
Звіт про діяльність наукової школи 
 «Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою»  

за 2017 рік 
Керівник школи – доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового 

інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла  Тичини Чирва Ольга Григорівна. 

Основні наукові напрями досліджень наукової школи: 
 стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, 

стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний 
прогрес, інвестиції, інновації тощо); 

 прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки; 
 прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного 

розвитку; 
 підприємництво як соціально-економічне явище; 
 виробничо-господарська діяльність підприємства.; 
 маркетингова та логістична діяльність підприємства; 
 інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства; 
 фінансово-економічні результати діяльності підприємства: 

конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація 
підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства; 

 управління виробничо-господарською діяльністю підприємства; 
 функції та технологія управління підприємством (менеджмент); 
 ефективність управління персоналом на підприємстві; 
 прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з 

урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку. 
 
До складу наукової школи входять аспіранти і здобувачі проф. д.е.н. Чирви О. Г. 

та співробітники кафедри маркетингу та управління бізнесом: 
Чирва О. Г., д.е.н., проф. 
Коган Н. Ю., аспірант 
Станіславчук Н. О., аспірант 
Ящук Т. А., здобувач 
Пархоменко О. О., аспірант 
Бойко М. В., аспірант 
Стрембіцька Л. Л., здобувач 
Білошкурська Н. В., к.е.н., доцент 
Пачева Н. О., к.е.н., доцент 
Бондарук І. С., к.е.н., доцент 
Король І. А., к.е.н., доцент 
Бовкун О. А., к.е.н., доцент  
Побережець Н. Б., викладач 
Подзігун С. М., к.е.н., доцент 
Гарматюк О. В., викладач 
Богашко О. Л., к.е.н., доцент 
Автомеєнко А. А., викладач 
 
Основні результати науково-дослідної роботи за 2017 рік: 
− запропоновано особливості логістичного обслуговування клієнтів 

фармацевтичних підприємств в Україні;  
− досліджено вплив кон’юнктури ринку цінних паперів на розвиток інститутів 

колективного інвестування; 
− побудовано кореляційно-регресійну модель залежності ефективності 

маркетингової стратегії від результатів логістичної діяльності; 



− сформульовані чинники, на яких базується механізм стратегічного управління 
ресурсним потенціалом підприємства; 

− запропоновано інноваційний аспект 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; 

− визначено потенційні ризики загроз в окремих сегментах ринку праці для 
суб’єктів соціально-трудової сфери; 

− оцінено подальші перспективи щодо реалізації адміністративної реформи в 
Україні та її наслідки; 

− запропоновано алгоритм процесу стратегічного управління на регіональному 
рівні; 

− проаналізовано  використання маркетингових комунікацій для розвитку збуту 
продукції пивоварних підприємств;  

− обґрунтовано напрями підвищення ефективності процесу стратегічного 
управління в Україні. 

Зокрема професором, д.е.н. Чирвою О. Г.  визначені умови та інструменти 
ефективного управління ресурсами сільськогосподарських підприємств. Розроблено 
структурні елементи в якості мети, завдань, функцій та етапів стратегічного управління 
ресурсним потенціалом підприємства. Встановлено, що стратегічний розвиток підприємства 
визначається наявними якісними ресурсами, що відповідають конкретному 
сільськогосподарському підприємству, його стратегічним цілям. Сформульовані чинники, на 
яких базується механізм стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства; 

аспірантом Коган Н. Ю. досліджено світовий досвід ринку земель 
сільськогогосподарського призначення на прикладі Росії та Білорусії. Результати 
дисертаційного дослідження апробовані на двох конференціях. Опубліковано 2 статті, 2 тез 
доповідей. (Тема дисертаційного дослідження: «Ринок землі сільськогосподарського 
призначення в Україні: формування та тенденції розвитку», спеціальність 08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 

аспірантом Станіславчук Н. О. досліджено теоретичні аспекти удосконалення 
менеджменту якістю як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства; 
проаналізовано і систематизовано нормативно-правові акти, наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених, публікації в засобах масової інформації; вивчено зарубіжний досвід 
удосконалення менеджменту якості в аспектах його впровадження в Україні. На підставі 
опрацьованого матеріалу підготовлено перший розділом дисертаційного дослідження та 
розпочато роботу на другим розділом (Тема дисертаційного дослідження: «Менеджмент 
якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності», спеціальність 073 – Менеджмент); 

