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1. Керівник НДР: кандидат економічних наук, доцент Подзігун Світлана Миколаївна 

2. Номер державної реєстрації НДР:  0116U000118 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  Етап основних досліджень, 01.2017 – 12.2019 року.  

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків):  

Об’єкт дослідження: інноваційний розвиток національного господарства. Предмет 

дослідження: організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком 

національного господарства. Мета дослідження: дослідити маркетингові та інтеграційні 

аспекти організаційно-економічних засад управління інноваційним розвитком національного 

господарства. Основні завдання дослідження: визначити теоретико-методологічні засади 

управління інноваційним розвитком національного господарства; дослідити сучасний стан 

інноваційного розвитку національного господарства України; запропонувати шляхи 

вирішення проблем та розкрити передумови формування стратегічного управління 

інноваційним розвитком національного господарства. 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків):  

Основні результати наукової роботи попереднього етапу: запропоновано інноваційні 

концепції щодо розвитку національної економіки за допомогою використання 

позаекономічних інститутів, примноження яких веде до відтворення соціального капіталу 

на будь-якому рівні (мікро-, макро-, мезо-); проаналізовано переваги та недоліки 

існуючих підходів, інструментів і методів кількісного вимірювання інтелектуального й 

людського капіталів; з’ясовані потенційні ризики загроз в окремих сегментах ринку праці 

для суб’єктів соціально-трудової сфери; запропоновано алгоритм процесу стратегічного 

управління на регіональному рівні; проаналізовано використання маркетингових 

комунікацій для розвитку збуту продукції підприємств; обґрунтовано напрями 

підвищення ефективності процесу стратегічного управління в Україні; сформульовані 

чинники, на яких базується механізм стратегічного управління ресурсним потенціалом 

підприємства. 

 

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків):  

Сучасний стан економіки України характеризується поглибленням ринкових 

відносин та розвитком виробництва в умовах обмежених (в силу їх дороговизни) 

матеріальних ресурсів. Інтеграція України до європейського економічного простору з 

високим рівнем конкуренції обумовлює перехід від ресурсного до інноваційного типу 

розвитку національного господарства, який передусім пов’язаний з нагромадженням та 

ефективним використанням інноваційного потенціалу вітчизняної економіки. 

В умовах прискорення темпів розвитку економіки, глобалізації та інтернаціоналізації 

економічних процесів дослідження маркетингових та інтеграційних аспектів 



організаційно-економічних засад управління інноваційним розвитком національного 

господарства набувають все більшої актуальності.  

Підготовлена колективом авторів наукова робота структурована за трьома 

напрямами:  

- теоретико-методологічні засади управління інноваційним розвитком; 

- сучасний стан інноваційного розвитку національного господарства; 

- шляхи вирішення проблем та передумови формування стратегічного управління 

інноваційним розвитком національного господарства. 

У першому напрямі значна увага приділена особливостям інноваційного розвитку 

національного господарства в ринкових умовах та організаційно-економічному механізму 

управління інноваційною діяльністю на державному рівні. Розглянуто основні теоретичні 

підходи до визначення поняття національної інноваційної системи, розкрито її сутність та 

функції. Визначено концептуальні засади розвитку і становлення національної 

інноваційної системи. В ході дослідження встановлено, що якість управління 

інноваційними процесами виступає визначальним фактором конкурентоспроможності 

національної економіки.  

Відповідно до другого напряму роботи здійснено аналіз інноваційного розвитку 

економіки України, що показав значне скорочення інноваційної діяльності за роки 

незалежності, яке відбулось через зменшення фінансування державою витрат на НДР; 

нехтування інструментами, прийнятими у світі, щодо стимулювання науково-

технологічної та інноваційної діяльності; низький попит на інновації з боку реального 

сектору економіки, декларативність прийнятих нормативно-правових актів у відповідних 

сферах.  

За результатами третього напряму роботи розкрито можливості удосконалення 

організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком 

національного господарства в контексті маркетингу та інтеграційних процесів. Особливу 

увагу приділено дослідженню процесу формування стратегічних цілей підвищення 

ефективності управління інноваційним розвитком національного господарства у 

контексті маркетингу та інтеграції. Встановлено, що механізм розвитку інноваційної 

діяльності в більшості базується на підвищенні інноваційної активності науки через 

введення в практику науково-технічних результатів. Визначено, що низький рівень 

попиту на інноваційну продукцію загрожує розвитку інноваційної діяльності в країні і 

тягне за собою зниження конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.  

В роботі запропоновано ряд заходів, спрямованих на активізацію інноваційної 

діяльності, зокрема: збільшення витрат держави на НДР, запровадження системи 

безвідсоткового кредитування інноваційних проектів, заохочення здійснення еко-

інновацій та інше. 
 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над вітчизняними 

або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 

20 рядків):  

Розкрито сутність ефективності управління інноваційним розвитком промислових 

підприємств за параметром технологічного прогресу та вдосконалено методичне 

забезпечення її діагностики. Обґрунтовано основні вимоги до достовірності оцінки рівня 

інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах технологічного прогресу. 

Побудовано виробничі функції Тінберґена-Солоу найбільших українських підприємств за 

видами промислової діяльності, які займалися інноваційною діяльністю. Проведено 

ранжування досліджуваних підприємств за рівнем інноваційного розвитку на основі 

числового значення параметра технологічного прогресу виробничої функції Тінберґена-

Солоу.  

