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4. Терміни виконання етапу:  Проміжний етап 01.2017 – 12.2018 року.  
 

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

Предмет дослідження: організаційно-економічні засади управління 

інтелектуалізацією регіонів в умовах ринкової економіки України. Об’єкт дослідження: 

інтелектуалізація, як процес формування інтелектуального капіталу – інноваційного базису 

економічного розвитку регіонів України. Мета дослідження: обґрунтування теоретичних 

засад інтелектуалізації регіонів, як процесу формування інноваційного потенціалу, а також 

розроблення пропозицій і рекомендацій щодо його розвитку та найбільш повного 

використання в регіональній економіці України. Основні завдання дослідження: розкрити і 

систематизувати основні теоретико-методологічні підходи до визначення поняття 

«інтелектуалізація», які існують у зарубіжній та вітчизняній літературі; дослідити 

внутрішню структуру категорії «інтелектуальний капітал» на рівні регіонів; простежити 

еволюцію поглядів представників різних економічних шкіл та напрямів економічної науки на 

«людський капітал» і нематеріальне виробництво; розглянути способи вартісної оцінки 

інтелектуального капіталу на регіональному рівні; обґрунтувати необхідність вдосконалення 

інноваційної політики держави як механізму створення умов для зміцнення й розвитку 

процесів інтелектуалізації регіонів України. 
 

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

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. 

Проведено аналіз модифікацій стратегій інноваційного розвитку країн світової 

економіки. Запропоновано системний підхід до управління інтелектуалізацією. Визначено 

концептуальні основи конвергенції і дивергенції методів управління інноваційним розвитком 

країни. Досліджено можливості гармонізації інноваційного розвитку національної економіки 

до рівня розвинутих економік світу.  

 

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

Проведено систематизацію напрямів державної інноваційної політики на 

регіональному рівні за її функціями: за господарською функцією – введення в господарський 

обіг об’єктів прав інтелектуальної власності, створених у науково-технічній сфері діяльності 



з метою їх комерціалізації або отримання соціально-економічного ефекту; за економічною 

функцією – забезпечення економічного розвитку та конкурентоспроможності підприємств, 

галузей, регіонів, національної економіки на базі інноваційної модернізації чи 

реструктуризації сфер науково-технологічної, освітньої та виробничої діяльності; за 

соціальною функцією – забезпечення продукування суспільно корисних благ нової якості; за 

гуманітарною функцією – сприяння розвиткові творчого потенціалу людини як головного 

суб’єкта інноваційних процесів та їх ініціатора; за пізнавальною функцією – сприяння 

продукуванню нових знань прикладного характеру та розробленню передових технологій. 

Запропоновано пропозиції зі створення спеціалізованої структури для виконання 

аналітичної, інформаційної, організаційної, комунікативної функцій у реалізації державної 

інноваційної політики на регіональному рівні через використання горизонтальних зв’язків 

між органами регіонального управління та суб’єктами інноваційної діяльності в регіоні. 

Визначено, що фармацевтична галузь характеризується специфічними інноваційними 

процесами, складною структурою, великим числом високотехнологічних робочих місць, 

високою інвестиційною привабливістю.  

Розкрито особливості професійної підготовки менеджерів у закладах вищої освіти 

України за інституціональним та організаційним компонентами. Досліджено особливості 

нормативної бази; визначено перелік ЗВО, які здійснюють підготовку майбутніх менеджерів; 

вивчено їх регіональний розподіл за територіально-адміністративними одиницями; 

досліджено особливості кадрового забезпечення системи вищої професійної освіти України. 

Запропоновано шляхи активізації інноваційних компонентів в системі професійної 

освіти України за рахунок орієнтації на передовий закордонний досвід підготовки фахівців із 

збереженням кращих традицій вітчизняної моделі підготовки, що дозволить інтенсифікувати 

процеси соціально-економічного розвитку держави. 

Розглянуто методологічні підходи щодо розвитку системи підтримки експортної 

діяльності компаній з урахуванням мегатрендів глобального економічного розвитку 

(глобальні диспропорції, транснаціоналізацію, регіоналізацію, мережевізацію, екологізацію 

та гуманізацію); дуалізму досягнення цілей просування національних товарів та захисту від 

дискримінаційних або недружніх заходів з боку іноземних партнерів; білатеральності 

побудови зовнішньоекономічних відносин; пріоритетності національних стратегій розвитку.  

