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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 дослідження сучасного етапу розвитку інвестиційно-інноваційної складової 

структурної трансформації економіки України в умовах глобалізації. 

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

– дослідити актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні; 

– провести аналіз стану інноваційного підприємництва в Україні; 

– визначити фактори, які негативно впливають на розвиток інноваційного підприємництва в 

Україні; 

– дослідити явище інвестиційно-інноваційної безпеки як складової економічної безпеки 

України; 

– визначити роль сучасної економічної освіти у інноваційному розвитку; 

– схарактеризувати концептуальні засади, модель та педагогічну систему професійної 

підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти; 

– дослідити ефективність авторської педагогічної системи професійної підготовки майбутніх 

економістів та педагогічних умов її упровадження. 

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

Результати наукової роботи відображено у 4 статтях (Web of Science), 8 статтях (Категорія Б), 1 

статті (закордонне видання), 3 навчальних посібниках, 16 тезах доповідей (міжнародні та 

всеукраїнські науково-практичні конференції). 

 

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

– розглянуто невикористані резерви для економічного зростання і інноваційного розвитку та 

створення дієвого механізму мотивації праці. Розкрито взаємовплив інноваційних змін в економіці 

та дієвого соціально-економічного механізму мотивації персоналу на підприємствах. 

Систематизовано наукові підходи до формування чинників які впливають на мотиваційний механізм. 

Запропоновано низку заходів щодо удосконалення окремих складових мотиваційного механізму з 

врахуванням закордонної практики, досвіду провідних підприємств України; 
– проведено моніторинг ефективності фінансового механізму закладів вищої освіти України, 

який дає змогу оцінити раціональність реформ, які здійснюються у цій сфері. проведений аналіз 

показує, що отримані значення оцінок за усіма характеристиками зменшуються (на одному рівні з 

незначними коливаннями залишається лише результативність освітніх послуг). отже, порівняння 

тенденцій, що демонструють узагальнюючі показники другого рівня ієрархічної схеми підтверджує 

відсутність стійкості функціонування існуючого фінансового механізму та позитивних зрушень у цій 

сфері; 



– розроблена система індикаторів для оцінки ефективності фінансового механізму закладів 

вищої освіти України дозволяє створити механізм, який забезпечував би постійне відстеження 

поточної ситуації в Україні і служив би базою для грунтовного аналізу змін, а також давав би 

можливість на його основі розробляти відповідні виважені заходи для виправлення деформацій у 

сфері фінансування освітньої галузі; 

– досліджено роль банківського кредитування, взаємовідносини між банками та реальним 

сектором економіки, проблеми збалансованості та узгодженості перспективних макроекономічних 

цілей в економічному розвитку України. Банківське кредитування розглядається як ключовий 

елемент економічного зростання, та має безпосередній вплив на забезпечення суверенітету держави, 

реалізацію її національних інтересів в умовах глобалізаційних процесів; 

– проаналізовано зміни у структурі кредитних вкладень. Проведено аналіз основних причин 

виникнення банківських кредитів у портфелях банку, причин підвищення процентних ставок за 

кредитами. Розглянуто актуальні натепер проблеми, які впливають на розвиток банківського 

кредитування, і запропоновано можливі шляхи вирішення розглянутих проблем; 

– розроблена модель комплексної оцінки такої системи дозволяє на основі порівняльного 

аналізу здійснити оцінку ефективності діючого фінансового механізму закладів вищої освіти 

України з позиції економічності, продуктивності та результативності. Також за допомогою цієї 

моделі можна оцінити, наскільки ефективною система була протягом певного періоду. 

– обґрунтовано, наявність конкуренції як рушійного механізму для ведення результативної 

діяльності при  використанні  новітніх  технологій, з метою удосконалення характеристик 

виготовленої продукції та зниження  витрат; 

– доведено необхідність орієнтації державної політики на інноваційну економіку, яка дає змогу 

повною мірою використовувати інвестиційні ресурси, технології та фактори виробництва і є 

необхідною складовою забезпечення ефективного і стійкого функціонування економіки України; 

– досліджено сучасний стан розвитку світової економіки який базується на принципі 

домінування інноваційно-інвестиційної моделі, що є базовими імперативами не тільки стабілізації 

соціальної та економічної ситуації, а також вагомим домінантом конкурентоспроможності; 

– розглянуто умови для оптимального розвитку науково-технічного потенціалу національної 

економіки, що є першочерговим завданням цілеспрямованої державної політики, направленої на 

досягнення стабільного економічного зростання, підвищення якості життя населення, забезпечення 

продовольчої безпеки. 
 

