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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  DEAR COLLEAGUES! 
 

роект, який надав 
громадськості Одесь-
кий національний 
політехнічний універ-

ситет став закономірним резуль-
татом багаторічної роботи всього 
нашого творчого колективу та 
важливою подією для економіч-
ної науки України.  

Науковий журнал «Економі-
ка: реалії часу» – це не просто 
черговий електронний журнал, а 
ядро наукового порталу, який 
створено на базі Інституту бізне-
су, економіки та інформаційних 
технологій для просування нау-
кових ідей та комерціалізації 
розробок вчених ОНПУ, інших 
ВНЗ України та академічних 
інститутів. 

Історично склалося так, що 
основи наукової школи, які при-
свячені вивченню проблем нау-
ково-технічного прогресу, були 
закладені академіком НАН України Ямпольським 
Стефаном Михайловичем у 1957 р. При ньому 
були створені нові спеціальності та факультети 
прогресивних напрямів, також розширилися нові 
інженерно-економічні спеціальності з економіки та 
організації машинобудівної промисловості, органі-
зації механізованої обробки економічної інформа-
ції, використання ЕОМ. Продовжувачами науко-
вих традицій Ямпольського С.М. стали д.е.н., 
проф. Продіус І.П, Бельтюков Є.А., Грузнов І.І., 
учні яких складають на сьогоднішній день близько 
50% викладачів економічних кафедр ОНПУ, які 
мають науковий ступінь  

Розвиток та адаптація тематики наукових дос-
ліджень школи до ринкових умов привела до того, 
що в окремий напрям виділилися дослідження, 
пов'язані з формуванням інноваційної та інвести-
ційної політики, які потрапили до переліку пріори-
тетних напрямів ВНЗ і наукових організацій на 
2011-2015 рр. Методологія та механізми іннова-
ційної трансформації промислового сектора еко-
номіки України (науковий керівник – д.е.н., проф. 
Філиппова С.В.). 

Сьогодні школа зберігає свої позиції з ряду по-
казників і примножує свої успіхи: активність ко-
лективу школи з питань наукових публікацій (бі-
льше 2500), проведення наукових конференцій 
(12), захист кандидатських і докторських дисерта-
цій (14 докт. та 91 канд.), участь в спецрадах (3 
чол.) і редколегіях (6 чол.), громадських організа-
ціях та академіях (5 чол.). 

Я щиро сподіваюся, що журнал «Економіка: 
реалії часу» займе гідне місце серед наукових 
видань України, стане дзеркалом найзлободенні-
ших проблем економіки і дозволить представити 
на суд наукової громадськості кращі сучасні нау-
кові ідеї і розробки вітчизняних і зарубіжних вче-
них.  

Роботи попереду ще чимало, але рух – означає 
прогрес. Удачі Вам і терпіння! 

he project presented behind 
a wide audience by the 
Odessa National Polytechnic 
University logically issues 

from numerous years of our re-
searcher team experience 
representing an important event of 
the Ukrainian economical science 
life.  

The scientific journal “Econom-
ics: time realities” represents not 
only an electronic magazine but the 
core of scientific portal created on 
the basic of Institute of Business, 
Economics and Information Tech-
nologies, aiming onto ONPU scien-
tists’ ideas development and imple-
mentation and commercialization of 
ONPU, other Ukrainian Universities 
and academically science establish-
ments’ ready developments.  

The historical reality is that the 
powerful scientific school in re-
searching the scientific technical 

progress problems has been founded in 1957 by eminent 
researcher, the USSR Academy of Sciences Academi-
cian, the Ukraine National Academy of Sciences Acade-
mician, Professor S.M. Yampolsky. Under his supervi-
sion and with his immediate participation there were 
created new faculties and progressive special fields of 
training, there were enlarged the economical engineering 
special fields in machine building economics and man-
agement, economical data automated processing, IBM 
application in economical field.  

Present time this scientific school is further developed 
by well-known researchers and scientists, like Professors, 
Dr. Economics, I.P. Prodius, E.A.°Beltiukov, I.I. Gruz-
nov and their numerous former students, making nowa-
days almost 50% of the ONPU economical Departments’ 
teaching and scientific staff.  

Development and adaptation of scientific school key 
topics to the market conditions resulted in evolving into a 
separate researcher field the investigations into innova-
tions’ and investments’ policies those included into top 
Ukrainian HEIs and S&R Institutions priority scientific 
researcher fields list for 2011-2015. Key topic herewith is 
Methodology and mechanisms of Ukrainian economics’ 
industrial sector innovative transformation (directed 
under supervision of Dr. of Economics, Professor S.V. 
Filyppova).  

Traditionally, ONPU scientific team is specific with 
accurate and pragmatic, actual approach to resolving the 
problems of economics’ industrial sector development, 
having accumulated essential experience in the domain, 
including 2500 printed articles and developments, 12 
scientific conferences, 14 Doctoral and 91 Ph.D. theses’ 
defending; 3 scientists of the IBEIT team are members of 
Specialized Councils in the field; 6 researchers are mem-
bers of special printings’ editorial boards and 5 ones 
make part of public institutions and Academies.  

I believe and hope that the newborn journal “Eco-
nomics: time realities” will hold the respective rank 
among the Ukrainian scientific editions acting in mirror 
where the most acute and actual problems of contempo-
rary economics reflected will obtain their best and newest 
proposed solutions presented to the judgment of scientific 
community by domestic and international authors.  

The huge work amounts in prospective future refer to 
the promptest actions pending.  

So, good luck to this electronic edition answering the 
époque challenges, the contemporary realities and new 
trends! 

 
З повагою      Геннадій Оборський 
Your sincerely      Guennady Oborsky 
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