 

 



9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

№  
з/п  

Показники  

Заплановано  
(відповідно 
до проекту),  

одиниць  

Виконано   
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:     

1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:     

- Scopus  1 1 100 

- Web of Science  2 2 100 

- Index Copernicus  10 10 100 

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 

Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  
   

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  1 1 100 

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**     

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

38 38 100 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  1 1 100 

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах     

1.7.  Підручники, навчальні посібники України  4 4 100 

1.8.  Словники, довідники     

2.  Підготовка наукових кадрів:     

2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР     

2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР     

3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:     

3.1.  Отримано патентів України     

3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір      

3.3.  Отримано патентів інших держав     

4.  Участь з оплатою у виконанні НДР (штатних одиниць/осіб):  
   

4.1.  Студентів     

4.2.  Молодих учених та аспірантів     

 
* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів 

представляти на Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 

лютого 2018 р. за № 148/31600.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Посада 

Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

1. Чирва Ольга Григорівна професор д.е.н., професор 

2. Каричковський Василь Дмитрович доцент д.п.н., доцент 

3. Білошкурська Наталія Володимирівна доцент к.е.н., доцент 

4. Бовкун Ольга Анатоліївна доцент к.е.н. 

5. Бондарук Ігор Сергійович доцент к.е.н., доцент 

6. Богашко Олександр Леонідович доцент к.е.н., доцент 

7. Пачева Наталія Олександрівна доцент к.е.н., доцент 

8. Грицик Олег Миколайович доцент - 

9. Барвінок Максим Володимирович старший викладач - 

10. Кузьмінов Микола Вікторович старший викладач к.е.н. 

11. Бужин Олександр Олексійович викладач - 

12. Гарматюк Олена Валентинівна викладач - 

13. Коган Наталія Юріївна викладач - 

14. Побережець Наталія Борисівна викладач - 

15. Ящук Тетяна Анатоліївна викладач - 

 

 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених 

дисертацій.  

Статті у журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus: 
1. Podzihun, S. Functionality and quality management of transformation of capital forms at an 

enterprise / I. Gontareva, I. Murenets, P. Kurmaiev, S. Podzihun, O. Dorokhov // TEM 

Journal, № 7 (3). Р. 597 – 606 (Scopus). 

 

Статті у журналах, що входять до наукометричної бази даних Web of Science: 
1. Biloshkurska, N. V. Evaluation of Ukrainian industry innovative development with a 

technological progress parameter / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, 

V. A. Omelyanenko // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 2. – С. 23-28. – 

DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-23-28. (Emerging Sources Citation 

Index, Core Collection Web of Science, Q4). 

2. Taisiia Bondaruk, Nataliia Melnychuk, Igor Bondaruk. Instability and its government 

regulation. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing 

House “Baltija Publishing”, 2018, 316 pages. Р. 32 – 40 (Web of Sience). 

 

Статті у журналах, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus: 
1. Biloshkurska, N. Estimated losses of innovative capacity of the parties as a result of 

“hybrid” Russian aggression against Ukraine / Nataliia Biloshkurska, Mykola 

Biloshkurskyi, Hanna Chyrva // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – 

T. 4, № 5(42). – С. 42 – 48. – DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.142081.  

2. Бовкун О. А. Методи забезпечення ефективного управління персоналом підприємства 

[Електронний ресурс] / О. А. Бовкун // Економіка та суспільство. – 2018. – С. 257 – 

263.  

3. Бовкун О. А. Удосконалення державної політики розвитку територіальних громад в 

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-23-28
https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.142081


Україні / О. А. Бовкун // Бізнес-навігатор. 2018. – № 3 (46) – С. 41 – 45.  

4. Бовкун О. А., Пачева Н. О. Розробка механізму забезпечення ефективного 

використання сучасних форм і методів роботи з персоналом / О. А. Бовкун // Бізнес-

навігатор. 2018. – подано до друку  

5. Бовкун О. А. Бюджетне та стратегічне планування соціально-економічного розвитку 

управління інфраструктурним проектом територіальних громад/ О. А. Бовкун // 

Бізнес-навігатор. 2018. – подано до друку  

6. Богашко О. Л. Модернізація освітньої системи як відповідь на нові запити світового 

ринку інтелектуальної праці / О. Л. Богашко // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство”. Випуск 18. Частина 1. – Ужгород: Видавничий дім „Гельветика”, 2018. 

– С. 53 – 57. 

7. Богашко О. Л. Розгляд сутності інновацій в умовах становлення перших теоретичних 

уявлень про них / О. Л. Богашко // Науковий журнал „Причорноморські економічні 

студії”. Випуск 28. Частина 1. – Одеса: ПУ „Причорноморський науково-дослідний 

інститут економіки та інновацій”, 2018. – С. 5 – 9.  

8. Бондарук І. С. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування / 

Бондарук Т.Г., Бондарук І. С. Бондарук О.С. // Статистика України. – 2018. – № 1. – 

С. 30 – 39. 

9. Бондарук І. С. Зарубіжний досвід розвитку бюджетної децентралізації / 

Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук, Вінницька О. А. // Науковий вісник Національної 

академії статистики, обліку та аудиту. – 2018. – № 3. – С. 83 – 95. 

10. Бондарук І. С. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства / 

О. А. Вінницька, Н. І. Гвоздєй // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський 

національний економічний університет; редкол. О. В. Ярощук (голов. ред) та ін. – 

Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. – Том 

28. – № 1. – С. 216 – 222. 

 

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України: 

1. Білошкурська, Н. В. До проблеми інтегральної оцінки рівня інноваційної безпеки 
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