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2

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Інституту,
акад. НАН України,
д.е.н., проф.
_____________ Буркинський Б.В.
“___” ________ 2021р.

№
п/п

1

Тематичний план
НДР Інституту проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України на 2021 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 2021р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

8

9

10

11

3

1

1

1

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України
1.

Відділ
економічного
регулювання
природокористування
ДР №0120U100159
Д.е.н., доц. Шевченко Г. М.
Шифр 3.1.8.71/Б
Науковий проєкт:
«Формування
та
використання
природноресурсних
активів
рекреаційно-туристичної
сфери»

Розпорядженн
я
Президії
НАН України
№
15
від
09.01.2020р.

01.01.2020
31.12.2021

1000,0

500,0

Етап ІI. Інституційні чинники
формування та використання
природно-ресурсних
активів
рекреаційно-туристичної сфери.
2.1. Ідентифікація інституційних
чинників
формування
та
використання природно-ресурсних
активів рекреаційно-туристичної
сфери.
2.2
Пропозиції
щодо
інституційного
забезпечення
формування
та
використання
природно-ресурсних
активів
рекреаційно-туристичної сфери в
контексті реалізації Глобальних

3

№
п/п

1

2.

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 економіко-екологічних
проблем
приморських
регіонів

Постанова
Президії НАН
України від
11.07.2018р.
№ 232

01.01.2020
31.12.2021

2000.0

Постанова
Президії НАН
України від

01.01.2020
31.12.2021

2100,0

Д.е.н., проф. Андрєєва Н.М.
№ ДР 0120U100160
Шифр 3.1.8.70/Б
«Домінанти
інвестиційноінноваційної
політики
природокористування
національної економіки»

3.

Відділ міжрегіонального
економічного розвитку
Українського

1071,57

Очікувані наукові та практичні
результати в 2021р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

цілей
сталого
розвитку
національної економіки.
Етап
ІІ.
Стратегічні
пріоритети
та
механізми
стимулювання
виробництва,
трансферу
та
провайдингу
екологічних
інновацій
(інвестицій)
у
практику
раціонального
природокористування
національної економіки
2.1 Адаптивні механізми та
інституційне
забезпечення
стимулювання
виробництва,
трансферу
та
провайдингу
екологічних
інновацій
у
інвестиційну
політику
раціонального
природокористування вітчизняної
економіки.
2.2 Методичні положення та
рекомендації щодо стратегічного
управління
інвестиційноінноваційною діяльністю у сфері
забезпечення
раціонального
природокористування в контексті
інноваційної ідеологеми «квадроспіралі».
Етап
ІІ.
Організаційноекономічні
механізми,
інструменти,
заходи
та

8

9

10

11

11

1

8

1

10

1

5

2

4

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Причорномор’я

Підстава для
виконання
теми

3

Термін
виконанн
я

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

4

5

6

01.01.2021
01.07.2023

5460,0

2000,0

11.07.2018р.
№ 232

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»

3.

Відділ ринку транспортних
послуг
Д.е.н., проф. Ільченко С.В.
№ ДР _______________
Шифр 3.1.8.74/Б

Рішення Бюро
Відділення
економіки
НАН України
від

Очікувані наукові та практичні
результати в 2021р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

пропозиції
щодо
реалізації
стратегії
підвищення
продуктивності підприємницької
діяльності в Україні
2.1. Запропоновувати систему
організаційних та економічних
стимулів
для
підвищення
продуктивності підприємницької
діяльності
та
відповідні
інструменти щодо виявлення та
використання прихованих активів
для розвитку ланцюжків доданої
вартості.
2.2. Розробити пропозиції щодо
вдосконалення
нормативнозаконодавчих актів, спрямованих
на створення умов для підвищення
продуктивності підприємницької
діяльності в Україні.
2.3. Розробити організаційноекономічні механізми реалізації
стратегії
підвищення
продуктивності підприємницької
діяльності в Україні.
Етап I. Теоретико-прикладні
засади
дослідження
інституціонально-економічного
механізму
забезпечення
конкурентоспроможності
водного транспорту України як
умови
максимізації
його

8

9

9

10

11

3

3

5

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

«Інституціональноекономічні
механізми
забезпечення
конкурентоспроможності
водного
транспорту
України»

Підстава для
виконання
теми

3

Термін
виконанн
я

4

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

5

6

Очікувані наукові та практичні
результати в 2021р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

8

9

10

11

Етап ІІІ. Теоретичні засади
трансформації
підприємницького середовища в

10

1

2

4

потенційних переваг.
1.1.
Методичні
основи
дослідження
діяльності
внутрішнього водного транспорту
в контексті міжнародних вимог.
1.2.
Науково-прикладне
обґрунтування
концептуальної
моделі
міжнародної взаємодії
водного
транспорту
на
субрегіональному рівні.
1.3. Виконання міжнародних
проєктів за темою науководослідної роботи.
1.4.
Прикладні
аспекти
реалізації конкурентних стратегій
секторів
водного
транспорту
України:
економічна
та
інституціональна складові.
1.5. Теоретико-прикладні засади
дослідження
інституціональноекономічного
механізму
забезпечення
конкурентоспроможності водного
транспорту України як умови
максимізації його конкурентних
переваг.

Відомча тематика
1.

Відділ
підприємництва

розвитку

Рішення Бюро
Відділення
економіки
НАН України

01.07.2019
31.12.2021

5777,038

2870,0

6

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Д.е.н., с.н.с. Шлафман НЛ.
№ ДР 0119U002418
Шифр 3.1.8.67/Б

Підстава для
виконання
теми

3

протокол
від
25.09.2018р.
№8

Термін
виконанн
я

4

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

5

6

«Трансформація
теоретичних засад розвитку
ринку
інноваційних
технологій в Україні»

2.

