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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):  

Предмет дослідження: організаційно-економічні засади управління інноваційним 

розвитком національного господарства. Об’єкт дослідження: інноваційний розвиток 

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):  

Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення поняття національної 

інноваційної системи, розкрито її сутність та функції. Визначено концептуальні засади 

розвитку і становлення національної інноваційної системи.  

Здійснено аналіз інноваційного розвитку економіки України, що показав значне 

скорочення інноваційної діяльності, яке відбулось через зменшення фінансування витрат 

на НДР; низький попит на інновації з боку реального сектору економіки. 

Розкрито можливості удосконалення організаційно-економічного механізму 

управління інноваційним розвитком національного господарства в контексті маркетингу 

та інтеграційних процесів. Запропоновано ряд заходів, спрямованих на активізацію 

інноваційної діяльності. 

 

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

Проведено аналіз інструментів ефективної державної підтримки інноваційної 

діяльності. Розглянуто основні концепції та еволюцію механізмів фінансової підтримки 

науки, технологій та інновацій, а також інструментів, які використовує держава для їх 

вдосконалення. Представлено огляд сучасних і перспективних тенденцій фінансування 

науки, техніки та інновацій. Встановлено, що держава відіграє вирішальну роль у 

підтримці інноваційної діяльності, опираючись на фінансові інструменти та податкові 

стимули в їх певних комбінаціях. З’ясовано, що фіскальні стимули активніше 

застосовують в країнах з низьким рівнем інноваційної активності, а фінансові – в 

державах, які демонструють значні результати в створенні інновацій. 



Розглянуто основні організаційно-економічні засади управління інноваційним 

розвитком підприємств. Узагальнено складові інноваційної інфраструктури. Проведено 

аналіз проблем управління інноваційним розвитком її формування та запропоновано 

заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності 

підприємств. 

Обґрунтовано концепцію підтримки експорту аграрних компаній, яка базується на 

принципах ефективності, емерджентності, конкурентності, недискримінаційності, 

інтегрованості, збалансованості та диференціації залежно від рівня розвитку економіки; 

реалізація її функцій (регулюючої, стимулюючої, захисної) забезпечує синергію взаємодії 

форм та інструментів у стійких багаторівневих нелінійних торгово-економічних 

відносинах, її організаційно-інституційні засади охоплюють всі рівні (корпоративний, 

локальний, регіональний, субрегіональний, національний, міждержавний, 

наднаціональний та глобальний) і реалізуються у взаємодії суб’єктів (органи державної 

влади та міжнародні організації) та об’єктів (агротрейдери, сільськогосподарські компанії 

різних організаційно-правових форм, інфраструктура) за участю громадянською 

суспільства (асоціації агротрейдерів-експортерів, аграрних виробників-експортерів 

тощо). 

Запропоновано алгоритм процесу стратегічного управління на регіональному рівні; 

обґрунтовані напрями підвищення ефективності процесу стратегічного управління в 

Україні. 

Розроблено методологічні засади оцінки інноваційної пріоритетності секторів 

національної економіки.  

Проведено аналіз інноваційного розвитку національного господарства в контексті 

підготовки фахівців галузі управління. Представлено огляд сучасних і перспективних 

напрямів вдосконалення підготовки майбутніх менеджерів у системі вищої професійної 

освіти України та сусідніх держав. Детерміновано специфічні компоненти підготовки, які 

можуть бути впроваджені у вітчизняну систему вищої освіти, що дозволить підвищити 

якість підготовки професійних кадрів.  

Представлено поточні й перспективні тенденції у фінансуванні науки, технологій та 

інновацій, що дозволить ефективно управляти інноваційним розвитком національного 

господарства. 

Проаналізовано досвід формування сучасних моделей інноваційного розвитку і 

розглянуто можливості його застосування в нашій державі. Вивчено зарубіжну практику 

активізації інноваційних процесів в економіці та на цій основі запропоновано заходи з 

вдосконалення організаційно-економічних засад управління інноваційним розвитком 

національного господарства на регіональному рівні. 

Результати наукового дослідження у сукупності вирішують важливу наукову 

проблему розробки організаційно-економічних засад ефективного управління 

інноваційним розвитком національного господарства на основі маркетингового та 

інтеграційного підходів. 

 

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

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

20 рядків):  

Обґрунтовано новий підхід до кількісного вимірювання та комплексної оцінки 

ефективності фінансового механізму закладів вищої освіти, що базується на побудові 

ієрархічної моделі та формуванні на її основі системи показників для здійснення оцінки 

ситуації у цій сфері. 

Розроблено рекомендації щодо вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

менеджерів у закладах вищої освіти України на основі досвіду та практик іноземних 

держав, що дозволить підвищити ефективність підготовки фахівців та забезпечить 

розвиток національного господарства. 



