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ВСТУП
Пошук нових ідей і їх реалізація - це одне з найбільш важливих і
складних завдань ініціативних і творчих особистостей та колективів.
Вміння креативно мислити і знаходити нові рішення, бачити
перспективи, передбачаючи майбутні потреби, які формуються в
суспільстві, створюють могутній потенціал нашої держави. Активна
позиція бізнесу, науки і регіональних органів влади здатна генерувати
ефективні рішення по використанню різних можливостей для отримання
прибутку і забезпечення збалансованого інноваційного соціальноекономіко-екологічного розвитку нашої країни.
Пропоновані до впровадження розробки та проекти вчених Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ спрямовані
на реформування стратегічних напрямків розвитку економіки України та
її регіонів, розвиток нових управлінських рішень та механізмів,
формування перспективних ринків, виробництво принципово нових
товарів, відкриття нових джерел сировини - аж до створення нових
секторів економіки.
ІП Р Е Е Д Н А Н України це провідний академічний заклад
економічного профілю на Півдні України. В Інституті працює 55
наукових співробітників, у тому числі академік НАН України, 20 докторів
наук та 19 кандидатів наук. Основні наукові напрацювання колективу
Інституту представлені у понад 650 монографіях, статтях.
Знайомлячи читачів з конкретними розробками ІПРЕЕД НАН
України за останні роки, науковці Інституту пропонують потенційним
інвесторам, міжнародним партнерам, а також всім зацікавленим особам
співпрацю щодо впровадження цих проектів в економіку країни.
ІПРЕЕД НАН України відкритий для реалізації Ваших
економічних, екологічних та соціальних прагнень та завдань!

INTRODUCTION
One of the most essential and complicated assignments of initiative and
creative personalities and teams is searching for new ideas and their
implementation. The ability to think creatively and ﬁnd out new solutions, to
see prospects, anticipating the future needs that are formed in society, creates
the powerful potential of our state. The active position of business, science and
regional authorities is capable to generate eﬀective solutions for utilizing
various opportunities for proﬁt and ensuring a balanced, innovative socioeconomic-ecological development of our country. The search for new ideas and
their implementation is
The studies and projects of the Institute of Market Problems and
Economic-Ecological Research of the National Academy of Sciences which
are aimed to the reformation of strategic directions of the economic
development of Ukraine and its regions, the progress of new managerial
decisions and mechanisms, prospective markets grouping, the production of
fundamentally new products, discovering new sources of raw materials – up to
the new sectors of the economy foundation are oﬀered to implementation.
IREED NAS of Ukraine is the leading academic institution of the
economic proﬁle in the South of Ukraine. The Institute employs 55 scientiﬁc
staﬀ, including the academician of the National Academy of Sciences of
Ukraine, 20 doctors of science and 19 candidates of sciences. The main
scientiﬁc researches of the Institute's staﬀ are presented in more than 650
monographs, articles.
With knowledge of the recent speciﬁc project developments of the
IMPEER NASU the scientists of the Institute have oﬀered the implementation
of these projects into the national economy. All of the oﬀers are made for
potential investors, international partners and all interested persons the
cooperation in.
IMPEER of NAS of Ukraine is open for implementation your
economic, environmental and social aspirations and tasks!

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
THE REALIZATION OF THE INVESTMENT OPPORTUNITIES OF TERRITORIAL COMMUNITIES
Складний проце с перебудови адміністративних відно син
супроводжується делегуванням ряду податкових повноважень на рівень
територіальних громад, що дозволятиме їм здійснювати регулювання
внутрішні економічні процеси на основі використання інвестиційних
можливостей.
Метою проекту є розробка організаційно-економічного механізму
стимулювання інвестиційної діяльності, особливо за допомогою заходів
податкового регулювання процесів руху капіталу, оформленого у вигляді
типових адаптивних методичних рекомендацій, що дозволятиме
територіальній громаді максимально ефективно реалізовувати внутрішні
можливості для соціально-економічного розвитку.
Суть Проекту:
- Вдосконалення системи інституціонального забезпечення
інвестиційного розвитку територіальних громад та визначення нових
важелів стимулювання інвестиційної діяльності економічними,
адміністративно-організаційними, інформаційними шляхами.
- Визначення набору інструментів стимулювання інвестиційної
діяльності на основі використання місцевих податків.
- Розробка інструментів стимулювання сталого інвестиційного
розвитку: полегшення податкового навантаження для суб'єктів
господарювання, що стимулює економічний, соціальний, бюджетний та
екологічний розвиток громади;
- Розробка рекомендацій по застосуванню організаційноекономічних механізмів стимулювання інвестиційного розвитку
територіальних громад з передбаченням можливості для їх адаптації до
умов конкретної територіальної громади.
Очікуваний ефект проекту: формування інституціонального
середовища, здатного забезпечити перехід до сталого розвитку
територіальних громад на засадах ефективного використання
внутрішніх ресурсів.

The complex process of the administrative relations restructuring is
accompanied by the delegation of number of tax authorities to the level of local
communities that allows them to regulate the domestic economic processes
through the use of investment opportunities.
Project objective: the development of organizational and economic
mechanism of investment activity stimulation, especially with help of tax
measures of ﬁnancial capital movements regulation, that is designed in form of
standard adaptive-able guidelines that allow local community eﬃciently
implement the internal opportunities for socio-economic development.
Project activities:
- Improvement of institutional support system of investment
development of local communities and the identiﬁcation of new instruments
and measures of investment activities stimulation with help of economic,
administrative, organizational and informational ways.
- Deﬁnition of the set of tools of investment activities stimulation through
the use of local taxes.
- Development of means of facilitation for the use of sustainable
investment development approaches in direction of the ease of the tax burden
for business entities that promote economic, social, ﬁscal and environmental
development of the communities;
- Design of recommendations for the application of organizational and
economic mechanisms of investment development stimulation for territorial
communities with the possibility for their adaptation to speciﬁc local
conditions.
Expected results: the forming of institutional environment that is able
to provide the transition to sustainable development of local communities
and that is based on eﬀective use of their internal resources.