Відділ ринку транспортних Розпорядження 15.06.2020- 980,0
Президії НАН 31.12.2024
послуг
Д.е.н., проф. Ільченко С.В.
№ ДР 0120U103050
Шифр 3.1.8.76/Б
«Інформаційно-аналітичне
забезпечення збереження та
захисту
природноресурсного
потенціалу
морського середовища від
забруднення суднами»

України
№ 260
від
11.06.2020р

Очікувані наукові та практичні
результати в 2021р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

контексті
розвитку
ринку
інноваційних технологій.
3.1. Моделювання розвитку
ринку інноваційних технологій на
основі
трансформації
підприємницького середовища.
3.2. Розробка методологічних
підходів
до
трансформації
підприємницького середовища в
контексті
розвитку
ринку
інноваційних технологій в Україні.
Етап II. Методичні підходи щодо
управління
техногенним
навантаженням
на
морське
середовище,
спричиненим
судноплавством
2.1. Стан та динаміка зрушень
екологічного балансу морського
середовища від судноплавства
2.2. Емпіричне дослідження
наслідків
впливу
енергозберігаючих технологій у
судноплавстві
та
скорочення
викидів на якість природноресурсного потенціалу морського
середовища
2.3. Управління екологічною
безпекою при експлуатаційному
забруднені морського середовища.
2.4. Методичні підходи щодо
управління
техногенним

8

4

9

10

11

3

1

7

№
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

Рішенням
Бюро
Відділення
економіки
протокол від
17.05.2018р.
№5

01.01.2019
31.12.2021

8190,0

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

3240,00

Очікувані наукові та практичні
результати в 2021р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

навантаженням
на
морське
середовище,
спричиненим
судноплавством.
Етап
ІІІ.
Інституціональні
чинники
інклюзивності
економіки
вражень
у
природокористуванні
та
забезпечення балансу інтересів
суспільства,
природи
і
економічного розвитку.
3.1. Обґрунтування інституційного
забезпечення розвитку економіки
вражень в природокористуванні на
основі інклюзивного підходу.
3.2. Розробка пропозицій щодо
вдосконалення інституціонального
середовища для узгодження соціоекономіко-екологічних
інтересів
суб’єктів
господарювання
у
забезпеченні
інклюзивності
економіки
вражень
в
природокористуванні.
Етап IІI. Інституційна база в
системі управління процесами
розбудови ефективної ринкової
логістики
у
національному
вимірі.
3.1.
Принципи
та
методи
регулювання процесів товароруху
по
логістичному
маршруту
товарних ринків;

8

9

10

11

10

3

4

2

10

1

3

2

8

№
п/п

1

5.

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

«Формування
ефективної
логістики товарних ринків»

Відділ економікоекологічних проблем
приморських регіонів
Д.е.н, проф. Купінець Л.Є.
№ ДР 0119U000228
Шифр 3.1.8.62/Б
«Методологія
системи
екологізацією
економіки»

Підстава для
виконання
теми

Термін
виконанн
я

Обсяги
фінансування

Всього

На рік
6

3

4

5

Рішення Бюро
Відділення
економіки
протокол від

01.01.2019
31.12.2021

8190,0

17.05.2018р.
№5

формування
управління
секторів

Очікувані наукові та практичні
результати в 2021р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

3.2. Методичний підхід до вибору
ефективних регуляторних впливів
на розвиток ринкової логістики;
3.3.
Інституційна
база
регламентації процесів товарного
руху на вітчизняних ринках та
пропозиції
щодо
шляхів
її
вдосконалення.
3.4. Висновки та пропозиції.
1408,967 Етап
ІІІ.
Інституціональне
забезпечення
системи
стратегічного
управління
розвитком екологізації секторів
економіки.
3.1. Методологічні підходи до
створення ефективної системи
управління екологізацією секторів
економіки
та
механізми
її
активізації.
3.2.
Удосконалення
інституціонального забезпечення
системи стратегічного управління
секторальною
екологізацією
економіки.

8

9

8

10

11

4

2

7

2

Прикладна тематика
1

Відділ
міжрегіонального Рішення Бюро
Відділення
економічного
розвитку
економіки
Українського
НАН
України
Причорномор’я
протокол

01.07.2019
31.12.2021

4295,419

Етап
ІІІ.
Механізми
забезпечення
економічного
розвитку та співробітництва
регіонів
в
контексті
реформування
місцевого

15

2

9

№
п/п

1

Назва теми, керівник, відділ,
виконавець та співвиконавець

2

Акад. НАН України, д.е.н.,
проф. Буркинський Б.В.;
д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.

Підстава для
виконання
теми

Термін
виконанн
я

3

№ 11
від
28.12.2018 р.

0119U002419
Шифр 3.1.8.68/Б
«Забезпечення
регіонального економічного
розвитку та співробітництва
в умовах реформування
місцевого самоврядування»

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

4

Обсяги
фінансування

Всього

На рік

5

6

Очікувані наукові та практичні
результати в 2021р.

Кількість
співробітників

Всього н.с. д.е.н. к.е.н.
7

самоврядування.
3.1. Заходи та інструменти
забезпечення
економічної
спроможності регіонів в аспекті
розвитку
місцевого
самоврядування.
3.2. Механізми провадження
регіональної
політики
інвестиційно-інноваційного
співробітництва
в
контексті
розвитку міжмуніципального і
транскордонного співробітництва
в умовах децентралізації.
3.3.Механізми
підтримки
розвитку
територіальновиробничих утворень як основи
економічного
співробітництва
громад
(на
прикладі
Українського Причорномор'я).

8

9

10

11

Н.І. Хумарова

10

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Інституту,
академік НАН України,
д.е.н., професор
________________ Буркинський Б.В.
“____” _________ 2021р.

ПЛАН
підготовки доповідних записок та наукових доповідей в Інституті проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України на 2021 рік
№з/
п

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

1

2

3

4

5

Український союз промисловців і
підприємців

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

березень 2021 р.

Український союз промисловців і
підприємців

Уманець Т.В.,
Шаталова Л.С.,
Лукащук В.В.