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

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

рядків):  

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  – – – 
- Web of Science  – – – 

- 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)*  
3 4 133 

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

видань України:  – – – 

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  6 8 133 



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.) 

10 12 120 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) – – – 

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  – – – 

1.7.  Підручники, навчальні посібники України  2 3 150 
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). 

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 

11. 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. Методика викладання у вищій школі: навч.-метод. посібник / уклад. Кірдан О. Л., 

Кірдан О.П. Умань: Візаві, 2020. 182 с. (Рекомендовано Вченою радою факультету соціальної та 

психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини, протокол № 4 від 22 жовтня 2020 року). 

2. Управління і керівництво закладом вищої освіти: навч. посіб. Ч.1: Нормативно-

законодавче регулювання / уклад. Кірдан О. Л.; Кірдан О.П. Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини. Умань: Візаві, 2020. 114 с. (Рекомендовано Вченою радою факультету соціальної 

та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини, протокол № 4 від 22 жовтня 2020 року). 

3. Стойка С. О., Стойка В. О. Основи економіки, підприємництво та економічна безпека: 

навч. посіб. Умань: ВПЦ Візаві, 2020. 210 с. (Рекомендовано Вченою радою УДПУ імені Павла 

Тичини, протокол № 16 від 25 червні 2019 року). 

Статті: 
 у наукових виданнях України (категорія Б); 

1. Кірдан О. П. Практико-орієнтоване навчання в професійній підготовці майбутніх 

економістів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі 



Українки. Сер. Педагогічні науки. 2020. № 4 (408). С. 76–83.  

2. Кірдан О. П. Наукові принципи реалізації моделі професійної підготовки майбутніх 

економістів у системі неперервної освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя.  Умань, 

2020. Вип. 1 (21), ч. 2. С. 89–96.  

3. Кірдан О.П. Самостійна та наукова робота студентів як засіб підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Інноваційна 

педагогіка. Вип. 23. Т.1. 2020. С. 128–132. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/23-1.28 

4. Kirdan O. P., Harnyk O. A., Berzhanir A. L. 

System arrangement of labor motivation and methodological approaches to the comprehensive assess

ment during the stage of innovative changes. Економічні горизонти. 2020. № 1(12). С. 33–42 DOI: 

10.31499/2616-5236.1(12).2020.212853 

5. Кірдан О.П. Професійна підготовка майбутніх економістів в Університетах України 

(XIX – початок XX століття). Історико-педагогічний альманах. Умань, 2020.1(30). С . 19 – 26.  

6. Підлісний Є. В. Моніторинг процесу формування правової культури майбутніх 

бакалаврів з економіки. Проблеми підготовки сучасного вчителя.  Умань, 2020. Вип. 1(21), ч. 2. 

С. 118–131. 

7. Підлісний Є. В. Реалізація педагогічних умов формування правової культури студентів 

в закладах вищої освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2020. Вип. 1(3), 

ч. 1. С. 119–126. 

8. Підлісний Є. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

бакалаврів  економіки в закладах вищої освіти. Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 2, ч. 2. С. 126–135. 
 

– 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. Вerzhanir I., Berzhanir A., Yashchuk T., Yevchuk L and Kirdan O. Monitoring the Efficiency 

of Financing Higher Education Institutions as a Necessary Requirement for the Implementation of their 

Competitiveness. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association 

(IBIMA). 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 1211-1215 (знаходиться на індексації). 

2. Berzhanir I., Berzhanir A., Yashchuk T., Yevchuk L. and Kirdan O. Comprehensive 

Evaluation of the Effectiveness of the Financial Mechanism of Higher Education Institutions in Ukraine. 

Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA). 1-12 

April 2020, Seville, Spain, p. 4019-4023 (знаходиться на індексації). 

3. Kirdan O., Pryshchepa S., Savchenko N., Tkachuk M., Kirdan O. The theory and practice of 

higher educational institutions management in Ukraine. Society. Integration. Education Рroceedings of 

the International Scientific Conference. Volume I, May 22th-23th, 2020. 408-423 (знаходиться на 

індексації). 

4. Bezliudnyi O., Kirdan O. The state policy of Ukraine in the field of continuous economic 

education. Society. Integration. Education Рroceedings of the International Scientific Conference. 

Volume VI, 2020. p. 521–531 (знаходиться на індексації). 

 

– Тези доповідей: 

 на міжнародних конференціях: 

 в межах України; 

1. Гарник О. А. Методи дослідження ефективності системи мотивації персоналу на 

підприємстві. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення: 

матеріали II Міжнар. наук-практ. конф. (Умань, 9 квітня 2020 р.) / за ред. О. Г. Чирви. Умань : 

ВПЦ Візаві, 2020. С. 178–183. 
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