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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Борис Володимирович Буркинський народився
3 листопада 1942 року в м. Вознесенську Миколаїв-
ської області. У системі Академії наук України пра-
цює з 1970 року (спочатку ст. інженер, керівник гру-
пи, ст. науковий співробітник, завідувач відділу, уче-
ний секретар, а з 1980 року — керівник Одеського
відділення Інституту економіки АН УРСР). З 1991 року
— директор Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України.

Б.В. Буркинський виявив себе як творчий науко-
вець і принциповий керівник, здатний організувати ко-
лектив на виконання наукових досліджень. Він був без-
посереднім ініціатором створення в Інституті нових на-
укових напрямів з проблем сталого розвитку регіонів,
формування ринкових механізмів, розвитку моделей
вільних економічних зон, розвитку підприємництва.

Протягом багатьох років Б.В. Буркинський бере
безпосередню участь, очолює дослідження й практич-
не їх упровадження в Південному регіоні України. Ре-
зультати його теоретичних розробок доведені до рівня
методичних рекомендацій і практичного втілення та яв-
ляють собою систему галузевих керівних документів,
що використовуються на машинобудівних підприєм-
ствах суднобудування й судноремонту. Борис Воло-
димирович — ініціатор розробки теоретичних основ,
концепції й рекомендацій щодо виходу морського
транспорту України з кризи, формування транспорт-
них коридорів з прив’язкою до портів України.

Під його керівництвом виконано комплекс нау-
кових досліджень і розроблено концепцію екологічної
безпеки; поглиблено й конкретизовано регіональні ас-
пекти цієї проблеми. Б.В. Буркинський є провідним
ученим — організатором наукових досліджень з ак-
туальних проблем соціально-економічного розвитку
Українського Причорномор’я й має значний особис-
тий внесок у розробці регіональних економічних про-
блем та їх науково-методичному керівництві.

Борис Володимирович — науковий консультант
та експерт вищих органів законодавчої та виконавчої
влади, зокрема, робочої групи при Кабінеті Міністрів
України щодо підготовки проектів нормативних актів
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з питань правового регулювання діяльності морсько-
го транспорту, міжвідомчої робочої групи при
Міністерстві екології та природних ресурсів України з
розробки «Комплексної програми українсько-російсь-
кого співробітництва у сфері захисту природного се-
редовища Азово-Чорноморського басейну, р. Дніпро
та транскордонних водостоків», робочої групи з пи-
тань міжнародних екологічних угод проекту екологіч-
ної політики і технологій, що виконується за підтрим-
ки Агенції Міжнародного розвитку США.  Б.В. Бур-
кинський неодноразово брав участь у підготовці про-
позицій для включення в щорічне послання Президента
України Верховній Раді України щодо стратегічних зав-
дань сучасної економічної політики України, виконує
функції співкоординатора Робочої групи «Регіональ-
на екологічна політика в системі сталого розвитку»
Наукової Ради при Президії НАН України з соціально-
економічних проблем регіональної політики.

Упродовж 1990 — 1991 років Б.В. Буркинський
органічно поєднував наукову роботу з виконанням обо-
в’язків Голови Одеської міської Ради народних депу-
татів, а впродовж 1996 — 2001 років — заступника
голови Одеської обласної державної адміністрації.
Понад 20 років він був заступником голови Південно-
го наукового центру НАН України. За багаторічну
плідну працю в органах виконавчої влади, вагомий
особистий внесок у соціально-економічний розвиток
регіону та високий професіоналізм Борис Володими-
рович неодноразово нагороджувався почесними
відзнаками голови Одеської обласної державної ад-
міністрації та Південного наукового центру.

Свідченням визнання професіоналізму Б.В. Бур-
кинського як керівника стало нагородження Інститу-
ту проблем ринку та економіко-екологічних дослі-
джень НАН України у вересні 2000 року дипломом
Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та
якості товарів та послуг «Золота Фортуна» з присвоєн-
ням йому титулу «Лауреат Рейтингу».

Борисом Володимировичем створена наукова
школа з регіональних економіко-екологічних проблем
та проблем розвитку ринку. Він успішно керує підго-
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товкою наукових кадрів, ним підготовлено п’ять док-
торів наук та понад 30 кандидатів наук, які сьогодні
творчо працюють на багатьох державних підприєм-
ствах та в підприємницькому секторі України. З 1986
року він є головою спеціалізованої вченої ради із за-
хисту дисертацій на здобуття наукового ступеня док-
тора наук.

Як член бюро Наукової ради НАН України з про-
блем навколишнього середовища і розвитку він є ак-
тивним організатором багатьох міжнародних конфе-
ренцій. Б.В. Буркинський — редактор збірника науко-
вих праць Інституту проблем ринку та економіко-еко-
логічних досліджень НАН України «Економічні інно-
вації», член науково-редакційних рад журналів «Еко-
номіка промисловості», «Вісник економічної науки

України», «Схід» (Донецьк), «Регіональна економіка»
(Львів) та багатьох інших.

За значний особистий внесок у розвиток науки,
розбудову нових наукових напрямків Борису Володи-
мировичу Буркинському Указом Президента України
присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки
України».

Редколегія журналу «Економічний вісник Дон-
басу», керівництво Інституту економіки промисловості
НАН України та Луганського національного підагогіч-
ного університету імені Тараса Шевченка щиро бажа-
ють ювіляру творчої наснаги, міцного здоров’я та дов-
гих років плідної праці.
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