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Спеціалізована вчена Рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій 

Д 41.052.10 в ОНПУ, 2018 р. - дотепер, член Ради. 
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колективні) 
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Назва, вихідна інформація, назва 

авторського розділу 

Асиметрія ринків транспортних послуг: теоретичні основи  визначення та управління : 

монографія / [Котлубай О.М., Липинська О.А та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б.В. ; 

НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 

266 с.   

 Management of modern socio-economic systems: Collective monograph. – Vol. 1. Lithuania: 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 296 p. Ukraine in the system of international 

transportation Authors page 120-134. 

  

Статті у фахових виданнях 
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Всього – 47 

 Основні: 

1.  Липинська О. А. Методичні основи формування інституціонального забезпечення 

розвитку морського судноплавства / Липинська О. А., Познанська. І. В // ScientificJournal 

«ScienceRise»: Економічні науки №1(42)2018. – С.11-15.  

2. Липинська О.А. Пріоритетні заходи з забезпечення розвитку інтермодальних та 

мультимодальних перевезень /Липинська О.А., Познанська І.В//Інноваційна економіка: 

науково-виробничий журнал. – № 3-4 (74), 2018 – С. 49-53. 

3.Lypynska O.A. The Ways Of Multimodal And Intermodal Shipment State Policy 

Development InUkraine/ O.A. Lypynska, O.M. Kotlubai // Економічні інновації: зб. наук. 

праць. Одесса, 2018. – Вип.67.  

4. Липинська О.А.   Економіко-правові засади діяльності транспортно-

експедиторських підприємств як агентів вантажовласника // Економічні інновації. Вип. 

63. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України. – 2017. – С. 118-128. 

5.  Lypynska O.A. Threats and advantages of institutional basis that determined the 

asymmetry of the market of Ukraine's transport service  (Загрози та переваги інституційного 

підґрунтя що обумовлюють асиметрію ринку транспортних послуг України)/ О. А. 

Lypynska, S. М. Міnakova, V. М. Міnakov // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). 

Ч. 1. – С. 64-69. 
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практичних заходах 

 

Період, статус 02.05.-03.05.2019 р. (учасник) 

Вид та назва  VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортний комплекс України: 

умови ефективного розвитку». 

 11.10.2019 р. (учасник) 
 Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне 

управління: традиції інновації, глобальні тренди». 

  

Участь у діяльності 

професійних об’єднань та 

громадських організацій 

 

Вид та назва, період, статус Участь у роботі комітету по взаємодії з суміжними видами транспорту, галузями 

промисловості, державними органами та громадськими організаціями Асоціації портів 

України «Укрпорт»  (член комітету, 2014 р. - дотепер). 

Державні нагороди, почесні 

звання, 

відомчі відзнаки, 

грамоти тощо 

 

Назва, рік отримання Почесна грамота державної адміністрації морського і річкового транспорту України, 

2010 р. 

 