березень 2021 р.

Український союз промисловців і
підприємців

Уманець Т.В.,
Топалова І.А.

травень 2021 р.

1.

2.

3.

Наукова доповідь: «Концептуальна модель
стійкого
розвитку
ринку
інноваційних
технологій в Україні на основі трансформації
підприємницького середовища».
Наукова доповідь: «Структурна модель
мотивації підприємницьких структур до
розвитку ринку інноваційних технологій» Український союз промисловців і підприємців.
Наукова доповідь: «Модель координаційних
потоків для розрахунку синергетичного ефекту
від
взаємодії
між
суб’єктами
ринку
інноваційних технологій».

Відділ розвитку підприємництва
3.1.8.67/Б

№з/
п
1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

2

3

4

5

Український союз промисловців і
підприємців

Карпінська Г.В.

червень 2021 р.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України, Український союз
промисловців і підприємців.

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

червень 2021 р.

Комітет з питань економічного розвитку
ВРУ

Бондаренко О.В.

липень 2021р.

Український союз промисловців і
підприємців

Уманець Т.В.,
Шлафман Н.Л.

вересень 2021 р.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України, Український союз
промисловців і підприємців

Шаталова Л.С.

вересень 2021 р.

Український союз промисловців і
підприємців

Карпінська Г.В.

вересень 2021 р.

Український союз промисловців і
підприємців

Топалова І.А.

вересень 2021 р.

Наукова доповідь: «Методичний підхід щодо
розробки стратегій мотивації підприємницьких
структур до розвитку ринку інноваційних
технологій»
Доповідна записка: «Напрями трансформації
фінансової
складової
підприємницького
середовища для розвитку ринку інноваційних
технологій в Україні»
Доповідна записка: «Інституційні аспекти
вдосконалення
процесу
технологічного
приєднання до мереж інженерно-технічного
забезпечення суб’єктів ринку інноваційних
технологій України».
Наукова доповідь: «Методологічні підходи до
трансформації підприємницького середовища
в контексті розвитку ринку інноваційних
технологій в Україні».
Доповідна записка: «Напрями трансформації
податкової
складової
підприємницького
середовища для розвитку ринку інноваційних
технологій в Україні».
Доповідна записка: «Напрями трансформації
капітальних інвестицій в нематеріальні активи
підприємницьких структур для розвитку ринку
інноваційних технологій в Україні»
Доповідна записка: «Рекомендації щодо
підвищення
результативності
діяльності
підприємств в контексті розвитку ринку
інноваційних технологій»

12

№з/
п
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

2

3

4

5

Відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор`я
3.1.8.68/Б
Доповідна
записка:
Механізми
та
Міністерство розвитку громад та
Буркинський Б.В.,
інструменти регіонального розвитку в умовах
територій України, обласні державні
Горячук В.Ф.,
реформування
місцевого
самоврядування
адміністрації
Чехович З.В.
(регіональний, районний і базовий рівні)
Аналітична записка: Механізми реалізації
Комітети Верховної Ради України,
інвестиційної
політики
стимулювання
Міністерство розвитку громад та
Буркинський Б.В.,
економічного розвитку громад в контексті
територій України, обласні державні
Лайко О.І., Чехович
міжмуніципального
і транскордонного
адміністрації та громади Українського
З.В.,
співробітництва
Причорномор’я, Український Союз
Лосєв М.І.
промисловців і підприємців, Відділення
економіки НАНУ
Доповідна записка: Механізми провадження
Комітети Верховної Ради України,
регіональної
політики
інноваційного
Міністерство розвитку громад та
співробітництва на основі стимулювання
Єрмакова О.А.
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
попиту та пропозиції інновацій
Причорномор’я
Доповідна
записка:
Пропозиції
і
Комітети Верховної Ради України,
рекомендації по застосуванню інструментарію
Міністерство розвитку громад та
Буркинський Б.В.,
економічного співробітництва громад на
територій України, Одеська обласна
Лайко О.І.,
прикладі Подільського району Одеської
державна адміністрація, Подільська
Єжов М.Б.
області
районна державна адміністрація,
Відділення економіки НАНУ
Аналітична записка:
Науково-методичні Одеська обласна державна адміністрація, Осипов В.М., Кукош
заходи забезпечення
співробітництва і
Лиманська районна адміністрація
М.С., Чехович З.В.,
взаємодії громад в контексті сталого розвитку
Скопцов К.В.,
Наукова доповідь: Заходи і механізми
імплементації
європейської
регіональної
до публікації
Дергачов В.О.
політики вирівнювання в Україні

квітень 2021 р.

квітень 2021 р.

квітень 2021 р.

травень 2021 р.

травень 2021 р.
травень 2021 р.
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№з/
п
1
7.

8.

9.
10.

11.

Назва записки (наукової доповіді)

2

Доповідна записка: Механізми провадження
регіональної
політики
інноваційного
співробітництва на
основі
формування
інфраструктурного забезпечення в сфері
інновацій
Доповідна
записка:
Інституціональне
забезпечення
механізму
регіонального
розвитку в умовах реформування місцевого
самоврядування
Доповідна записка:
Роль науки в
забезпеченні співробітництва в сфері сталого
розвитку муніципальної економіки
Доповідна записка: Агентство місцевого
розвитку
як
інструмент
інвестиційноінноваційного співробітництва в контексті
реалізації стратегії сталого економічного
зростання
базового
рівня
місцевого
самоврядування
Аналітична
записка:
Перспективи
і
пропозиції щодо застосування механізмів
регіонального економічного співробітництва в
контексті розвитку громад в Україні.

12.

Доповідна записка:
Економічні
шляхи
подолання наслідків пандемії COVID-19 в
Українському Причорномор'ї

13.

Доповідна записка: «Фінансові, податкові,
організаційні
заходи
та
інструменти
забезпечення
нарощення
технологічного
потенціалу в підприємницькому секторі

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

3

4

5

Єрмакова О.А.