У рамках глобалізаційної парадигми запропоновано інтегративно-функціональну 

концепцію підтримки експорту, яка охоплює всі рівні управління – від корпоративного, 

локального, регіонального, субрегіонального до наднаціонального і базується на принципах 

ефективності, емерджентності, конкурентності, недискримінаційності, інтегрованості 

(сумісності елементів), збалансованості, диференціації в залежності від рівня розвитку 

економіки; забезпечує синергію взаємодії форм та інструментів в стійких багаторівневих 

нелінійних відносинах основних стейкхолдерів (бізнесу, громадянського суспільства, 

держави, регіональних міждержавних об’єднань та наднаціональних інституцій) в умовах 

трансформації глобальної економіки. 

Запропонована система оцінювання ефективності державної політики підтримки 

інноваційного підприємництва та сформовано критерії оцінювання ефективності державної 

політики підтримки інноваційного підприємництва: бюджетний, економічний, 

інфраструктурний. 

 

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

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

20 рядків):  

Запропоновано концептуальні засади оцінки інноваційних процесів на галузевому 

рівні, які виходять з того, що завдання управління інноваційним розвитком є 

комбінаторними, а їх складність зростає при збільшенні кількості проектів або розширенні 

горизонту планування. 



Розглянуто зарубіжний досвід щодо формування регіональної інноваційної політики 

на основі використання переваг кластерних територіальних об’єднань. Зроблено порівняльну 

характеристику інноваційних кластерів провідних економічно розвинених країн світу.  

Запропоновано шляхи активізації інноваційних процесів в регіонах України за 

рахунок використання потенціалу інноваційних кластерів, що дозволить прискорити процеси 

інтелектуалізації та економічного розвитку країни. 

Використано новий підхід до кількісного вимірювання та комплексної оцінки 

ефективності фінансового механізму закладів вищої освіти України, що базується на 

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

оцінки ситуації у цій сфері. 

 
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)*  
   

1.3.  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.)  

46 46 100 

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 1 100 

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. Бовкун О. А. Формування системи діагностики та управління економічною безпекою 

підприємств агропродовольчої сфери : монографія. Умань : Візаві, 2019. 135 с. 

(рекомендовано до друку вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, протокол № 5 від 

26.11.2019 р.)  

 

 за кордоном: 

1. Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Theoretical fundamentals of innovative risk 

management of the enterprise. Strategic Management: Global Trends and National 

Peculiarities : multiauthored monograph. Kielce : Baltija Publishing, 2019. P. 458–471. 

(Польща) (рекомендовано вченою радою ДНЗ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України, протокол № 6 від 26 червня 2019 р.)  

 

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

зазначити дату і номер протоколу): 

1. Гарматюк О. В. Паблік рилейшнз : навчально-методичний посібник / МОН України, 

Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. О. В. Гарматюк. Умань : 

Візаві, 2019. 246 с. (рекомендовано вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, 

протокол № 5 від 26.11.2019 р.)  

2. Чирва О. Г., Чирва Г. М., Гаман П. І., Мігус І. П., Гаман Н. О., Коваль Я. С. 

Методологія наукових досліджень : навч. посібник. Умань, 2019. 182 с.  

3. Чирва О. Г., Гаман П. І., Гаман Н. О., Лозінська Ж. П. Фінансовий менеджмент : 

навч. посібник. Умань, 2019. 158 с.  



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

1. Omelyanenko V. A., Martynenko V. V., Slatvinskyi M. A., Povorozniuk I. M., 

Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Methodological bases of sectoral innovation 

priorities evaluation within security-based strategies. International Journal of Civil 

Engineering and Technology. 2019. № 10 (02). P. 1217–1226. (Scopus), Q3. 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_02_118/IJCIET_10_02_11

8.pdf  

2. Prokopenko O. V., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V., 

Omelyanenko V. A. Methodology of national investment and innovation security analytics. 

Problems and Perspectives in Management. 2019. № 17 (1). P. 380–394. (Scopus), Q3. 

http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.33  

 

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

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