ПОДОЛАННЯ АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
REMOVAL OF ASYMMETRY BUSINESS SECTOR IN UKRAINE
Мета проекту: забезпечення сталого соціально-економічного
розвитку України шляхом розробки теоретико-методологічних засад та
практичних рекомендацій щодо подолання асиметрії розвитку
підприємницького сектору України.
Суть проекту:
- виявлення асиметрії галузевої структури підприємницького
сектору;
- визначення диспропорцій у розподіленні податкового
навантаження в підприємницькому секторі;
- дослідження асиметрії розвитку фінансово-кредитної системи та
деформацій фінансово-кредитної політики підтримки підприємництва;
- ана ліз асимет рії розвитку соціа льного потенціа лу
підприємництва, зокрема між попитом та пропозицією робочої сили на
ринку праці;
- визначення диспропорцій розвитку інноваційно-орієнтованого
підприємництва;
- методологічні засади та механізми подолання асиметрії розвитку
підприємницького сектору України.
Очікувані результати: розробка практичних рекомендацій щодо
подолання та оптимізації асиметрії розвитку малого та середнього
підприємництва в Україні.

Project objective: ensuring sustainable economic and social development
of Ukraine's through the development of theoretical and methodological
foundations and providing practical recommendation for overcoming the
asymmetry of the Ukrainian entrepreneurship development.
Project activities:
- Identiﬁcation of asymmetries in branch structure of the entrepreneurship
sector;
- Deﬁnition of imbalances in the distribution of the tax burden in the
entrepreneurship sector;
- Study the asymmetry of the ﬁnancial and credit system and deformation
of ﬁnancial and credit policies to support entrepreneurship;
- Analysis of asymmetry of social entrepreneurship potential
development, particularly in the labor force demand and supply on the labor
market;
- Valuation of imbalances in the innovative-oriented entrepreneurship;
- Methodological principles and mechanisms to overcome asymmetries
of the entrepreneurship sector in Ukraine.
Expected results: development of the practical recommendations for
overcoming and optimization of small and medium entrepreneurship
asymmetric development in Ukraine.

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗЕРНОВИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ
CREATION OF A REGIONAL NETWORK OF GRAIN PRODUCTION COOPERATIVES
В Україні функціонує близько 20 зернових кооперативів (4 % від їх
загальної кількості), в Одеській області – один кооператив. Європейські
країни через кооперативні формування реалізують понад 60 %
сільськогосподарської продукції, скандинавські – більше 80 %, Японія –
понад 90 %.
Метою Проекту є підвищення ефективності та оптимізація напрямів
просування зернових культур, вироблених малими і середніми
сільськогосподарськими підприємствами (юридичними особами) та
господарствами населення (фізичними особами), на внутрішній і зовнішній
ринки.
Суть Проекту складає:
· обґрунтування передумов і переваг створення зернових кооперативів
для збалансованого розвитку зернового ринку з урахуванням європейського
досвіду;
· обґрунтування механізмів державної підтримки створення та
розвитку регіональних зернових кооперативів, напрямів вдосконалення
законодавчої бази;
· розробка функціональної структури регіонального зернового
обслуговуючого кооперативу, базовою ланкою якого є районні й міжрайонні
кооперативні елеватори, умов залучення переробних підприємств до участі в
кооперативних об'єднаннях;
· оцінка ефективності функціонування кооперативного збутового
каналу в регіоні за допомогою авторського методичного підходу.
Очікувані ефекти Проекту:
1. Економічний – зменшення логістичних витрат первинних
зерновиробників; переорієнтація зернопотоків із непрозорих «інших
каналів» в організовані збутові мережі; підвищення якості зернових культур;
перерозподіл доходів на користь аграрного сектору зернового ринку для
розширеного відтворення ресурсів; доступність державної підтримки для
первинних зерновиробників; забезпечення продовольчої безпеки держави,
узгодження попиту і пропозиції культур із заданими параметрами якості.
2. Соціальний – забезпечення зайнятості сільського населення;
підвищення доходів сільського населення; розвиток сільських територій.
3. Екологічний – підвищення ефективності землекористування,
родючості ґрунтів; виробництво високоякісної екологічно безпечної
продукції для задоволення внутрішніх і зовнішніх потреб споживачів.

Currently there are about 20 grain producer cooperatives on the market in
Ukraine (4% of their total amount) but only one of these organizations operates
in Odessa region. More than 60% of agricultural products sold by European
countries are produced by such organizations. Its proportion in Scandinavian
countries is over 80% and it is over 90% in Japan.
Project objective: increasing the eﬃciency and optimization of the cereal
crops production promotion in order to support small and medium agricultural
enterprises (legal entities) and farms run by sole proprietors to make them
competitive on the domestic and international markets.
Project activities:
· Justiﬁcation of preconditions and beneﬁts of the grain producer
cooperatives creation that are required for the sustainable development of the
grain market. The research takes into account European experience.
· Justiﬁcation of state support mechanisms for the creation and
development of regional grain producer associations and guidelines for
legislation improvement;
· Establishment of an eﬃcient structure of regional grain service
cooperatives, basic elements of which are cooperative elevators; repressors
encouragement for participation in these cooperative associations;
· Evaluation of the eﬃciency of the cooperative sales channels in the
region, applying author's methodical approach.
Expected result:

1. Economic. Reduction of grain producers' logistics costs; improvement
of the quality of cereal crops; redistribution of income in favor of agrarian
sector; contribution to food security, compliance of demand and crops supply
with predetermined quality parameters.
2. Social. Rise in employment of rural population; increase in revenues of
rural population; rural development.
3. Ecological. Improvements in the eﬃciency of farmland use, soil
fertility; production of high quality of environmentally friendly products in
order to meet the needs of internal and external consumers.

РОЗВИТОК МЕРЕЖІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ СУБКОНТРАКТАЦІЇ
DEVELOPMENT NETWORK OF REGIONAL CENTERS FOR SUBCONTRACTING
Одним з найбільш дієвих і сучасних методів, що дозволяє
підприємствам досягти високої ефективності виробництва завдяки
раціональному використанню наявних виробничих потужностей і більш
ефективному використанню ресурсів, є механізм субконтрактації.
Мета проекту – раціональне використання виробничого
підприємницького потенціалу регіону на базі створення центрів
субконтрактації.
Центри субконтрактації діють в інтересах регіону/галузі і не
орієнтовані на одержання прибутку, але поступовий вихід Центра на
самооплатність - одна з необхідних задач його діяльності. Структурно
Центр субконтрактації створюється як підрозділ/відділ регіональної
Торгово-промислової палати. При цьому забезпечується економія коштів
в області бухгалтерського обліку та управління, ведення діловодства,
оплати податків і зборів. Фінансування Центру здійснюється за рахунок
наступних джерел: кошти, надані організацією - засновником; кошти,
одержувані Центром від реалізації послуг: підприємствам –
контракторам і малим підприємствам - субконтракторам; кошти,
одержувані Центром від підприємств за надання стандартного набору
послуг і представлення інтересів протягом обговореного періоду часу,
наприклад, 1 року («Клубні внески»). Діяльність Центру починається за
рахунок коштів засновників, потім поступово відбувається збільшення
частки коштів, одержуваних від надання послуг.
Перспективність проекту полягає в одержанні синергетичного
ефекту для розвитку економіки регіону за рахунок розширення кооперації
суб'єктів малого, середнього та великого підприємництва.