липень 2021 р.

Буркинський Б.В.,
Горячук В.Ф.,
Чехович З.В.

вересень 2021 р.

Осипов В.М., Кукош
М.С., Дорошенко
А.О., Скопцов К.В.

липень 2021 р.

Осипов В.М., Кукош
М.С., Чехович З.В.,
Скопцов К.В.,
Дорошенко А.О.

вересень 2021 р.

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

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І.,
Єжов М.Б.

вересень 2021 р.

до публікації

Дергачов В.О.

жовтень 2021 р.

3.1.8.69/Б
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України, Одеська обласна державна
адміністрація, Український Союз

Шлафман Н.Л.,
Бондаренко О.В.,
Лукащук В.В.

квітень 2021 р.

Комітети Верховної Ради України,
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації
Південний науковий центр НАНУ і
МОНУ, обласні державні адміністрації
(Одеська, Миколаївська, Херсонська)
Міністерство розвитку громад та
територій України, обласні державні
адміністрації та громади Українського
Причорномор’я

14

№з/
п
1
14.

15.

16.

17.

18.

Назва записки (наукової доповіді)

2

України»
Доповідна записка: «Податкові інструменти
нагромадження капіталу та підвищення
продуктивності підприємницької діяльності»
Аналітична
записка:
«Система
організаційних
та економічних
стимулів
збільшення
валової
доданої
вартості
високотехнологічних сфер підприємницької
діяльності»
Доповідна записка: «Пропозиції щодо
нормативно-законодавчого
забезпечення
реалізації стратегічних напрямів підвищення
продуктивності підприємницької діяльності в
Україні»
Аналітична
записка:
«Організаційноекономічний механізм
реалізації стратегії
підвищення продуктивності підприємницької
діяльності в Україні»

Доповідна записка: «Управлінський облік як
інструмент
підвищення
продуктивності
підприємницької діяльності в контексті
залучення
прихованих
активів
до ланцюжків доданої вартості»

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

3

4

5

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

травень 2021 р.

Єрмакова О.А.,
Князєв С.І., Лайко О.І.

червень 2021 р.

Шлафман Н.Л.,
Бондаренко О.В.,
Лукащук В.В.

червень 2021 р.

Шлафман Н.Л.,
Бондаренко О.В.,
Лукащук В.В.

вересень 2021 р.

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

вересень 2021 р.

промисловців і підприємців
Міністерство розвитку громад та
територій України, Одеська обласна
державна адміністрація, Український
Союз промисловців і підприємців
Міністерство розвитку громад та
територій України, Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України,
Одеська обласна державна адміністрація,
Український Союз промисловців і
підприємців
Комітети Верховної Ради України,
Український Союз промисловців і
підприємців
Міністерство розвитку громад та
територій України, Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України,
Одеська обласна державна адміністрація,
Український Союз промисловців і
підприємців
Міністерство розвитку громад та
територій України, Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України,
Одеська обласна державна адміністрація,
Український Союз промисловців і
підприємців

15

№з/
п

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

1

2

3

4

5

Рубель О.Е.

червень 2021 р.

Ільченко С.В.

вересень 2021 р.

Котенко С. В.

вересень 2021 р.

Буркинський Б. В.,
Ільченко С.В.

листопад 2021 р.

Котенко С. В.

листопад 2021 р.

Маслій Н. Д.,
Магац Н. С.

червень 2021 р.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Відділ ринку транспортних послуг
3.1.8.76/Б
Науково-аналітична записка: «Діагностика
Міністерство інфраструктури
впливу викидів від судноплавства на екосистеми
України, Комітет Верховної Ради
Чорного та Азовського морів»
України з питань транспорту та
інфраструктури
Науково-аналітична записка: «Аналіз ресурсів
Міністерство інфраструктури
протидії техногенним загрозам від судноплавства»
України
Аналітична записка: «Аналіз інтерактивних
систем
прийняття
рішень
в
управлінні
Міністерство інфраструктури
України
техногенним
навантаженням
на
морське
середовище»
Доповідна записка: «Інформаційно-аналітичні
Міністерство інфраструктури
інструменти
управління
природоохоронними
України, Комітет Верховної Ради
заходами у судноплавстві»
України з питань транспорту та
інфраструктури
Доповідна записка: «Методика інтегральної
Міністерство інфраструктури
оцінки природного, техногенного та екологічного
України, Комітет Верховної Ради
ризику погіршення морської екосистеми як
України з питань транспорту та
інструмент підтримки управлінських рішень»
інфраструктури
3.1.8.74/Б
Аналітична записка: «Науково-прикладні засади
Комітет Верховної Ради України з
діагностики
рівня
конкурентоспроможності
питань транспорту та інфраструктури
підприємств водного транспорту України»
Науково-аналітична
записка:
«Концепція
Міністерство інфраструктури
побудови механізму досягнення конкурентних
України, управління економічного
переваг водним транспортом України»
розвитку та фінансів

Ільченко С. В.,
Дем’янчук М. А.

червень 2021 р.
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№з/
п
1
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

2

3

4

5

Грищенко І. В.,
Гардиман Ж. А.

червень 2021 р.

Маслій Н. Д.,
Скопцов К. В.

червень 2021 р.

