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ОДЕСА 2017

Про стан співпраці університету з підрозділами Академії Наук
України
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи
Ковальова А.І. про реалізацію заходів з наукового співробітництва Одеського
національного економічного університету з Інститутом економіки та
прогнозування НАН України, вчена рада зазначає, що здійснено певну
роботу щодо організації наукового співробітництва з НАН України.
У квітні 2016 року між ОНЕУ і Державною установою «Інститут
економіки і прогнозування НАН України» було підписано договір про
співробітництво у науково-освітній сфері на 2016-2020 рр.
Договором передбачена наступна спільна діяльність:
и Підтримка спільних проектів у галузі освіти і науки.
■ Організація та проведення спільних наукових та освітніх заходів:
конференцій, засідань круглих столів, семінарів, вебінарів та ін.
■ Підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою,
узгодженою партнерами.
■ Реалізація спільних міжнародних проектів у сфері інтеграції
докторських програм з економіки, менеджменту та бізнес-адмініструванню.
* Співпраця у межах інноваційних програм ЄС та реалізація спільно з
європейськими партнерами проектів науково-дослідної діяльності у рамках
програми «Горизонт-2020».
■ Імплементація спільних проектів інтелектуальної та консалтингової
підтримки управлінських рішень, що приймаються на корпоративному,
галузево-секторальному і загальнодержавному рівнях, їх юридичне та
інфраструктурне супроводження.
* Розбудова партнерської мережі науки, освіти та бізнесу,
комерціалізація
конкурентоспроможних
інтелектуальних
продуктів
Університету та Інституту у практиці функціонування вітчизняних бізнесструктур, зокрема, у рамках щорічного інноваційно-інвестиційного форуму.
* Обмін науково-дослідними кадрами, науковими матеріалами,
професійним досвідом, ідеями та інформацією, що мають важливе значення
для розвитку' науково-дослідної та освітньої діяльності ОНЕУ та Інституту
економіки та прогнозування.
* Взаємна підтримка науково-освітньої діяльності, спрямованої на
нарощування інноваційного потенціалу обох закладів.
■ Підготовка та видання монографій, підручників, навчальних
посібників та інших публікацій наукового характеру.
* Спільне рецензування рукописів монографій, підручників,
навчальних посібників, авторефератів докторських та кандидатських
дисертацій, проведення експертизи науково-дослідних робіт.
У 2016 році ОНЕУ підготовлено 8 НДР згідно з тематичним планом
Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України:

ИІ-03-14. «Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу
України» - кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
(«Промисловий капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний
аспект», керівник: д.е.н., проф., член-кореспондент
НАН України
Звєряков М.І., відп. виконавець: д.е.н., проф. Жданова Л.Л.)
ІІ-4-15 «Рекапіталізація фінансового сектора економіки України як
передумова її модернізації» - кафедра фінансового менеджменту та
фондового ринку ( «Проблеми розвитку фінансового ринку України в умовах
європейської інтеграції», керівник: д.е.н., доц. Гончаренко О.М., відп.
виконавець: к.е.н., доц. Світлична О.С.)
II-9-15 «Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та
інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції» - кафедра
економіки та планування бізнесу («Створення інфраструктури підтримки
інноваційних розробок на регіональному рівні», керівник: д.е.н., проф.
Ковальов А.І., відп. виконавець: д.е.н., доц. Сментина Н.В.)
III-02-13 «Імплементація високих технологій в економіку України» кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
(«Дослідження можливостей застосування нових форм і методів організації
впровадження новітніх технологій в національній економіці України»,
керівник: д.е.н., проф. Янковий О.Г., відп. виконавець: д.е.н., доц.
Семенова В.Г.); кафедра маркетингу («Тенденції розвитку ринку ІТК в
Україні», керівник: д.е.н., проф. Литовченко І.Л., відп. виконавець: к.е.н., ст..
викл. Шкурупська І.О.)
ІИ-04-14 «Консолідація державних фінансів України в умовах світової
фінансової нестабільності» - кафедра фінансів («Бюджетно-податкова
політика в умовах поглиблення бюджетної децентралізації в Україні»,
керівник: д.е.н., проф. Баранова В.Г., відп. виконавець: д.е.н.,доц.
Волохова І.С.)
ІІІ-04-15 «Соціально-економічні імперативи розвитку ринку праці» кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій («Агентнодинамічне моделювання розвитку ринку праці й аграрного ринку України»,
керівник: д.ф.-м.н., проф. Якуб С.С., відп. виконавець: к.е.н., доц.
Гострик О.М.)
ИІ-01- 14 «Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації
пріоритетних напрямів економічної політики України» - кафедра економіки
та планування бізнесу («Використання Due Diligence в обґрунтуванні
передінвестиційних рішень у секторах національної економіки», керівник:
д.е.н., проф. Балджи М.Д., відп. виконавець: к.е.н., ст. викл. Шевченко В.В.).
У рамках запропонованої університетом тематики було опубліковано
99 навчальних посібників, монографій і статей; 371 особа взяла участь у
конференціях різного рівня, семінарах і засіданнях круглих столаів; у
спільних заходах взяло участь 22 особи. Кафедра фінансів підготувала
програму співпраці на 2016-2017 роки. Спільні заходи в рамках програми
проводяться у вигляді вебінарів.

У той же час рада відзначає, що здійснена робота є недостатньою для
необхідного рівня наукових контактів між Одеським національним
економічним університетом та Інститутом економіки та прогнозування НАН
України.
РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛИЛА:
1. Для активізації співпраці з Інститутом еконс ліки та прогнозування
НАН України завідувачам кафедр підготувати пропозиції щодо співпраці на
2017 рік.
Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А.І., завідувачі
кафедр.
Термін: до 20 травня 2017 року.
2. Науково-дослідній частині підготувати програму співпраці з
Інститутом економіки та прогнозування НАН України на 2017 рік.
Відповідальні: начальник НДЧ Карпов В.А., завідувачі кафедр.
Термін: до ЗО травня 2017 року.
3. Ректорату, завідувачам кафедр активізувати роботу з налагодження
прямих наукових контактів з підрозділами Інституту економіки та
прогнозування НАН України.
Відповідальні: ректорат, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової
роботи Ковальова А.І.

ГОЛОВА РАДИ

Проект рішення вносить
проректор з наукової роботи

М. І. ЗВЄРЯКОВ