One of the most eﬃcient and modern method that enables businesses to
achieve high eﬃciency of production through the rational use of available
production capacity and more eﬃcient use of resources is a subcontracting
mechanism.
Project objective: the rational use of productive entrepreneurial potential
of the region based on the creation of centers for subcontracting.
Centers for subcontracting act for the beneﬁt of the region / industry and are
not oriented on proﬁt, nevertheless gradual make-out of the Center is one of the
essential objectives of its activities. Structurally Center for subcontracting is
created as a division / department of the regional Chamber of Commerce. This
provides savings in the areas of accounting and management, record keeping,
payment of taxes and fees. The Center is ﬁnanced by the follow sources: funds
provided by a Charter organization; funds received by the Centre from the sale
of services: entities – contractors and small businesses - subcontractors; funds
received by the Centre from enterprises for the provision of a standard set of
services and representation within a speciﬁed time period, e.g. 1 year ("club
fees"). The activity of the Centre begins at the expense of sources of founders,
subsequently gradually increasing the proportion of funds derived from the
provision of services.
The perspective of the project is to obtain a synergistic eﬀect for
development of economy of the region through the expansion of cooperation of
small, medium and large businesses.

СТРАТЕГУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ БАЗОВОГО РІВНЯ
STRATEGIZING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES
Запропоновано методичний підхід до формування стратегій
соціально-економічного розвитку територій базового рівня з
урахуванням імплементації європейського досвіду.

The methodical approach to the strategizing of socio-economic
development of local communities according to the European experience is
proposed.

Метою проекту є формування стратегій соціально-економічного
розвитку територій базового рівня з урахуванням вимог децентралізації
управління економічним розвитком.

Project objective: making the strategies of socio-economic development
of local communities taking into account the decentralization of economic
progress management.

Суть проекту:
Ш визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного та
культурного розвитку громади;
Ш визначення проектних пропозицій за визначеними стратегічними
пріоритетами;

Project activities:
Ш Identiﬁcation of priorities of socio-economic and cultural development
of the community;
Ш Determination of project proposals in according with the strategic
priorities of the community.

Очікуваний ефект проекту:
- підвищення рівня життя нас елення шляхом розвитку
підприємництва на місцевому рівні,
- оптимізації інфраструктурних витрат на основі концентрації
локальних ресурсів,
- створення умов для підвищення інвестиційної привабливості
територій базового рівня та об'єднаних громад.

Expected results:
- Rise on the standards of living by the development of entrepreneurship
at the local level;
- Optimization of infrastructure costs by concentration of local resources;
- Creation of conditions for increasing of the investment attractiveness
incrising of local communities and of united territorial communities.

РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ
IMPLEMENTATION OF THE NATURAL RECREATION AND TOURIST RESOURCES OWNERSHIP
Існування різноманіття форм власності на природні рекреаційні
ресурси та на фактори матеріального виробництва суб'єктів
господарювання, які використовують природні ресурси в оздоровчих,
лікувальних, туристичних цілях спонукає до необхідності врегулювання
економічних відносин в цій сфері. Виключним власником природних
ресурсів є народ України, що делегує право управління ними державі, яка
зобов'язана організувати ефективне використання рекреаційних
природних ресурсів в інтересах власників, користувачів та зберегти їх для
майбутніх поколінь.
Метою проекту є розробка організаційно-економічних механізмів
розвитку рекреаційно-туристичної сфери на основі удосконалення
відносин власності на рекреаційно-туристичні природні ресурси для
забезпечення державного регулювання різноманіттям форм власності на
природні та матеріальні фактори виробництва.
Суть Проекту складає:
- вдосконалення інституційної системи рекреаційно-туристичного
природокористування, регуляторних механізмів поводження з
рекреаційно-туристичними природними ресурсами різних форм
власності;
- обґрунтування економічних та адміністративних взаємовідносин
між різними суб'єктами власності на рекреаційно-туристичні природні
ресурси;
- розробка інструментів забезпечення взаємовідносин в системі
держава-власник-користувач-споживач рекреаційних природних
ресурсів України.
Очікуваний ефект проекту
- забезпечення соціальних стандартів життя на рівні держави;
- збалансування економічних, екологічних та соціальних інтересів
власників, користувачів та споживачів рекреаційних природних ресурсів;
- стимулювання власників, користувачів т а споживачів
рекреаційних природних ресурсів до раціонального, ощадливого
відношення до природи.

The existence plenty of ownership patterns on the natural recreation
resources and on the factors of material production of economic entities that
use natural resources for health, medical and tourist purposes induces to
adjustment the economic relationship in this area. The exclusive owner of
natural resources is the people of Ukraine, which delegates the right to run them
to the state, which is obliged to organize the eﬀective use of recreation natural
resources on behalf of owners, users, and save them for future generations.
Project objective: the development of organizational and economic
mechanisms for the recreational and tourist spheres on the basis of
improvement ownership relations on recreational and tourist natural resources,
to ensure state regulation of the diversity of ownership forms on natural and
material factors of production.
Project activities:
- Improvement the institutional system of recreational and tourist natural
resources usage, regulatory mechanisms for the eﬀective use, protection,
recovery recreation and tourist natural resources of various ownership forms;
- Substantiation of economic and administrative relations between
diﬀerent subjects of recreation and tourist natural resources ownership;
- Tools development for ensuring relations in the system state-owneruser-consumer recreation natural resources in Ukraine.
Expected result:
- Ensuring social living standards at the state and local levels;
- Balancing the economic, ecological and social interests of owners,
users and consumers of recreation natural resources;
- Stimulation of recreation natural resources owners, users and
consumers to a rational, economical attitude towards nature.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИБОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
PROVIDING OF REGIONAL FISHERY COMPLEX DEVELOPMENT
Мета проекту: відродження регіонального рибогосподарського
комплексу на базі екологічного імперативу для подолання
імпортозалежності рибогосподарської галузі, ефективного екологоекономічного господарського використання нерибних водних
біоресурсів, розвиток аквакультури і її специфічної складової
марикультури.
Суть проекту: відтворення рибогосподарського потенціалу регіону з
метою забезпечення потреб населення в якісній рибній продукції.
Напрями:
§ розвиток аквакультури
§ удосконалення нормативно-правового забезпечення екологізації
регіонального рибогосподарського комплексу;
§ створення методичної бази щодо екологовідповідального ведення
рибного господарства;
§ з а д і я н н я ком п е н с а ц і й н и х м еха н і зм і в в і д ш код у ва н н я
екстернальних впливів на водні біоресурси (планових і
несанкціонованих);
§ комплексне використання рибогосподарських водних об'єктів і
динамічний розвиток внутрішнього рибного господарства;
§ інституційне забезпечення державної підтримки розвитку
внутрішнього виробництва рибних комбікормів;
§ розвиток екологічної сертифікації готової і переробленої рибної
продукції.
Очікувані результати:
§ підвищення еколого-економічної ефективності використання
рибних ресурсів;
§ розширення масштабів та покращення якості рибоводномеліоративних робіт, робіт із відтворення рибних запасів;
§ створення умов для залучення інвестицій у сферу екологізації
рибогосподарської діяльності;
§ забезпечення потреб населення в якісній рибній продукції.