Науково-аналітична записка: «Систематизація
науково-методичних підходів щодо розуміння
Міністерство інфраструктури
категорій
«конкурентоспроможність
водного
України, управління економічного
транспорту», «конкурентні переваги водного
розвитку та фінансів
транспорту»
Аналітична записка: «Правові взаємини між
Міністерство інфраструктури
суб’єктами ринку водного транспорту: економічна
України, управління економічного
сутність та стратегії регулювання»
розвитку та фінансів
Наукова
доповідь:
«Модель
оптимізації
Комітет Верховної Ради України з
вантажних перевезень водного транспорту на
питань транспорту та інфраструктури
підставі його конкурентних переваг»
Комітет Верховної Ради України
Доповідна записка: «Концепція використання
з економічної політики,
конкурентного потенціалу водного транспорту в
Комітет Верховної Ради України з
системі забезпечення економічної безпеки»
питань транспорту та інфраструктури
Доповідна записка: «Економічне обґрунтування
Комітет Верховної Ради України з
профілю конкурентних стратегій внутрішнього
питань транспорту та інфраструктури
водного транспорту»
Наукова доповідь: «Методичний підхід до оцінки
Міністерство інфраструктури
конкурентоспроможності
морської
України, управління економічного
інфраструктури України»
розвитку та фінансів
Аналітична записка: «Фінансове забезпечення
Міністерство інфраструктури
реалізації конкурентних стратегій в умовах
України, управління економічного
структурних змін макросередовища секторів
розвитку та фінансів
водного транспорту України»
Науково-аналітична
записка:
«Економічні Міністерство інфраструктури України,
аспекти досягнення конкурентних переваг водного
Комітет Верховної Ради України
транспорту на засадах інтегральної концепції
з питань транспорту та
міжнародної взаємодії на субрегіональному рівні»
інфраструктури

Ільченко С. В.,
Котенко С. В.

червень 2021 р.

Грищенко І. В.,
Магац Н. С.

червень 2021 р.

Грищенко В. Ф.,
Скопцов К. В.

червень 2021 р.

Котенко С. В.,
Гардіман Ж. А.

жовтень 2021 р.

Ільченко С. В.,
Грищенко В. Ф.

жовтень 2021 р.

Ільченко С. В.,
Дем’янчук М. А.

листопад. 2021 р.
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№з/
п

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

1

2

3

4

5

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

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

березень 2021 р.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України, Облдержадміністрації

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

березень 2021 р.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Відділ економічного регулювання природокористування

Наукова доповідь: «Теоретико-методологічні
засади інституційного забезпечення розвитку
економіки вражень в природокористуванні на
основі інклюзивного підходу»
Доповідна
записка:
«Вдосконалення
інституціонального середовища для узгодження
соціо-економіко-екологічних інтересів у межах
забезпечення інклюзивності економіки вражень в
природокористуванні»
Аналітична записка: «Інституціональні чинники
інклюзивності економіки вражень у природних
парках»
Доповідна записка: «Забезпечення балансу
інтересів суспільства, природи і економіки
вражень в умовах COVID-19»
Наукова
доповідь:
«Вплив
інститутів
громадянського
суспільства
на
розвиток
економіки вражень в природокористуванні на
засадах інклюзивності»
Наукова
доповідь:
«Стан
інституційного
забезпечення інклюзивного розвитку туристичнорекреаційного природокористування в умовах
економіки вражень»
Наукова
доповідь:
«Економіко-правовий
механізм регулювання відносин у спільному полі
діяльності, пов’язаної з інклюзивністю економіки
вражень у природокористуванні»

3.1.8.63/Б

Міністерство освіти і науки України,
Облдержадміністрації
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України

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

квітень 2021 р.

квітень 2021 р.

Міністерство розвитку громад та
територій України

Костецька К. О.

травень 2021 р.

Державне агентство розвитку
туризму України,
Облдержадміністрації

Черчик Л. М.,
Ніколайчук Т. О.

травень 2021 р.

Міністерство розвитку громад та
територій України,
Облдержадміністрації

Ніколайчук Т. О.
Хумарова Н.І.

травень 2021 р.
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№з/
п
1
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

Назва записки (наукової доповіді)

2

Наукова доповідь: «Інституціональні чинники
інклюзивного розвитку видів туризму, пов’язаних
із економікою вражень у природокористуванні»
Доповідна
записка:
«Вдосконалення
інституційного середовища для інклюзивного
розвитку туризму, пов’язаного з економікою
вражень у природокористуванні»
Наукова доповідь «Організаційно-економічний
механізм диверсифікації використання природних
ресурсів у рекреаційно-туристичній сфері на
засадах інклюзивності та сталості»
Аналітична записка: «Інституційне забезпечення
розвитку санаторно-курортної сфери в межах
інклюзивності
економіки
вражень
у
природокористуванні»
Доповідна
записка:
«Вдосконалення
інституційного середовища розвитку санаторнокурортної сфери в межах інклюзивності економіки
вражень у природокористуванні»
Аналітична записка: «Передумови та тренди
економіки вражень в умовах актуалізації
інклюзивного розвитку: на матеріалах туристичнорекреаційної сфери»
Доповідна записка: «Фонд рекреаційних земель в
контексті забезпечення інклюзивного розвитку
рекреаційного природокористування»
Аналітична записка: «Визначення інституційних
чинників формування та використання природноресурсних
активів
рекреаційно-туристичної
сфери»

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

3

Державне агентство розвитку
туризму України,
Облдержадміністрації

4

5

Гордійчук Є. Г.

червень 2021 р.

Державне агентство розвитку
туризму України,
Облдержадміністрації

Гордійчук Є. Г.

червень 2021 р.

Міністерство розвитку громад та
територій України,
Облдержадміністрації

Голікова О.С.,
Хумарова Н. І.

червень 2021 р.

Міністерство охорони здоров’я
України

Костецька К. О.

липень 2021 р.

Міністерство охорони здоров’я
України, Облдержадміністрації

Костецька К. О.

липень 2021 р.

Державне агентство розвитку
туризму України,
Облдержадміністрації

Черчик Л. М.,
Ніколайчук Т. О.

липень 2021 р.

Черчик Л. М.,
Ніколайчук Т. О.

липень 2021 р.

Шевченко Г. М.

квітень 2021 р.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
3.1.8.71/Б
Державне агентство розвитку
туризму України, Міністерство
розвитку громад та територій
України, Міністерство розвитку
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№з/
п

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

1

2

3

4

5

16

17

1.

2.