здобувачем Ящук Т. А. на підставі опрацьованого матеріалу підготовлено перший 
розділ дисертаційного дослідження, в якому розкрито особливості функціонування ринку 
освітніх послуг вищої школи в Україні та економічну сутність фінансового забезпечення 
діяльності вищих навчальних закладів; розпочато роботу над другим розділом, а саме збір 
статистичної інформації щодо стану ринку освітніх послуг та його фінансового 
забезпечення, проводиться аналіз джерел фінансування вищої освіти в Україні, 
досліджується специфіка формування та реалізації фінансового механізму вищої школи. 
Опубліковано 2 статті у фахових виданнях, які входять до наукометричної бази даних Index 
Copernicus International. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у матеріалах 
трьох міжнародних та двох всеукраїнських науково-практичних конференцій (Тема 
дисертаційного дослідження: «Фінансове забезпечення функціонування ринку освітніх 
послуг вищої школи в Україні», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством); 

аспірантом Пархоменко О. О. затверджені тема та план дисертаційної роботи 
«Формування стратегічних механізмів бренд-менеджменту підприємств аграрної сфери», 
спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. За звітний 



період опубліковано 1 статтю у фаховому виданні України та взято участь у 2 всеукраїнських 
науково-практичних конференціях; 

здобувачем Бойко М. В. (Тема дисертаційного дослідження: «Забезпечення 
економічної безпеки малих сільськогосподарських підприємств», спеціальність 08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством) обґрунтовано пріоритетні та 
організаційно-економічні засоби посилення економічної безпеки малими 
сільськогосподарськими підприємствами;  

здобувачем Стрембіцькою Л. Л. досліджено найважливіші підходи до сегментації 
ринку праці, а також визначено потенційні ризики загроз в окремих сегментах ринку праці 
для суб’єктів соціально-трудової сфери. Найбільшою загрозою економічній безпеці держави 
визначено наявність значного поширення неформального (тіньового) ринку праці. 
Установлено неминучість модифікації сегментації ринку праці у зв’язку з динамічністю умов 
соціально-економічного розвитку держави. Окреслено тенденції сегментації ринку праці в 
умовах науково-технічного прогресу та загрози, що з’являються у зв’язку з цим; досліджено 
вплив негативних тенденцій в сфері ринку праці на економічну безпеку; актуалізовано 
необхідність аналізу динаміки процесів сукупного ринку праці, що передбачає врахування та 
оцінку як характеристик безробіття та наслідків, які воно справляє на суспільний розвиток, 
так і з’ясування ключових проблем в зайнятості населення, які в сучасних умовах 
перешкоджають реалізації стратегічних цілей економічного розвитку України та виступають 
загрозами щодо безпеки людського розвитку. 

Члени наукової школи брали активну участь в організації та проведеннні 
Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики 
та перспективи розвитку» (18-19 травня 2017 р.). 

Протягом 2017 року було ініційовано та проведено 9 науково-методичних семінарів. 
Д.е.н., проф. Чирва О.Г пройшла закордонне наукове стажування: 
International Educational Project «Sustainable development 2030» at the Institute of 

International Academic and Scientific Cooperation from 02/04/2017 to 06/04/2017 (Tbilisi, 
Georgia) 

Сертифікат про проходження наукового стажування № 2087–90 (108 академічних 
годин). 

У рамках роботи наукової школи проведено І тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт. За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг» студент навчально-наукового 
інституту економіки та бізнес-освіти Духніцький Віктор (напрям підготовки «Маркетинг») 
став призерами цього конкурсу з науковою роботою «Маркетингова політика комунікацій у 
фармації» (наукові керівники: професор Чирва О.Г., викладач Гарматюк О.В.) нагороджений 
дипломом ІІ ступеня. 

Підготовлено студентів до участі у конкурсі бізнес-планів міського та обласного 
рівнів. Так, у міському конкурсі 1 місце виборов студент І курсу магістратури спеціальності 
«Менеджмент» Денис Ляш, який захищав тему: «Вирощування озимого часнику» (науковий 
керівник – викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Наталія 
Побережець).  

За результатами роботи співробітників кафедри в межах кафедральної теми були 
підготовлені та видані 3 навчальних посібники, опубліковано 14 наукових статей у 
фахових виданнях, 7 статей – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних 
баз даних Web of Science, Scopus, 13 статей – в інших виданнях, взято участь та 
опубліковано 8 тез доповідей – на всеукраїнських конференціях, 32 тез – на міжнародних 
конференціях. 