Project objective: revival of regional ﬁshery complex on the base of
ecological imperative to overcome import dependency in ﬁshery industry, on
the basis of eﬀective ecological & economic use of non-ﬁsh aquatic biological
resources; development of aquaculture and its speciﬁc component of
mariculture.
The essence of the project: reproduction of ﬁshery potential of the region
to meet the people needs in high-quality ﬁsh products.
Project activities:
· Aquaculture development
· Improving of regulatory support of ecologization of regional ﬁshery
complex;
· Creating of the methodological framework for eco-responsible ﬁsh
industry;
· Involvement of compensation mechanisms of external eﬀects on
aquatic biological resources (planned and unauthorized);
· Comprehensive use of ﬁshery water bodies and dynamic development
of domestic ﬁsheries;
· Institutional providing of state support of domestic fodder ﬁsh
production;
· Development of environmental certiﬁcation of ﬁnished and processed
ﬁsh products.
Expected results:
· Increasing of environmental and economic eﬃciency of ﬁshery
resources;
· Expansion and quality improvement of breeding and reclamation
works, works of ﬁsh stocks reproduction;
· Creating of conditions to attract investments in ecologization of
ﬁshery activities;
· Ensuring the needs of society in high-quality ﬁsh products.

БЕЗПЕЧНЕ АГРОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНИХ
ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТИХ ЗЕМЕЛЬНИХ МАСИВІВ
SAFE AGRO-ECONOMIC ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ON THE BASIS OF FORMING OF HOLISTIC
ECO-FRIENDLY TRACTS OF LAND
Метою проекту є розробка концепції, стратегії та методичного
інструментарію збереження і поліпшення земельних ресурсів шляхом
створення масивів з екологічно чистими характеристиками якості, що
забезпечать їх використання та отримання вагомих соціо-економікоекологічних ефектів.
Суть проекту:
§ ідентифікація екологічно чистих земельних масивів як категорії
особливо цінних земель;
§ розробка системи диференціації територій призначених для
трансформації в екологічно безпечні;
§ розробка системи спостережень за екологічно безпечними землями,
§ створення та імплементація кадастру екологічно чистих земель до
державної інформаційної бази даних;
§ уд о с ко н а л е н н я о ц і н к и е кол о г і ч н о ї с к л а д о в о ї з е м е л ь
сільськогосподарського призначення;
§ впровадження сертифікації екологобезпечних землекористувань, що
базується на системі чинного законодавства, стандартів та регламентів;
§ підготовка пропозицій щодо організаційного забезпечення
переводу сільськогосподарських земель в стан екологічно чистих.
Ефект реалізації проекту спрямований на:
§ відродження порушених екосистем за рахунок використання
біологічних методів підвищення родючості ґрунтів та захисту рослин;
§ зниження забруднення водойм шляхом обмеження використання
синтетичних агрохімікатів;
§ збереження локального біорізноманіття через заборону
використання генетично модифікованих організмів;
§ запровадження інноваційних методів організації виробництва та їх
розповсюдження в органічному секторі.
Перспективність проекту обумовлена затребуваністю екологічно
чистих масивів земель як засобу отримання безпечної продукції
стандартизованої якості, підтримки якості природного середовища,
запобігання його деградації та використання інноваційних індустріальних
технологій в альтернативних системах сільського господарства.

Project objective: the develop of concepts, strategies and methodological
tools of preservation and improvement of land resources by creating tracts of
land with eco-friendly quality characteristics that ensure their use and
obtaining of signiﬁcant socio-economic-ecological eﬀects.
Project activities:
· Identiﬁcation of environmentally friendly tracts of land as a category of
especially valuable land;
· Development of the system of diﬀerentiation areas designated for
transformation into environmentally safe;
· Development of monitoring system for eco-friendly lands,
· Creation and implementation of inventory of eco-friendly lands into the
state information database;
· Improving the assessment of the environmental component of the
agricultural land;
· Implementation of certiﬁcation of environmental land use based on a
system of current legislation, standards and regulations;
· Draft proposals for organizational support of conversion of agricultural
land into the eco-friendly state.
Expected results:
· Revival of damaged ecosystems through the use of biological methods
of improving soil fertility and plant protection;
· Reduce water pollution by limiting the use of synthetic agricultural
chemicals;
· Conservation of local biodiversity by banning of the use of genetically
modiﬁed organisms;
· Introduction of innovative methods of production and distribution in the
organic sector.
Perspective of the project has been caused by demand of environmentally
friendly tracts of land as a way of obtaining safe products of standardized
quality; maintain the quality of the environment, prevention of its degradation
and the use of innovative industrial technologies in alternative systems of
agriculture.