3.

економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Відділення
економіки НАНУ
Доповідна записка: «Інституційне забезпечення
Державне агентство розвитку
формування та використання природно-ресурсних
туризму України, Міністерство
активів
рекреаційно-туристичної
сфери
в
розвитку громад та територій
Шевченко Г. М.,
контексті реалізації ЦСР України»
України, Міністерство розвитку
Коджебаш А. П.
економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Відділення
економіки НАНУ
Наукова доповідь: «Інструменти забезпечення
Державне агентство розвитку
диверсифікації використання природних ресурсів
туризму України, Міністерство
розвитку громад та територій
у рекреаційно-туристичній сфері України»
Голікова О. С.
України, Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів
3.1.8.62/Б
Наукова доповідь: «Потенціал
та стратегічні
Управління аграрної політики
орієнтири управління розвитком аквакультури на
Одеської обласної державної
Рубель О.Є.,
півдні України»
адміністрації, Управління Державного
Купінець Л. Є.
агентства рибного господарства
Доповідна записка: «Рекомендації органам
Управління аграрної політики
виконавчої влади та місцевого самоврядування
Одеської обласної державної
Рубель О.Є.,
щодо розвитку аквакультури на півдні України»
адміністрації, Управління Державного
Купінець Л. Є.
агентства рибного господарства
Наукова доповідь: «Методологія врахування Департамент екології та природних
фактору часу в контексті нелінійного управління ресурсів Одеської обласної державної
еколого-економічними системами»
адміністрації, Міністерство захисту
Степанов В.М.
довкілля та природних ресурсів
України

квітень 2021 р.

травень 2021 р.

квітень 2021 р.

квітень 2021 р.

травень 2021 р.
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№з/
п
1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

2

3

4

5

Гетьман О. Л.,
Шершун О. М.

червень 2021 р.

Андрєєва Н.М.

липень 2021 р.

Рубель О.Є.

липень 2021 р.

Купінець Л. Є.,
Шершун О. М.

вересень 2021 р.

Купінець Л. Є.,
Тютюнник Г. О.

вересень 2021 р.

Андрєєва Н.М.

вересень 2021 р.

Наукова доповідь: «Стратегічне планування та
Міністерство захисту довкілля та
інституціональне забезпечення моніторингу і
природних ресурсів України,
контролю як базис управління секторальною Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
екологізацією економіки»
адміністрації
Наукова доповідь: «Методологічний базис
Міністерство захисту довкілля та
забезпечення системи стратегічного управління
природних ресурсів України,
секторальною екологізацією економіки»
Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації
Наукова
доповідь:
«Інституційна
та
функціональна
трансформація
системи
Міністерство захисту довкілля та
екологічного управління в контексті нелінійності
природних ресурсів України
розвитку економіко-екологічних систем»
Наукова
доповідь:
«Науково-інформаційне
Державна служба статистики
забезпечення процесу прийняття управлінських
України, Департамент екології та
рішень в сфері екологізації секторів економіки»
природних ресурсів Одеської
обласної державної адміністрації,
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України
Доповідна записка: «Стратегічне управління
Міністерство захисту довкілля та
аграрним
землекорстуванням
в
контексті
природних ресурсів України,
нелінійного підходу»
Управління аграрної політики
Одеської обласної державної
адміністрації
Доповідна записка: «Напрями удосконалення
Міністерство захисту довкілля та
інституціонального
забезпечення
управління
природних ресурсів України,
екологізацією секторальної економіки»
Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації
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№з/
п
1
10.

11.

Назва записки (наукової доповіді)

2

Наукова
доповідь:
«Удосконалення
інституціональних засад формування системи
управління екологізацією енергетичного сектору»
Наукова доповідь: «Методологія нелінійного
управління морською береговою зоною як базису
екологоорієнтованого розвитку морегосподарського
комплексу»

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

3

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, Департамент
екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації

4

5

Гетьман О. Л.

вересень 2021 р.

Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України

Степанов В.М

вересень 2021 р.

Андрєєва Н.М.,
Князєв С.І.

вересень 2021р.

3.1.8.70/Б
1.

2.

3.

4.

Наукова
доповідь:
«Напрями
активізації
трансферу та провайдингу екологічних інновацій у Департамент екології та природних
інвестиційну
політику
раціонального ресурсів Одеської обласної державної
природокористування на засадах найкращих
адміністрації
світових практик»
Наукова доповідь: «Адаптивні механізми
Головне управління статистики в
впровадження
екологічних
інновацій
в
Одеській області, Міністерства
раціональне природокористування агро-сфери»
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України,
Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації
Наукова доповідь: «Інституційне забезпечення Міністерство освіти і науки України,
розвитку
екологічно
релевантної
науково- Міністерство екології та природних
освітньої діяльності в межах інноваційних парків»
ресурсів України
Аналітична
доповідь:
«Механізми
та
інституційне
забезпечення
стимулювання
Міністерство екології та природних
виробництва,
трансферу
та
провайдингу
ресурсів України
екологічних інновацій у інвестиційну політику
водокористування України»

Купінець Л.Є.,
Шершун О.М.

липень 2021 р.

Петрушенко М.М.,
Хумарова Н.І.

липень 2021 р.

Рубель О.Є.

червень 2021 р.
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№з/
п
1
5.

6.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

2

3

4

5

Буркинський Б.В.
Нікішина О.В.

вересень 2021 р.

Андрєєва Н.М.,
Тютюнник Г.О.

липень 2021 р.

Лисюк В.М.,
Буюклі-Таран Т.П.

квітень 2021 р.

Буркинський Б.В.,
Антонюк П.О.

травень 2021 р.

Буркинський Б.В.,
Нікішина О.В.

червень 2021 р.

Тараканов М.Л.

травень 2021 р.

Лозова Т.П.

червень 2021 р.

Антонюк П.О.

червень 2021 р.

