільськогосподарської продукції»
конференцію, рукопис статті
Відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я
Кандидатська дисертація «Теоретико-методичні

Скопцов К.В.
наук. кер. Осипов В.М.

«Удосконалення

Дорошенко А.О
наук. кер. Осипов В.М.

особливості стратегування сталого розвитку
портово-промислових об’єднань»
Кандидатська

дисертація

механізмів
регулювання
просторового
розвитку
як
стратегічного
вектору
економічного зростання територій ОТГ»

Аналіз літературних джерел,
проходження навчального процесу
в аспірантурі, підготовка 1 розділу
дисертації
Аналіз літературних джерел,
проходження навчального процесу
в аспірантурі, підготовка 1 розділу
дисертації
27

Назва теми дисертації
Кандидатська

дисертація

«Організаційно-

економічне
забезпечення
управління
автономізацією комунальних закладів»

Кандидатська
дисертація
«Стимулювання
інвестиційного розвитку економіки України»
Кандидатська дисертація «Вплив суб'єктів
господарювання
на
інституціональне
забезпечення розвитку територіальних громад»
Кандидатська дисертація «Інклюзивний розвиток
регіону в умовах децентралізації управління»
Кандидатська
дисертація
«Інституційне
забезпечення соціально-економічного розвитку
регіону»
Кандидатська дисертація «Методичні засади
формування
економічно
самодостатніх
територіальних громад в умовах децентралізації
влади в Україні (на прикладі Українського
Причорномор’я)»
Кандидатська
дисертація
«Капіталізація

підприємств України в контексті доданої
вартості»
Кандидатська дисертація «Теоретико-методичні
засади
управління
туристичними
дестинаціями в контексті розвитку місцевого
самоврядування в Україні»

Відповідальні виконавці і
керівник теми
Тернавський А.С.
наук. кер. Коваль В.В.
Талпа В.П.
наук. кер. Лайко О.І.
Арафтеній А.М.
наук. кер. Лайко О.І.

Очікувані результати
Аналіз літературних джерел,
проходження навчального процесу
в аспірантурі, підготовка 1 розділу
дисертації
Підготовка ІІІ розділу дисертації

Підготовка ІІI розділу дисертації

Аббасов Т.Е.
наук. кер. Осипов В.М.
Бородіна В.В.
наук. кер. Єрмакова О.А.

Підготовка ІІI розділу дисертації

Мурзановський Г.М.
наук. кер. Горячук В.Ф.

Підготовка І розділу дисертації

Назаренко Ю.А.

Підготовка дисертації до захисту

Торган В.В.

Підготовка 2 розділу дисертації

наук. кер. Горячук В.Ф.
наук. кер. Лайко О.І.

Підготовка ІІ розділу дисертації

Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів
Кандидатська

дисертація

«Організаційно-

Жихарєва А.А.

Подання дисертації до захисту
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Назва теми дисертації
економічні
механізми
екологобезпечного
інноваційного розвитку Дунайського регіону»
Кандидатська дисертація «Економіко-екологічна
безпека залізничного транспорту (на прикладі
Одеської залізниці)»

Відповідальні виконавці і
керівник теми

Очікувані результати

Резніченко Н.М.
наук. кер. Рубель О.Є.

Подання дисертації до захисту

наук. кер. Рубель О.Є.

Відділ ринкових механізмів та структур

Кандидатська дисертація «Теоретико-методичні
основи логістичного розвитку ринку плодовоягідної продукції в Україні»
Кандидатська
дисертація
«Економічне
стимулювання виробників молочних продуктів»

Докторська дисертація «Теоретико-методологічні
засади економічної інтеграції товарних ринків»

Вчений секретар Інституту,
д.е.н., с.н.с.

Лозова Т.П.,
наук. кер. Нікішина О.В.
Буюклі-Таран Т.П.
наук. кер. академік НАН України,
д.е.н., проф. Буркинський Б.В.
Антонюк П.О.
наук. кер. академік НАН України,
д.е.н., проф. Буркинський Б.В.