РОЗБУДОВА ШВИДКІСНОЇ ПАСАЖИРСЬКОЇ ПАРОМНОЇ ЛІНІЇ ОДЕСА - ВІДЕНЬ
BUILDING A HIGH-SPEED PASSENGER FERRY ODESSA - VIENNA
Відкриття безвізового доступу громадян України до країн ЄС і угода
про Зону вільної торгівлі Україна ЄС відкриває перспективи організації
нових маршрутів поєднують в собі комфорт, туристичний характер і
екологічну чистоту переміщення населення між Україною та країнами
ЄС. Одним з таких маршрутів є організація швидкісний паромної
пасажирської лінії Одеса - Відень з можливими заходами в розташовані
на маршруті дунайські столиці.
Мета проекту: входження у новий перспективний сегмент з
організації надання туристичних послуг за рахунок створення
швидкісної пасажирської паромної лінії Одеса – Белград – Будапешт –
Братислава – Відень.
Суть проекту: для організації роботи лінії передбачається
спроектувати швидкісний пасажирський паром, класу ріка-море, що
задовольняє умовам навігації по Дунаю і передбачає можливість накатки
– викатки транспортних засобів на звичайні причали. Створюються
переваги, пов'язані з організацією проходження прикордонних і митних
формальностей безпосередньо на борту судна, що виключає черги на
кордоні та інші незручності автомобільного переміщення.
Очікуваний результат: розвиток в країні туристичної діяльності,
збільшення надходжень від її здійснення, створення додаткових робочих
місць, зменшення екологічного навантаження на довкілля.

The start of visa-free access to the EU for Ukrainian citizens and the
agreement on free trade zone between Ukraine and EU opens prospects for
establishing new routes combining comfort, green-tourism and environmentfriendly travel between Ukraine and the EU. One of such routes is formation of
a high-speed passenger ferry line Odessa - Vienna with possible callings at
along-track Danube capitals.
Project objective: Entering a new prospective touristic-market niche due
to creation of a new high-speed passenger ferry line Odessa - Belgrade Budapest - Bratislava - Vienna.
Project activities: The organisation of the line demands designing a
passenger ferry, of the river-sea class, that would fulﬁll the demands of Danube
navigation and allow wheeling in and out vehicles to regular berths. Will be
developed certain beneﬁts concerning crossing the border and customs
bureaucracy directly on board, which will exclude standing the queue at the
border or any other disadvantages of travelling by car.
Expected results: Development of tourism in the country, increase in
revenues from its implementation, creating new workplaces, reducing the
environmental burden.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ
PROPOSALS FOR ECOLOGIZATION OF RECREATIONAL LAND USE IN URBAN AGGLOMERATIONS
Перспективність та необхідність екологізації рекреаційного
землекористування міських агломерацій спричинена: об'єктивністю
зростання обсягів рекреаційних послуг в умовах урбанізації та
ускладненням виробничо-господарської діяльності міських агломерацій;
розширенням масштабів рекреаційного землекористування за рахунок
місцевих ландшафтів та природного довкілля; обмеженістю земельних
ресурсів та нагальністю вирішення економіко-екологічних проблем.
Метою проекту є впровадження наукових та проектних підходів до
забезпечення екологізації економічних відносин рекреаційного
землекористування міських агломерацій.
Суть Проекту:
Ш визначення інституційних можливостей розвитку відносин
власності на земельні ресурси в системі екологізації рекреаційного
землекористування;
Ш розробка та обґрунтування моделі економіко-екологічного
зонування рекреаційних територій;
Ш вартісна оцінка рекреаційного землекористування для
стейкхолдерів;
Ш визначення критеріїв вибору інвестиційних рішень з метою
забезпечення раціоналізації та екологізації землекористування
міських агломерацій;
Ш розробка інструментарію та процедури земельного стратегування
рекреаційних земель.
Очікуваний ефект Проекту:
Ш Впровадження інноваційних технологій та інструментів форсайтпрогнозування рекреаційного землекористування в системі
земельного стратегування;
Ш Забезпечення екологізації розвитку територій шляхом формування
програмних документів для залучення стейкхолдерів до
впровадження масштабних інноваційних проектів;
Ш Підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності територій шляхом обґрунтування підходу до їх
ранжування за ступенем інвестиційної привабливості.

Prospects and need for ecologization of recreational land use in urban
agglomerations is caused by: objectivity growth of recreational services in
conditions of urbanization and increasing complexity of industrial and
economic activities in urban agglomerations; expansion of recreational
territories at the expense of local landscape and environment; limited land
resources and urgency of solving economic and environmental problems.
Project objective: The design and implementation of scientiﬁc
approaches to economic relationship ecologization in the sphere of recreational
land use within the urban agglomerations.
Project activities:
Ш Deﬁnition of institutional oportunities to develop the land resources
ownership in the system of recreational land use ecologization;
Ш Development and justiﬁcation of economic-ecological zoning in
recreational areas;
Ш Evaluation of recreational land for stakeholders;
Ш Determining the criteria for selecting investment decisions in order to
streamline and urban agglomerations' ecologization;
Ш Developing tools and procedures for land strategying of recreational
lands.
Expected result:
Ш Introduction of innovative technologies and tools, Foresight forecasting
of recreational land use in the system of land strategying;
Ш Provision of areas' ecologization by creating policy documents for
attracting stakeholders to the implementation of large-scale innovative
projects;
Ш Increasing investment attractiveness and competitiveness of areas
through substantiation the approach to their ranking by the degree of
attractiveness.

ВІДРОДЖЕННЯ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
REVIVAL OF UKRAINE MARITIME ECONOMY
Мета Проекту - відродження України як морської держави з
активнодіючою і розвиненою морською діяльністю, морегосподарським
комплексом і військово-морським флотом, які забезпечують ефективний
розвиток економіки і національну (в т.ч. військово-оборонну) безпеку.
Проект включає:
§ макет Закону України «Про морську діяльність в Україні», що
регулює поведінку вітчизняних суб'єктів морської діяльності, яка
пов'язана з вивченням, освоєнням і використанням морського
середовища в інтересах геоекономічного та геостратегічного
відродження України і забезпечення національної безпеки держави;
§ концепцію формування статусу та стратегії освоєння морської
берегової зони України, що визначає створення наукових передумов і
інституційних основ ефективного освоєння природно-ресурсного та
виробничого потенціалу морської берегової зони в інтересах сталого
соціально-економічного відродження Українського Причорномор'я та
України в цілому.
Очікувані ефекти Проекту:
§ економічне відродження України на основі активізації морської
економіки;
§ соціально-економічне відродження Українського Причорномор'я;
§ становлення України як авторитетної морської держави з
перспективою входження країни в топ-десятку найбільших морських
держав світу.