Аналітична доповідь: «Методичне забезпечення Міністерство освіти і науки України,
діагностики домінант інвестиційно-інноваційної
Міністерство розвитку економіки,
політики природокористування у секторальному торгівлі та сільського господарства
вимірі на засадах «квадро-спіралі».
України
Аналітична доповідь: «Методичні підходи щодо Департамент екології та природних
стратегічного
управління
інвестиційно- ресурсів Одеської обласної державної
інноваційною діяльністю у сфері екологічно адміністрації, Міністерство розвитку
безпечного землекористування»
економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Міністерство
освіти і науки України

Відділ ринкових механізмів та структур
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Наукова доповідь: «Принципи та методи
регулювання процесів товароруху по логістичному
маршруту товарних ринків»
Наукова
доповідь:
«Інституційний
вимір
глобальних ланцюгів доданої вартості»
Аналітична
доповідь:
«Інституційне
забезпечення формування ефективної логістики на
ринках зернових і хлібних продуктів України»
Аналітична доповідь:
«Інституційна база
регламентації товароруху в системі товарних
ринків»
Аналітична записка: «Пропозиції щодо шляхів
інституційного регламентування товароруху на
ринку плодово-ягідної продукції в Україні»
Аналітична записка «Інституційне забезпечення
ефективного товароруху на ринку олійних культур
та продуктів їх переробки в Україні»

3.1.8.64/Б
Всеукраїнська асоціація органів
місцевого самоврядування,
Асоціація міст України
Облдержадміністрація
Об’єднання підприємств
хлібопекарської промисловості
«Укрхлібпром»,
Облдержадміністрація
Мінекономіки України,
Облдержадміністрація
Управління аграрної політики
Одеської обласної державної
адміністрації
Управління аграрної політики
Одеської обласної державної
адміністрації
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№з/
п
1
7.

8.
9.

Назва записки (наукової доповіді)

До кого надсилається

Відповідальний за
підготовку

Термін надання

2

3

4

5

Асоціація «Укроліяпром»,
Облдержадміністрація

Антонюк П.О.

липень 2021 р.

Нікішина О.В.,
Тараканов М.Л.

вересень 2021 р.

Лисюк В.М.,
Буюклі-Таран Т.П.

вересень 2021 р.

Доповідна записка: «Пропозиції щодо шляхів
інституційного регламентування товароруху на
ринку олійних культур та продуктів їх переробки»
Аналітична доповідь:«Інституційне забезпечення
логістичної цілісності товарних ринків України»
Аналітична доповідь: «Теоретико-методичний
підхід до вибору ефективних регуляторних
впливів на розвиток ринкової логістики»

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

Мінекономіки України,
Облдержадміністрація
Всеукраїнська асоціація органів
місцевого самоврядування,
Асоціація міст України

Н.І. Хумарова
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Інституту,
академік НАН України,
д.е.н., професор
________________ Буркинський Б.В.
“____” _________ 2021 р.

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

Назва матеріалу

Відповідальний

1.

«Домінанти інвестиційно-інноваційної політики
природокористування національної економіки»

2.

«Організаційно-економічні механізми формування
ефективної логістики товарних ринків»
«Трансформація теоретичних засад розвитку ринку
інноваційних технологій в Україні».
«Організаційно-економічні механізми
забезпечення продуктивності підприємницької
діяльності в Україні»
«Регіональний
економічний
розвиток
та
співробітництво в умовах реформування місцевого
самоврядування»
«Природні активи рекреаційно-туристичної сфери»

Буркинський Б.В.,
Андрєєва Н.М.,
Петрушенко М.М.

Обсяг
Термін подання для Термін подання до
друк. арк. затвердження до друку
видавничоінформаційного
центру

1.1. Монографії

3.
4.
5.
6.

І кв. − IV кв. 2021р.

І кв. − IV кв. 2021р.

Нікішина О.В.

11

березень 2021 р.

квітень 2021 р.

Шлафман Н.Л.

10,0

І кв. - IV кв.2021р.

І кв. - IV кв. 2021р.

10

жовтень 2021р.

жовтень 2021р.

10

листопад 2021р.

листопад 2021р.

І кв. - IV кв. 2021р.

І кв. - IV кв. 2021р.

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Горячук
В.Ф.,Єрмакова О.А.,
Буркинський Б.В.,
Лайко О.І., Горячук
В.Ф., Єрмакова О.А.
Шевченко Г. М.

№
п/п

7.
8.
9.

Назва матеріалу

Відповідальний

«Дизайн механізмів використання природних
активів»
«Інклюзивність
економіки
вражень
у
природокористуванні»
«Ігри проти природи»

10. «Методологія формування системи управління
екологізацією секторів економіки»

1.

2.
3.

випусків

Шевченко Г. М.

І кв. - IV кв. 2021р.

І кв. - IV кв. 2021р.

Хумарова Н. І.

15,0

IV кв.2021 р.

ІV кв. 2021 р.

Петрушенко М. М.

7,5

IV кв.2021 р.

ІV кв. 2021 р.

Колектив авторів

10,0

листопад

грудень

Нікішина О.В.,
Тараканов М.Л.

5,5

травень 2021 р.

червень 2021 р.

Антонюк П.О.

4,5

червень 2021 р.

липень 2021 р.

Степанов В. М.

4

листопад

грудень

всі відділи

50,0

протягом 2021 р.

протягом 2021 р.

1.2. Брошури

«Науково-прикладні
засади
механізмів
формування ефективних ланцюгів товарних
ринків»
«Інституційний вимір глобальних ланцюгів
доданої вартості»
«Тезаурус нелінійності»

1. Підготовка поточних
інновації», №78-81

Обсяг
Термін подання для Термін подання до
друк. арк. затвердження до друку
видавничоінформаційного
центру

1.3. Збірник наукових праць

«Економічні

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., проф.

Всі виконавці тем за
індивідуальними
планами

-

протягом 2021 р.

протягом 2021 р.