Рукопис ІІ глави дисертації, 2
публікації, аналітична записка
Кандидатські іспити
Рукопис ІІІ глави дисертації
2 наукові статті, 2 тези доповіді,
участь у колективній монографії,
кандидатські іспити
Рукопис І, ІІ, ІІІ глав дисертації,
5 наукових статей, 3 тези доповіді,
участь у колективній монографії
відділу

Н.І. Хумарова
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Директор Інституту,
академік НАН України,
д.е.н., професор
________________ Буркинський Б.В.
“____” _________ 2020 р.

Додаток до тематичного плану
НДР Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України на 2020 рік
№
п/п

1

1.

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

3.

3

4

15.10.2017
Відділ ринку транспортних Грантова
угода
№ – 14.10.2020
послуг
2017Д.е.н., проф. Ільченко С.В.

Master in Smart Transport and
Logistics for Cities (SmaLog)
(програма Erasmus+/KA 2)
2.

Підстава
Термін
Обсяги
для
виконання фінансування
виконання
Всьог
На
теми
о
рік

Відділ
міжрегіонального
економічного
розвитку
Українського Причорномор`я
Д.е.н., .с.н.с. Лайко О.І.

5

20450
EUR

2893/001001

Грант
INTERREG
від
22.05.2018
№ б/н

Подолання
нездатності
сприяння
вторинному
підприємництву в Дунайському
регіоні (DanubeChance2.0)
Відділ
міжрегіонального Грант
економічного
розвитку INTERREG

14.07.2018
15.07.2021

1800,00

01.07.2018
30.06.2021

4826,67

тис.
грн.

тис.

6

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників
Всь
ого

7

н.с.

д.е.н.

к.е.
н.
11

Експертна діяльність щодо контролю
та моніторингу якості реалізації
проекту учасників освітніх програм
європейських університетів.

8

9

10

3

3

3

Розробка узагальненого драфту
кращих
практик
розвитку
підприємництва другого шансу.

3

3

3

Розробка регіонального плану дій
для
України
щодо
розвитку

3

3

3

№
п/п

1

4.

5.

6.

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Українського Причорномор`я
Д.е.н., .с.н.с. Лайко О.І.
Стале
фінансування
позитивних соціальних змін
Finance4SocialChange
Відділ економіко-екологічних
проблем приморських регіонів
Д.е.н., .с.н.с. Рубель О.Є.

Підстава
Термін
Обсяги
для
виконання фінансування
виконання
Всьог
На
теми
о
рік

Кількість
співробітників
Всь
ого

н.с.

д.е.н.

к.е.
н.

7

8

9

10

11

01.07.2018 2477,69
30.06.2021 тис. грн.

Підготовка регіонального плану дій
щодо активізації смарт-кластерів в
агросфері Дунайського регіону

3

3

3

Грант
від 17.08.2018 2066,32
08.08.2018
16.08.2020 тис. грн.
№ 91163

Етап 5: Підвищення обізнаності
громадськості щодо очищення річок
та моря та проведення інформаційної
кампанії в країнах Чорноморського
басейну

3

2

-

1

Етап 5: Дослідження місцевих
продуктів:
Аналіз
та
пропозиції
щодо
вдосконалення
понятійнокатегоріального
апарату
сфери
географічного
зазначення
походження сільськогосподарських

3

2

-

1

3

від
11.06.2018
№ б/н

Грант
INTERREG
від
05.04.2018
кластерне № б/н

Транснаціональне
співробітництво
в
аграрнопродовольчому секторі , на
основі
методу
розумної
спеціалізації у Дунайському
регіоні Danube S3 Cluster
Відділ
економічного
регулювання
природокористування
Карпенко Г.Ю.
Новий підхід в усуненні
морського
і
річкового
забруднення (MARLENA)
Відділ
економічного
регулювання
природокористування
К.е.н., н.с. Карпенко О.О.
Стійка сільськогосподарська
торговельна
мережа
в
Чорноморському
басейні

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

4

5

грн.