Project objective - The revival of Ukraine as a maritime state with active
and developed marine activities, maritime economy and the Navy, which
provide eﬀective economic development and national (including military and
defense) security.
Project activities:
· The layout of the Law of Ukraine "About maritime activity in Ukraine",
which regulates the behavior of domestic actors of marine activities related to
the study, development and use of the marine environment for the beneﬁt of
geo-economic and geo-strategic revival of Ukrainian Black Sea Region and the
national security of the state;
· Conception of status and strategies formation of marine coastal
Ukraine development, which determines the creation of scientiﬁc background
and institutional basis for eﬃcient development of natural resources and
industrial potential of the marine coastal zone for sustainable socio-economic
recovery Ukrainian Black Sea Region and Ukraine on whole.
Expected results:
· Ukraine economic recovery through activation of the marine economy;
· socio-economic revival of Ukrainian Black Sea Region;
· Ukraine becoming as a respected maritime power with entering to the
top ten of the largest maritime countries in perspective.

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПОРТОВО-ПРОМИСЛОВИХ ЗОН УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
ASSESSMENT OF PROSPECTS FOR PORT INDUSTRIAL ZONES DEVELOPMENT OF UKRAINIAN BLACK SEA
Метою проекту є розробка стратегії та методичного інструментарію
управління процесом «екологізації» об'єктів портово-промислових зон
Українського Причорномор'я.
Суть проекту:
§ Ідентифікація економіко-екологічних ризиків та небезпек об'єктів
портово-промислових зон Українського Причорномор'я;
§ Визначення імперативів еколого-орієнтованої політики з
урахуванням басейнового принципу управління;
§ Розробка організаційно-методичної бази економіко-екологічної
діагно стики об'єктів портово-промислових зон Українського
Причорномор'я;
§ Комплексна економіко-екологічна оцінка берегоукріплення
(берегозахисту), впливу демпінгу ґрунтів на морське середовище та
перспектив просторового розвитку морських акваторій та прибережних
зон;
§ Розробка концепції та екологічної стратегії використання
природно-ресурсного потенціалу зони портово-промислових зон та
прилеглих територій;
§ Розробка пропозицій до владних структур щодо законодавчого
забезпечення розвитку портово-промислових зон в умовах трансформації
прав власності на природні ресурси.
Ефект реалізації проекту спрямований на:
§ удосконалення законодавчого забезпечення щодо збереження та
відтворення морських та прибережних екосистем портово-промислових
зон (національний рівень);
§ узгодження суспільних та бізнес-інтересів суміжних суб'єктів
господарювання портово-промислових зон (регіональний рівень);
§ зниження техногенного, антропогенного навантаження,
забезпечення екологічної безпеки прибережних територій та морських
акваторій, а також удосконалення систем управління екологізацією
об'єктів портово-промислових зон (місцевий рівень).
Перспективність проекту обумовлена трансформацією відносин
власності суб'єктів портово-промислових зон в Україні та необхідністю
забезпечення на державному (регіональному) рівнях процесу
екологізації прибережних територій Українського Причорномор'я.

Project objective: The development of strategy and methodological tools
of ecologization management of facilities in port industrial zones of Ukrainian
Black Sea region.
Project activities:
· Identiﬁcation of the economic and environmental risks and hazards of
facilities in port industrial zones of Ukrainian Black Sea region;
· Deﬁning of the imperatives of environmental-oriented policy
considering on the basin managerial principle;
· Development of organizational and methodological basis of
economical&ecological diagnostic of facilities in port industrial zones of
Ukrainian Black Sea region;
· Integrated economic and environmental assessment of coastal
protection, impact of dumping soil on the marine environment and prospects
for spatial development of marine and coastal areas;
· Development of conception and environmental strategy of potential of
natural resources use in port industrial and adjoining areas;
· Development of proposals to the authorities to ensure the legislative
development of the port industrial zones in conditions of ownership
transformation on natural resources.
Expected results:
· Improvement of legislative support for the preservation and restoration
of marine and coastal ecosystems of port industrial areas (national level);
· Coordination of public and business interests of related entities in port
industrial areas (regional level);
· Reducing of manmade, anthropogenic pressures, providing of
environmental security of coastal and marine areas, improving of managerial
systems of the port industrial zones facilities ecologization (local level).
Prospects of the project are due to the transformation of property relations
of entities of port industrial zones in Ukraine and the need to ensure of process
of ecologization of Ukrainian Black Seа coastal areas on national (regional)
level.

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВУГЛЕЦЕВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
THE FORMATION OF THE INTERNAL CARBON MARKET IN UKRAINE
Мета проекту. Забезпечення низьковуглецевого інноваційного
розвитку економіки України на основі впровадження ринкових механізмів
управління викидами парникових газів (ПГ) та формування внутрішнього
вуглецевого ринку для розвитку товарно-грошових відносин щодо обігу
вуглецевих одиниць, активізації діяльності регіонів та вітчизняних суб'єктів
господарювання у напрямку зниження викидів ПГ.
Суть проекту складає:
– стимулювання попиту на квоти одиниць скорочення парникових газів
та спрямування інвестицій в напрямку низьковуглецевого розвитку,
модернізації та інновацій;
– впровадження у сфері природокористування засад відносин власності
на природні ресурси та на одиниці скорочення викидів парникових газів;
– розвиток системи адміністрування обсягів одиниць скорочення та
карбонових кредитів.
Очікуваний результат.
– на рівні держави: досягнення низько вуглецевого розвитку на основі
обмеження державою обсягів викидів парникових газів за принципом
«пузира» та розробка національного плану розподілу квот на викиди ПГ між
регіонами;
– на рівні регіону: формування регіональних ринків обігу квот на викиди
ПГ, розподіл дозволів між підприємствами, їх інвентаризація, контроль,
моніторинг, а також сприяння впровадженню проектів спільного
впровадження на рівні підприємств;
– на рівні суб'єктів господарювання: економічна мотивація суб'єктів
господарювання щодо реалізації природоохоронних заходів, визначення
попиту, пропозиції та ціни на квоти, дослідження попиту, пропозиції та
витрат на укладання і супроводження договорів реалізації проектів
спільного впровадження.
– створення умов виходу вітчизняних підприємств з вуглецевими
одиницями на міжнародні ринки.
Перспективність проекту вбачається у формуванні нових підходів до
розподілу прав на викиди, скиди та розміщення відходів у навколишнє
середовище серед суб'єктів національної економіки, розвитку ринкових
відносин між суб'єктами щодо раціонального природокористування, а також
запровадження економічного механізму обігу квот на викиди, скиди та
розміщення відходів, що мотивує підприємства до зниження забруднення
довкілля.