Н.І. Хумарова
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Інституту,
академік НАН України,
д.е.н., професор
________________ Буркинський Б.В.
“____” _________ 2021р.

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
Штока Є.Т.
засади вдосконалення підприємницького середовища
наук. кер. Шлафман Н.Л.
для розвитку ринку інноваційних технологій»
Кандидатська
дисертація
«Теоретико-методичні
Захаров О.В.
засади вдосконалення державної політики розвитку
наук. кер. Шлафман Н.Л.
соціального потенціалу підприємництва в Україні»
Докторська дисертація «Теорія та методологія
формування ланцюгів ресурсного забезпечення
Топалова І.А.
економічного саморозвитку регіону в умовах
Наук. конс. Уманець Т.В.
техноглобалізму»
Відділ ринку транспортних послуг
Кандидатська дисертація «Науково-прикладні засади
Кенс А.,
розвитку водного транспорту»
наук. кер. Ільченко С. В.
Докторська дисертація

Грищенко В. В.,
наук. конс. Буркинський Б. В.

Очікувані результати

3-й розділ дисертації, 2 статті
3-й розділ дисертації, 2 статті

1-2 розділи дисертації, 5 статей

Рукопис I глави дисертації, 2 публікації,
участь у конференціях з публікаціями тез
доповідей
Рукопис І глави дисертації, 4 публікації,
участь у конференціях з публікаціями тез
доповідей

Назва теми дисертації

Відповідальні виконавці і
керівник теми

Очікувані результати

Відділ економічного регулювання природокористування
Кандидатська
дисертація
«ОрганізаційноРукопис дисертації,
економічний механізм диверсифікації використання
Голікова О.С.,
рукопис наукової доповіді на
природних ресурсів у рекреаційно-туристичній
наук. кер. Хумарова Н.І.
конференцію, рукопис статті
сфері»
Кандидатська дисертація «Удосконалення управління
Рукопис робочої версії ІІІ розділу,
об’єктами ПЗФ на засадах державно-приватного
Ніколайчук Т. О.
рукопис наукової доповіді на
партнерства (концесійні форми, угоди, відносини
наук. кер. Хумарова Н. І.
конференцію, рукопис статті
всередині форм, угод)»
Кандидатська дисертація «Організаційно-економічне
Рукопис робочої версії ІІ розділу,
Вернігорова Н.В.,
забезпечення якості екосистемних послуг міських
рукопис наукової доповіді на
наук. кер. Петрушенко М.М.
парків»
конференцію, рукопис статті
Кандидатська дисертація «Організаційно-економічне
Туренко Є.А.,
Рукопис робочої версії ІІ розділу,
забезпечення брендування сільськогосподарської
наук. кер. Хумарова Н.І.
Апробація результатів на конференціях
продукції»
Відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я
Кандидатська
дисертація
«Теоретико-методичні
Скопцов К.В.
Підготовка 2 розділу дисертації
особливості стратегування сталого розвитку портовонаук. кер. Осипов В.М.
промислових об’єднань»
Кандидатська дисертація «Удосконалення механізмів
Дорошенко А.О
регулювання просторового розвитку як стратегічного
Підготовка 2 розділу дисертації
наук. кер. Осипов В.М.
вектору економічного зростання територій ОТГ»
Кандидатська дисертація «Організаційно-економічне
Тернавський А.С.
забезпечення
управління
автономізацією
Підготовка 2 розділу дисертації
наук. кер. Коваль В.В.
комунальних закладів»
Кандидатська
дисертація
«Стимулювання
Талпа В.П.
Захист дисертації
інвестиційного розвитку економіки України»
наук. кер. Лайко О.І.
Кандидатська
дисертація
«Вплив
суб'єктів
Банташ А.М. (Арафтеній А.М.)
господарювання на інституціональне забезпечення
Захист дисертації
наук. кер. Лайко О.І.
розвитку територіальних громад»
Кандидатська
дисертація
«Методичні
засади
Мурзановський Г.М.
Підготовка рукопису дисертації
формування
економічно
самодостатніх
наук. кер. Горячук В.Ф.
28

Назва теми дисертації

Відповідальні виконавці і
керівник теми

Очікувані результати

територіальних громад в умовах децентралізації
влади
в
Україні (на
прикладі
Українського
Причорномор’я)»
Кандидатська дисертація «Капіталізація підприємств
Назаренко Ю.А.
Підготовка дисертації до захисту
України в контексті доданої вартості»
наук. кер. Горячук В.Ф.
Кандидатська
дисертація
«Теоретико-методичні
засади управління туристичними дестинаціями в
Торган В.В.
Підготовка 3 розділу дисертації
контексті розвитку місцевого самоврядування в
наук. кер. Лайко О.І.
Україні»
Докторська дисертація «Теоретико-методологічні
Коваленко С.І.
засади управління розвитком транскордонних
Захист дисертації
наук. конс. Лайко О.І.
кластерних систем в умовах розширення ЄС»
Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів
Кандидатська
дисертація
«ОрганізаційноШершун О. М.
економічний механізм формування інформаційного
Подання 1-2 розділів дисертації
наук. кер. Купінець Л.Є.
забезпечення природоохоронного управління»
Відділ ринкових механізмів та структур
Кандидатська
дисертація
«Теоретико-методичні
Рукопис ІІІ глави дисертації,
основи логістичного розвитку ринку плодово-ягідної
Лозова Т.П.,
3 наукові статті, 2 тези доповіді, участь у
продукції в Україні»
наук. кер. Нікішина О.В.
колективних монографіях України та
іноземних держав
Кандидатська дисертація «Економічне стимулювання
Рукопис ІІІ глави дисертації
виробників молочних продуктів»
Буюклі-Таран Т.П.
2 наукові статті, 2 тези доповіді, участь у
наук. кер. Буркинський Б.В.
колективній монографії,
кандидатські іспити

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

Н.І. Хумарова
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