Результати, одержані у ході розробки комплексного інтегрального показника 

(індексу) інноваційної пріоритетності секторів національної економіки України, заклали 

основи для пошуку дієвих шляхів розширеного відтворення, прогнозування тенденцій і 

побудови сценаріїв подальшого розвитку національної економіки, а також прискорення 

реального економічного зростання України за рахунок синергетичного ефекту 

інноваційної пріоритетності секторального поділу. 

Запропоновано системний підхід до управління інтелектуалізацією та визначено 

концептуальні основи конвергенції і дивергенції методів управління інноваційним 

розвитком країни, що дозволить покращити можливості гармонізації інноваційного 

розвитку національної економіки до рівня розвинутих економік світу. 

 
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  2 2 100 

- Web of Science  2 2 100 

- 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 1 100 

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України:  5 5 100 

з них: в журналах з особливим статусом 

(рекомендовані секціями)**  3 3 100 

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.)  

45 45 100 

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  3 3 100 

1.8.  Словники, довідники     

2.  Підготовка наукових кадрів:     

2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР     

2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР  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   5 5 100 

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. Подзігун Світлана Миколаївна доцент к.е.н., доцент 

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

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

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

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

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

8. Гуменюк Алла Валеріївна доцент к.е.н. 

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

10. Барвінок Максим Володимирович старший викладач - 

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

12. Гарматюк Олена Валентинівна викладач - 

13. Ящук Тетяна Анатоліївна старший викладач к.е.н. 

14. Малярчук Наталія Миколаївна викладач-стажист - 

 

 

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

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

дисертацій.  

Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату 

і номер протоколу): 

 в Україні: 

1. Білошкурська Н. В., Білошкурський М. В. Методологія оцінки інноваційної 

пріоритетності секторів національної економіки. Стратегічне управління системною 

стійкістю національної інноваційної системи : колективна монографія (14 

співавторів) / за ред. проф. Прокопенко О. В., доц. Омельяненко В. А. Суми : 

Територія, 2019. С. 83–100; 211–221. URL : 

https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10793 (рекомендовано вченою радою 

Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, протокол 

№ 5 від 27 грудня 2018 р.) 

 

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

зазначити дату і номер протоколу): 

1. Бовкун О. А. Соціальна і демографічна статистика: навчальний посібник. Умань : 

Візаві, 2019. 206 с. (рекомендовано вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, 

протокол № 11 від 26.03.2019 р.)  

2. Богашко О. Л., Кірдан О. Л., Кірдан О. П. Менеджмент організації : навчальний 

посібник; уклад. Богашко О. Л., Кірдан О. Л., Кірдан О. П. Умань : ВПЦ «Візаві», 

2019. – 201 с. (рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, 

протокол № 16 від 24.06.2019 р.) 

3. Чирва О. Г., Демченко Т. А. Автоматизація економічних процесів (на прикладі 

програми «1С: Бухгалтерія 8.2») : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Умань : Видавець 

«Сочінський М.М.», 2019. 217 с. (рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ імені 

Павла Тичини, протокол № 13 від 23.04.2019 р.) 



Статті у журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus: 

1. Biloshkurska N., Harnyk O., Biloshkurskyi M., Liannoi M., Kudrina O., Omelyanenko V. 

Methodological bases of innovation development priorities integrated assessment. 

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

1240. (Scopus), Q3. 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_01_113/IJCIET_10_01_11

3.pdf  

2. Ponomarenko T. V., Prokopenko O. V., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., 

Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. National investment and innovation security 

assessment methodology. International Journal of Mechanical Engineering and 

Technology. 2019. № 10 (2). P. 847–857. (Scopus), Q3. 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJMET_10_02_088/IJMET_10_02_088

.pdf  

3. Kozhukhіvska R., Podzihun S., Udovenko I., Verniuk N., Petrenko N., Dluhoborskа L. 

The assessment of anti-crisis management efficiency. Proceedings of the 33rd 

International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: 

Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 33rd IBIMA 

Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain. P. 6151-6162 (ISBN: 978-0-9998551-2-6) 

(Scopus), Q3. https://ibima.org/accepted-paper/the-assessment-of-anti-crisis-management-

efficiency/ 

 

Статті у журналах, що входять до наукометричної бази даних Web of Science: 

1. Melnychuk Y. Chvertko L. Korniienko T. Vinnytska O. Garmatiuk O. Аnalysis of the 

Factors Influencing the Market of Insurance Services in Life Insurance. TEM Journal. 
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Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійної діяльності (із зазначенням окремо 

кожної бази та відповідного трафіка). 
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