Project objective: Providing of low-carbon innovative development of
economy of Ukraine on the basis of the implementation of greenhouse gases
market mechanisms (GHG) and formation of the internal carbon market for
development of commodity-money relations concerning turnover of carbon units,
to liven up the work of regions and domestic subjects of economic manage in
direction of GHG emissions decline.
Project activities:
– Stimulation of demand on the quotas of greenhouse gases reduction units
and assignment of investments in direction of low-carbon development,
modernization and innovations;
– Introduction of property relationship principles on natural resources and on
unit of reduction of greenhouse gases emissions in the ﬁeld of environmental
management;
– Development of the administration system of reduction unit volumes and
hydrocarboxylic credits.
Expected result:
– At the state level: achievement low of carbon development on the basis of
state limitation of greenhouse gases emission volumes on "bubble" principle, and
development of national plan of GHG emission quotas distribution between
regions;
– At the region level: formation the regional markets of quotas on the emission
of GHG turnover, distribution of permissions between enterprises, their taking of
inventory, control, monitoring, and also assistance in implementation of general
introduction projects at the level of enterprises;
– At the level of managerial subjects: economic motivation of managerial
subjects in the context of nature protection measures realization, determination of
demand, supply and price on quotas, research of demand, suggestion and charges
on a conclusion and supporting of project realization agreements.
– Conditioning of domestic enterprises with carbon units to the international
markets entry.
Perspectives of project consist in forming of the new approaches to
distribution of emission rights, upcasts and waste distribution in environment
among the national economy subjects, market relationship development between
subjects in relation to rational environmental management, and also input of
quotas on economic mechanism of emission turnover, upcasts and waste
distribution, that motivate enterprises to decline the contamination level.

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
COMPREHENSIVE ESTIMATION OF REGIONAL TARGET BUDGET PROGRAMS
Мета проекту - комплексне оцінювання регіональних цільових
бюджетних програм, яке забезпечує інтегральну оцінку на усіх етапах їх
«життєвого» циклу (планування, в процесі реалізації та після
завершення), створює можливість порівняння програм для прийняття
альтернативних управлінських рішень.
Суть проекту:
Розробка методики комплексного оцінювання регіональних цільових
бюджетних програм на основі використанні експертних оцінок
обмеженої кількості базових (ключових) показників:
- відповідність цілей програми пріоритетам стратегії регіонального
розвитку;
- прозорість здійснення закупок товарів, послуг та вибору
підрядників;
- наявність зовнішньої незалежної оцінки програми;
- якість планування та управління програмами для прийняття
відповідних управлінських рішень;
- ступень досягнення її довгострокових і щорічних результативних
показників;
- рівень забезпечення ресурсами;
- інші.
Очікуваний ефект від проекту:
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- можливість інтегральної оцінки програм, оцінки зв'язку мети
програми із стратегічними цілями розвитку регіону
- порівняння результатів програм з різних видів діяльності;
- здійснення оцінки програми на усіх етапах.

Project objective: a comprehensive evaluation of regional target budget
programs, which provides integrated assessment at all stages of their life-cycle
(planning, realization process and after completion), creates the possibility of
comparison of programs for alternative management decision-making.
Project activities:
Development of methods of complex estimation of regional target budget
programs on the basis of using expert estimations of limited number of key
indicators:
- Correspondence of the objectives of the program with priorities of the
regional development strategy;
- Transparency of the processes of purchasing of goods, services
performing and of the selecting of contractors;
- Availability of external independent assessment of the program;
- Quality of planning and control of programs for making appropriate
management decisions;
- The degree of the achievement of its long-term and annual performance
indicators;
- The level of resource provision;
- Others.
Expected results:
- Increasing eﬃciency of budgetary funds using;
- The possibility of an integrated estimation of programs, estimation of
correspondence of program's objective with the strategic objectives of the
region development;
- The results of the programs in diﬀerent type of activity in comparison;
- The performing of evaluation of the program at all stages.

«СМАРТ ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА ДЛЯ МІСТ» (SMALOG)
МАЙСТЕР (МАГІСТР) ЗІ СМАРТ ТРАНСПОРТУ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
“SMART TRANSPORT AND LOGISTICS FOR THE CITIES” (SMALOG)
MASTER OF SMART TRANSPORT AND MAINTENANCE SUPPLIES OF PUBLIC TRANSPORT
Мета проекту: просування ідеї SMALOG націленої на підтримку
досягнень в області розуміння і поліпшення базових знань про
організацію та управління пасажирськими, постачальницько-збутовими і
сервісними перевезеннями великого міста, а також здійснення
методологічних розробок в галузі аналізу існуючого стану для прийняття
рішень зацікавленими сторонами з використання, інтелектуальних і
інтегрованих ІТ-систем, таких, які в змозі поліпшити сталий розвиток
міст і зручність проживання в них.
Очікуваний ефект проекту:
· сприяння поширенню культури смарт транспорту і логістики, які
отримали новий імпульс розвитку від сучасної еволюції
інформаційних технологій і телематики;
· створення можливості залучення співробітників SMALOG для
проведення експериментів і впровадження в практику результатів
проектування та оприлюднення конкретних пропозицій.

Project objective: Promoting the SMALOG idea, which itself aims to
support achievements in the ﬁeld of understanding and improving basic
knowledge about logistics while managing marketing and supply, passenger
and service transportations in large cities, as well as for research and analysis of
the existing situation in order to make decisions about the use of intellectual
and integrated systems, such as those, that for example, can improve the settled
development of the cities and comfort of living there.

