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Секція (номер, назва) Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації 

економіки України  

  

ЗВІТ 

за ІІ етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 

(2019 рік) 

  

1. Керівник НДР: Кірдан О. П., к. е. н., доцент 

2. Номер державної реєстрації НДР:  0111U007535 

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

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  початок – 09.2017 р., закінчення – 12.2018 р. 

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

Об’єктом дослідження виступає комплекс соціально-економічних, науково-технічних і 

організаційно-господарських передумов структурної трансформації економіки України. 

Предмет дослідження – теоретичні та методичні питання формування і використання 

елементів інноваційного механізму структурної трансформації економіки України. 

Метою проекту є розробка методичних підходів щодо аналізу інвестиційно-інноваційної 

складової структурної трансформації економіки України в умовах глобалізації. 

Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети: 

– розробити методичні підходи до аналізу інноваційного процесу та його складових; 

– проаналізувати існуючий механізм регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку 

у зарубіжних країнах; 

– розробити систему показників для здійснення моніторингу інноваційних процесів; 

– розробити прогноз обсягів реалізації інноваційної продукції суб’єктами 

господарювання на 2019-2020 роки; 

– сформувати пропозиції щодо оптимізації джерел фінансування інноваційного розвитку 

в контексті структурної трансформації економіки України. 

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

Результати наукової роботи відображено у 3 статтях (Web of Science), 15 статтях (Index 

Copernicus), 4 статтях (інші видання), 20 тезах доповідей (міжнародні та всеукраїнські науково-

практичні конференції). 

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

– здійснено аналіз теоретичних та практичних аспектів професійної підготовки 

майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Проаналізовано рівневу та галузеву 

структуризацію системи професійної підготовки майбутніх економістів. Досліджено стан 

професійної підготовки майбутніх економістів. Схарактеризовано синергію вищої економічної 

освіти, науки та бізнесу; 

– розглянуто основні проблеми формування сучасного організаційно-економічного 

механізму функціонування підприємств в умовах інноваційного розвитку, визначено основні 

чинники, які перешкоджають ефективному використанню наявного інноваційного потенціалу 

підприємств та його розвитку. Запропоновано низку заходів щодо удосконалення окремих 

складових таких механізмів з врахуванням закордонної практики, досвіду провідних 

підприємств України; 

– показано роль економічної безпеки в реформуванні економіки України, її 

трансформаційній реструктуризації та зростанні основних макроекономічних показників. 

Систематизовані внутрішні та зовнішні загрози, визначені завдання держави у стабілізації 

безпекових чинників. Охарактеризовано законодавчо-нормативне забезпечення комплексного 

аналізу рівня економічної безпеки. 

– досліджено актуальні проблеми розвитку інноваційного бізнесу в Україні. Проведено 

аналіз стану інноваційного бізнесу в Україні. Визначено фактори, які негативно впливають на 

його розвиток, та запропоновані шляхи подолання негативних факторів інноваційного бізнесу 



в сучасних умовах господарювання; 

– досліджено сучасний стан державного управління в Україні. Висвітлено сутність 

понять «критерій» «критерій якості освіти», «управління якістю вищої освіти». Розкрито 

особливості критеріального підходу до визначення якості вищої освіти в контексті державного 

управління освітньою галуззю України; 

– доведено, що державний фінансовий контроль (ДФК) за рухом коштів місцевого 

самоврядування і пошук резервів їх збільшення є надзвичайно важливими інструментами у 

сучасних умовах спрямованості на децентралізацію державної влади в Україні. ДФК дає 

можливість прийняти управлінські рішення, які сприятимуть ефективності діяльності органів 

місцевого самоврядування; 

– теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови 

формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки. Уточнено критерії 

сформованості правової культури студентів. Розроблено та апробовано модель формування 

правової культури майбутніх бакалаврів з економіки. 

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

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 

рядків):  

9. Рультативність 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 2 200 

- Web of Science  1 1 100 

- Index Copernicus  – – – 

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:  
10 13 130 

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  
3 4 133 

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.)  
– – – 

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  1 2 200 

1.8.  Словники, довідники  – – – 

2.  Підготовка наукових кадрів:     

2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР  – – – 

2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР  1 1 100 

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). 

1. Кірдан О. П., доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук 

2. Гарник О. А., доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук 

3. Мельник В. В., доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук 

4. Петренко П. С., доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук 

5. Підлісний Є. В., старший викладач кафедри економіки та соціально-поведінкових 

наук 

6. Стойка В. О., доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук 

7. Чирва Г. М., доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук 

 

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

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

дисертацій.  

Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу). 

1. Менеджмент організації: навчальний посібник / уклад. Богашко О. Л., Кірдан О. Л., Кірдан 

О. П. Умань:  ВПЦ «Візаві», 2019. 201 с. (рекомендовано вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, 

протокол № 16 від 26.06.2019 р.) 

2. Основи економіки, підприємництво та економічна безпека : навч. посіб. / уклад. Стойка С. 

О., Стойка В. О. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 195 с. (Рекомендовано Вченою радою УДПУ імені 

Павла Тичини, протокол № 16 від 25 червні 2019 року) 
Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science; 

1. Sovhira S.,Bezliudnyi O., Pidlisnyi Y. Experimental Study on the Legal Culture of Future 

Economic Bachelor. Humanities & Social Sciences Reviewse. 2019. Vol. 7. No 4. pp 787-799 (Scopus), 

Q 3 

2. Melnychuk Yu. M., Chyrva O. H., Chvertko L. A., Chyrva H. M., Berbets V. V. The 

Role of Management in the Financial Independence of the Region. Tem Journal-Technology Education 

Management Informatics. 2019. Vol. 8. Issue 2. pp. 584–590 (Scopus, Web of Science), Q 4 

3. Biloshkurska N., Harnyk O., Biloshkurskyi M., Liannoi M., Kudrina O. and 

Omelyanenko V. Methodological Bases of Innovation Development Priorities Integrated Assessment. 

International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. №10 (01). P. 1231–1240. (Scopus), Q 

3  

 у наукових виданнях України (категорія Б); 

1. Melnyk V, Chyrva G., Polishchuk O. Theoretical principles of the state land market regulation in 

Ukraine. Економічні горизонти. 2019. № 1.  С. 20–27. 

2. Бержанір І. А., Кірдан О. П., Станіславчук Н. О. Фінансове забезпечення відтворення 

основних засобів підприємства. Економічні горизонти. 2018. № 4 (7). C. 48–56. 

3. Петренко П. С. Успішна бюджетна децентралізації України в умовах ефективного 

громадського і державного фінансового контролю за використанням національних ресурсів. 

Економічні горизонти. 2018. № 4 (7). С. 11–12. 

4. Савченко В. Ф., Стойка В. О., Стойка С. О. Економічна безпека як фактор стабільного 

розвитку держави. Економічні горизонти. 2018. № 3 (6). С. 137–144. 

 у наукових виданнях України (категорія В); 

1. Кірдан О. П. Cинергія вищої економічної освіти, науки та бізнесу як головний ресурс 

суспільства знань. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. № 1 (64), лютий 

2019. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. C. 109–113. 

2. Кірдан О. П. Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки майбутніх 

економістів у системі неперервної освіти. Педагогічний часопис Волині. № 2 (13). 2019. С. 67–73. 



3. Кірдан О. П. Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів у системі 

неперервної освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик. Психолого-педагогічні 

проблеми сучасної школи. Вип. 1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини 

[голов. ред. С. В. Совгіра]. Умань: Візаві, 2019. С. 50–55. 

4. Кірдан О. П. Поняття «теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у 

системі неперервної освіти» в сучасному науковому дискурсі. Вісник Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки. № 3. 2019. С. 126–133. 

5. Кірдан О. П. Професійна підготовка майбутніх економістів у системі неперервної освіти 

як актуальна наукова проблема. Науковий часопис національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 68 : збірник наукових 

праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 117–120. 

6. Кірдан О. П. Результати дослідження стану професійної підготовки майбутніх економістів 

у системі неперервної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 2 / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [голов. ред. С.В. Совгіра]. Умань : Візаві, 

2019. С. 59–66. 

7. Кірдан О. П. Рівнева та галузева структуризація професійної підготовки майбутніх 

економістів у системі неперервної освіти України. Інноваційна педагогіка. Випуск 13. Т. 1. 2019. 

С. 71–74. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-13-1-15  

8. Кірдан О. П. Якість професійної підготовки майбутніх економістів у контексті акредитації 

освітніх програм та розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. 

Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 70 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2019. С. 55–61. 

9. Чирва Г. М. Критеріальний підхід в державному управлінні якістю вищої освіти. Публічне 

управління і адміністрування в Україні. 2019. Вип. 11. С. 18–26. 

10. Чирва Г. М. Механізми державного управління розвитком вищої освіти: орієнтація на 
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