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Радою молодих вчених Інституту проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України в 2020 році були проведені засідання,
на яких розглядались питання щодо сприяння реалізації прав та інтересів
наукової молоді, забезпечення ефективної взаємодії молодих вчених з
науковцями Інституту, інших науково-освітніх закладів, з іноземними
партнерами; підтримки наукової, науково-організаційної та освітньої
діяльності молодих вчених, сприянню їх участі у виконанні
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, впровадженню
результатів досліджень, розвитку наукових шкіл в Інституті; обговорення та
розробки пропозицій щодо документів у сфері науки і освіти; сприяння
отриманню молодими вченими Інституту грантової, стипендіальної та іншої
фінансово-матеріальної підтримки для проведення досліджень.
Так, в межах підготовки висококваліфікованих наукових кадрів було
здійснено організацію та взято участь в обговоренні освітньо-наукових
програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти навчання
здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальностями
051 «Економіка», 073 «Менеджмент», напрацьовані рекомендації та
пропозиції передано гарантам ОНП (травень-липень 2020 року).
При сприянні Президії Ради молодих вчених була організована щорічна
звітна конференція (травень-липень 2020 року) за підсумками І півріччя
2019/2020 навчального року) докторантів, аспірантів та молодих вчених
(здобувачів), що навчаються поза аспірантурою, про хід виконання освітньої
та наукової складової індивідуальних планів, ступінь виконання
дисертаційних робіт. В умовах карантинних обмежень проведено
конференцію в змішаному (очному та дистанційному) режимі з
використанням програмного засобу Zoom.
Здійснювались обговорення результатів та перспектив участі молодих
вчених Інституту у стипендіальних, грантових та інших програмах підтримки
досліджень. Зокрема, Радою молодих вчених було запропоновано на Вченій
раді Інституту кандидатури на отримання грантів та стипендія для молодих
вчених. В режимі консультацій надано допомогу в організації публікацій в
журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science за
участю молодих вчених, які були відповідальними виконавцями тем НДР, а
саме:

НДР «Розвиток інвестиційної системи України на засадах скорочення
відтоку капіталу» ((науковий керівник д.е.н., с.н.с. Лайко О.І., реєстраційний
№ 0120U101900, строк виконання 01.01 – 31.12.2020р.) - Додаткові відомчі
теми науково-дослідних робіт 2020 р., керівниками яких є молоді вчені
(Постанова Президії НАН України № 337 від 18.12.2019р.));
- Науковий проєкт, що виконується за грантом НАН України
дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України на 20202021рр. НДР «Формування та використання природно-ресурсних активів
рекреаційно-туристичної сфери» (науковий керівник д.е.н., доц. Шевченко
Г.М., реєстраційний № 0120U100159, строк виконання 01.2020 - 12.2021 рр.)
- НДР «Теоретико-методологічні засади податкового стимулювання
розвитку економіки України в умовах реформи місцевого самоврядування»
стипендіатом стипендії Верховної Ради України для молодих учених –
докторів наук Лайком О.І. в Інституті проблем ринку та економікоекологічних досліджень Національної академії наук України.
За участю членів Ради молодих вчених Інституту надано пропозиції
щодо актуальних нормативних документів у сфері науки і освіти, зокрема:
проведена експертна оцінка законопроєктів: «Про державну підтримку
інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», «Про внесення змін до
розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують
інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями», «Про внесення змін до
розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу
України» (Український союз промисловців і підприємців, Антикризова рада
громадських організацій вих. №9/208 від 24.07.2020)
Членами Ради молодих вчених взято участь у формуванні та виданні
збірника наукових праць Інституту «Економічні інновації», протягом року, в
кожному з 4-х випусків. Було проведено організаційно-наукові заходи щодо
включення збірника наукових праць Інституту «Економічні інновації» до
переліку фахових видань в Україні (категорія Б), а також забезпечено умови
для включення збірника до міжнародної наукометричної бази ErichPlus.
Членами Ради молодих вчених Інституту здійснювалось вирішення
поточних питань, в тому числі щодо популяризації діяльності Ради молодих
вчених на національному та обласному рівнях.
За участю Ради молодих вчених Інституту проведено наступні наукові
заходи:
- Міжвузівська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти
і молодих вчених «Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан

та перспективи», (19 березня 2020 року у Львівському державному
університеті внутрішніх справ);
- XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми
господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» (Одеський
національний економічний університет);
- ХІ міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції
розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання»
(Херсонський національний технічний університет);
- VІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів,
молодих вчених і науковців «Актуальні проблеми теорії та практики
менеджменту» (Одеський національний політехнічний університет,
28.05.2020р.);
- The India, Ukraine, Brazil & Greater Mekong Subregion International
Conference 2020 «Global Challenges and Threats to National Economies
Nowadays» November 20-22, 2020.
Члени Ради молодих вчених Інституту входять до Експертної ради
Міністерства освіти і науки України з експертизи проєктів наукових робіт,
науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених секції
«Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя
суспільства», зокрема у 2020 році проведена експертиза 18 проєктів на
державне фінансування (https://mon.rit.org.ua/taxonomy/term/3836) .
У 2020 р. за бюджетною програмою КПКВК 6541230 за проєктом
«Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України на засадах
глокалізації (на прикладі Одеської області)» (Грант НАН України
дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для
проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки) опублікована звітна колективна монографія: Єрмакова О. А. та ін.;
Стратегування інноваційного розвитку регіонів України на засадах
глокалізації. – /Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України/. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 387 с. (22,49 ум. друк. арк.).
– 300 прим. - ISBN 978-966-02-9144-7. У монографії висвітлено значне коло
проблемних питань, пов’язаних зі стратегуванням інноваційного розвитку
регіонів. Авторським колективом запропоновано нові підходи до вирішення
завдань теоретичного та прикладного характеру, розглянуто стратегічні
орієнтири інноваційного розвитку на прикладі Одеської області, сформовано
відповідні сценарії, визначено пріоритети та інструменти інноваційного
розвитку, визначено необхідність включення екологічної складової до
інноваційного сталого розвитку регіону, визначено тенденції, сценарії та