Expected results:
Promotion of smart transport and logistics culture, that both have
received a new development impulse with the modern evolution of
information technologies and telematics;
· Creating the opportunity for SMALOG employees to experiment and
implement the results of designing and publishing exact proposals.
·

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІЖНАРОДНИЙ РЕЄСТР СУДЕН УКРАЇНИ»
THE LAW PROJECT 'ON THE INTERNATIONAL REGISTER OF THE VESSELS OF UKRAINE''
Ціллю даного нормативного акту є забезпечення конкурентоздатності
суден під державним прапором України. Змістовна частина
законопроекту встановлює основні принципи та правила щодо
організації Міжнародного реєстру суден України, проведення процедури
реєстрації прав власності та інших прав, які виникають на підставі
укладених навколо судна угод.
Пропозиції щодо впровадження даних досліджень були використані
при розробці та підготовці рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 16 травня 2008р. у частині підготовки Закону України «Про
міжнародний реєстр суден України», який схвалено Партією
промисловців і підприємців України та рекомендовано Президенту
України для прийняття як законодавчого акту.
За результатами створення Міжнародного реєстру суден України
очікується:
· зростання інвестицій в розвиток судноплавства, суднобудування
та суміжних сфер економічної діяльності;
· збільшення надходжень до зведеного бюджету України;
· с т в о р е н н я н о в и х р о б оч и х м і с ц ь у с уд н о п л а в с т в і т а
морегосподарському комплексі країни;
· підвищення рівня національної безпеки, безпеки мореплавства та
екологічних процесів.
Ефект від реалізації створення в Україні Міжнародного реєстру суден
матиме як держава, так і сучасний морський бізнес.

The aim of this statutory act is to provide competitive ability to the vessels
ﬂying the ﬂag of Ukraine. The content of the bill deﬁnes the main principles and
rules about how the International vessel register should be managed, about how
to be through the procedure of achieving property rights or other rights, that can
appear on the basis of all the agreements dealing with the vessel.
The suggestions about implementing the results of this research have been
used while developing and preparing the decree by the Security and Defence
Council of Ukraine from 16th may 2008, in the part of the arranging the
Ukrainian Law “On International Vessel Register of Ukraine”, that has been
approved by the manufacturer and entrepreneur party of Ukraine and has been
recommended by the President of Ukraine for approval as a legislative act.
The outcome of developing of the International Register of Ukrainian
Vessels is seen in following:
· Growth of investments in navigation, shipbuilding and other coherent
economy areas.
· Income increase to the restricted budget of Ukraine.
· Creating of new jobs in navigation and sea-companies
· Rise of national security level and level of navigation and ecoprocesses
The eﬀect of creation of International Vessel Register will be seen by the
country as well as by the sea related business.

НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ ПІДГОТОВЛЕНІ ДЛЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ:
Ш Оптимізація руху автомобільного транспорту в місті
Ш Експертиза та конкурсний відбір підприємницьких інвестиційних проектів,
фінансування яких доцільно за рахунок коштів регіонального фонду підтримки
підприємництва
Ш Розробка бізнес-проектів впровадження альтернативних екологічно чистих
технологій енергопостачання
Ш Впровадження системи рентних платежів при розвідці і видобутку морських
нафтогазових родовищ
Ш Організація впровадження органічного виробництва в регіональному
агропромисловому комплексі
Ш Еколого-економічна оцінка перспектив комплексного розвитку зони
Куяльницького лиману та прилеглих територій
Ш Економіко-екологічний паспорт суб'єкта природокористування
Ш Запровадження різноманіття форм власності у природокористуванні
Ш Екологічний маркетинг в системі планування підприємницької діяльності
Ш Пропозиції щодо створення зон пріоритетного економічного розвитку
Ш Пропозиції щодо будівництва оптового ринку сільськогосподарської
продукції з функціями Аграрно-маркетингового центру (АМЦ).
Ш Реалізація в регіональному масштабі національного проекту «зелені ринки».
Ш Організація управління природо-заповідними територіями та розширення
екомережі.
Ш Енерго- та ресурсозбереження для пом'якшення наслідків змін клімату.
Ш Стратегічне планування та пріоритети розвитку господарських систем.
Ш Екологічний аудит, екологічна експертиза, ризик-менеджмент та екологічний
консалтинг на територіальному та суб'єктному рівнях.
Ш Пропозиції щодо облаштування рейдового перевалочного комплексу (РПК)
на базі порту Усть-Дунайськ.
Ш Розробка еколого-економічного завдання зі створення «автодоріг моря» у
регіоні Чорного моря.
Ш Обґрунтування розвитку систем забезпечення судноплавства у басейні
Дунай-Чорне море.
Ш Обґрунтування розвитку регіональних логістичних комплексів.
Ш Організація створення регіонального спеціалізованого оптового ринку
рибної продукції.
Ш Обґрунтування виробництва лікарського препарату інсуліну із рослинної
сировини.
Ш Розвиток інфраструктури екологічного туризму.
Ш Проведення консультацій та семінарів з питань міжнародного транспортного
права, фрахтування та логістики, ведення транспортного бізнесу, в тому числі
морського.
Ш Проведення консультацій з формування транскордонної мережі
підприємницького кооперування для дрібних і середніх фермерів.

SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH PREPARED FOR
IMPLEMENTATION:
Ш Optimization of the public transport in the city
Ш Examination and competitive selection of business investment projects, the
ﬁnancing of which is expedient at the expense of the regional fund for
entrepreneurship support
Ш Development of business projects for the implementation of alternative,
environmentally friendly energy supply technologies
Ш Implementation of the rent payment system for exploration and extraction of
marine oil and gas deposits
Ш Organisation of the organic production implemenation in the regional agroindustrial complex
Ш Ecological and economic assessment of the prospects for the integrated
development of the Kuyalnitsky estuary and adjoining areas
Ш Economic and environmental passport of the subject of nature use
Ш Introduction of a variety of ownership forms in environmental management
Ш Ecological marketing in the business planning system
Ш Proposals for the creation of priority economic development zones
Ш Proposals for the construction of a wholesale agricultural market with the
functions of the Agrarian Marketing Center (AMC).
Ш Regional implementation of the national green market project.
Ш Organisation of the nature-protected areas control and expanding the
ecological network.
Ш Energy and resource conservation for mitigation of the climate change eﬀects.
Ш Strategic planning and priorities of the economic systems development
Ш Environmental audit, environmental expertise, risk management and
ecological counseling at the territorial and subjective levels.
Ш Proposals for the construction of a ride transshipment complex (RPK) on the
basis of the port of Ust-Dunajsk.
Ш Development of an ecological and economic task for the creation of
"highways of the sea" in the Black Sea region.
Ш Substantiation of development of navigation systems in the Danube-Black Sea
basin.
Ш Substantiation of development of regional logistics complexes.
Ш Formation of a regional specialized wholesale market for ﬁsh products.
Ш Substantiation of the production of insulin from plant material.
Ш Development of the infrastructure of ecological tourism.
Ш Conducting consultations and seminars on international transport law,
chartering and logistics, and transport business, including maritime.
Ш Conducting consultations on the creation of a cross-border network of
entrepreneurial co-operation for small and medium-sized farmers.
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