Вийшло з друку 3 навчальних посібники: 
1. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / О. Г. Чирва, Т. А. Демченко. – 

Умань: Візаві, 2017. – 200с. (Рекомендовано Вченою радою університету) (підготовлено до 
друку) 

2. Маркетинові комунікації: навчально-методичний посібник / Укл. 
І. В. Король. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 154 с. (6,4 д.а.) 



3. Коган Н.Ю.  Професійний етикет: навчальний посібник / укл. Н.Ю. Коган. – 
Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 121 с. 

7 статей в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз 
даних Web of Science, Scopus та інших: 

1. Podzihun, S. M. Creating a system of evaluation of efficiency of state support policy 
for innovative entrepreneurship / P. Yu. Kurmaiev, E. A. Bayramov, S. M. Podzihun // Науковий 
вісник Полісся. − 2017.  − № 3 (11). − С. 197-203 (Web of Science) (0,6 д. а.) 

2. Chyrva, O. H. Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian 
enterprises / O. H. Chyrva, T. A. Demchenko, L. A. Chvertko, H. M. Chyrva // Збірник наукових 
праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» - грудень 2017. - № 2. - 
подано до друку 

3. Podzihun, S. M. Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative 
clusters for dynamic development of economics / S. M. Podzihun // Investment Management and 
Financial Innovations. – 2017. – № 3 (2). – подано до друку. (Scopus) 

4. Chyrva, O. H. Marketing analysis of the market conditions of higher education in 
Ukraine / O. H. Chyrva, M. V. Biloshkurskyi, N. O. Pacheva // Науковий вісник Полісся. − 2017. 
− № 4 (12). − Подано до друку. (Web of Science) 

5. Biloshkurska, N. V. Influence of the security market condition on the collective 
investment development / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, L. A. Chvertko // Науковий 
вісник Полісся. − 2017. − № 3(11). Ч. 2. − С. 138-142. (0,6 д. а.) (Web of Science) 

6. Bondaruk, I. S. Conceptual basis of mechanism of ensuring budget security / T. G. 
Bondaruk, I. S. Bondaruk, O. S. Bondaruk // Науковий вісник Полісся. − 2017. − № 3(11). Ч. 1. − 
С. 21-28. (0,6 д. а.) (Web of Science) 

7. Bondaruk I. S. Bondaruk T. G., State regulation of financial support of municipal 
authority under decentralisation conditions  // Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (13). Ч. 1.. – 
подано до друку (Web of Science) 

14 статей у фахових виданнях України: 
1. Білошкурська, Н. В. Порівняльний аналіз IPO з іншими інвестиційними 

джерелами / М. В. Білошкурський, Н. В. Білошкурська // Вісник Київського інституту бізнесу 
та технологій. – 2017. – № 2(33). – С. 3-4. (0,3 д. а.) 

2. Богашко, О. Л. Методологічні підходи до оцінки інтелектуального та 
людського капіталів / О. Л. Богашко // Науковий економічний журнал „Інтелект ХХІ”. 
Випуск 1. – Київ : Видавничий дім „Гельветика”, 2017. – С. 134 – 140. 

3. 2. Богашко, О. Л. Оцінка людського капіталу в економіко-математичних 
моделях економічного зростання / О. Л. Богашко // Науковий журнал „Причорноморські 
економічні студії”. Випуск 13. Частина 2. – Одеса : Видавничий дім „Гельветика”, 2017. – С. 
30 – 33. 

4. Бондарук, І. С. Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної 
децентралізації / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук, О. С. Бондарук // Науковий вісник 
Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2016. – № 3. – С. 38–48. 

5.    Гарматюк, О. В.  Формування інформаційного забезпечення прогнозування збуту 
продукції / О. В. Гарматюк // Електронне наукове видання «Економіка та суспільство» – 
2017. (0,42) 

6. Король, І. В. Впровадження логістичного підходу у маркетингову стратегію 
підприємства // Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. 
Мечникова. Серія «Економіка». Том 22 Випуск 4(57).  – Одеса : ФОП Головко О.А., 2017 – 
С. 79-83 (0,5 д.а.). Index Copernicus (ICV 2015: 29.18) 

7. Подзігун, С. М. Аналіз сучасних наукових підходів до розуміння сутності 
стратегічного управління [Електронний ресурс] / С. М. Подзігун // Глобальні та національні 
проблеми економіки. ‒ 2017. ‒ № 17. (0,3 д. а.) 
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