Грант
від 02.08.2018 1586,38
20.07.2018
01.11.2020 тис. грн.
№ 83545

6

6 000

EUR

соціального підприємництва.

2

№
п/п

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

1

2

Підстава
Термін
Обсяги
для
виконання фінансування
виконання
Всьог
На
теми
о
рік
3

4

5

6

(AgriTradeNet)

7.

від 23.04.2020- 122 870
Відділ
економічного Грант
16.04.2020
22.04.2022
регулювання
EUR
№ 58188
природокористування
К.е.н., н.с. Карпенко О.О.
Стратегія нульових відходів:
методи та імплементація у
басейні
Чорного
моря
(ZeroWasteBSB)

Вчений секретар Інституту,
д.е.н., проф.

15 500

EUR

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників
Всь
ого

н.с.

д.е.н.

к.е.
н.

8

9

10

11

3

2

-

1

7

товарів.
Дослідження сутнісного наповнення
та нормативно-правової бази засад
географічного
зазначення
походження сільськогосподарських
товарів.
Розроблення механізмів збільшення
потужностей місцевих виробників
сільськогосподарської продукції.
І етап: Наукове дослідження
характеристик відходів.
1.1. Класифікація відходів та аналіз
кількості відходів за останні 3 роки.
1.2. Аналіз законодавчої бази та
прогнозування утворення відходів на
числових картах.
1.3.
Підготовка
документ-звіту
«Керівництво
з
управління
нульовими відходами» (укр. та англ.)

Н.І. Хумарова

3

Директор Інституту,
академік НАН України,
д.е.н., професор
________________ Буркинський Б.В.
“____” _________ 2020 р.

Додаток до тематичного плану
НДР Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України на 2020 рік
№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Підстава
Термін
Обсяги
для
виконання фінансування
виконання
Всьог
На
теми
о
рік
3

4

5

6

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

7

Кількість
співробітників
Всь
ого

н.с.

д.е.н.

к.е.
н.

8

9

10

11

Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального
природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 рр.
1

Відділ ринку транспортних
послуг
Д.е.н., проф. Ільченко С.В.
№ ДР 0120U103050
Шифр 3.1.8.76/Б
«Інформаційно-аналітичне
забезпечення
збереження
та
захисту
природно-ресурсного
потенціалу
морського
середовища від забруднення
суднами»

Розпорядже
ння Президії
НАН
України
№ 260
від
11.06.2020р.

15.06.202031.12.2024

980,00

100,00

І етап: Теоретичні засади формування
інформаційно-аналітичного
забезпечення
захисту
морського
середовища від забруднення суднами.

5

5

3

1.1. Обґрунтування теоретичних засад
формування алгоритму інформаційного
та аналітичного оцінювання природноресурсного
потенціалу
морського
середовища

Додаткові відомчі теми науково-дослідних робіт 2020 р., керівниками яких є молоді вчені
1

Відділ міжрегіонального
економічного розвитку
Українського Причорномор`я
Д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.

Постанова
Президії
НАН
України
№ 337
від

01.03.202031.12.2020

70,00

70,00

Розвиток
інвестиційної
системи
України на засадах скорочення відтоку
капіталу
засади
1.1. Теоретико-методологічні
дослідження інвестиційної системи в

1

1

2

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

№ ДР 0120U101900
Шифр 3.1.8.72/Б
«Розвиток інвестиційної системи
України на засадах скорочення
відтоку капіталу»

Підстава
Термін
Обсяги
для
виконання фінансування
виконання
Всьог
На
теми
о
рік
3

18.12.2019р.

Вчений секретар Інституту,
д.е.н., проф.

4

5

6

Очікувані наукові та практичні
результати в 2020р.

Кількість
співробітників
Всь
ого

н.с.

д.е.н.

к.е.
н.

8

9

10

11

7

сучасних умовах відтворення та обігу
капіталу,
сформовані
на
основі
визначених
особливостей
розвитку
інвестиційної системи
1.2. Теоретичні основи ідентифікації
закономірностей непродуктивного відтоку
фінансового капіталу в національній
економіці

Н.І. Хумарова

5

