
Додаток 1 
до Переліку інформаційних матеріалів щодо підсумків наукової та науково- технічної 

діяльності 
Форма 

 
Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри економіки та соціально-поведінкових наук 
за 2019 рік 

 
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

кафедри/факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити 
найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у 
звітному році тощо): 

а) коротка довідка про кафедру, факультет/інститут (до 7рядків); 
Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук створена у 2015 році. Кафедра є 

випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 051 Економіка. Науково-
педагогічними працівниками кафедри викладається близько 40 навчальних дисциплін циклу 
фундаментальної та професійної підготовки. Основними напрямами наукових досліджень 
викладачів кафедри, що здійснюють науковий пошук у межах розробки кафедральної теми, є 
актуальні проблеми функціонування та реформування господарських систем, а саме: 
проблеми державного регулювання в Україні; проблеми функціонування аграрного сектору 
України; проблеми ринкової трансформації економіки регіону; проблеми формування 
потенціалу підприємства в умовах інноваційного розвитку економіки; проблеми 
реформування економічної та соціальної сфери в Україні. 

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2019 рік (можна у вигляді таблиці)) 
(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 
Зміни кадрового складу відбувалися відповідно до плану роботи кафедри економіки та 

соціально-поведінкових наук. Протягом 2019 року відбулися якісні зміни, які відображають 
результативність наукової роботи науково-педагогічних працівників, зокрема: 

– Підлісний Є. В. захистив дисертаційне дослідження та отримав диплом кандидата 
педагогічних наук; 

– Гарник О. А. отримала атестат доцента кафедри економіки та соціально-
поведінкових наук. 

 
в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за звітний рік, відповідно до 

таблиці та побудувати діаграму: 

Категорії робіт 
2019 

к-сть од. тис. 
гривень 

Фундаментальні – – 

Прикладні – – 

Госпдоговірні – – 
Гранти – – 

 
 

Чисельність науково-педагогічних працівників у 2019 році 

В
сь

ог
о 

Ро
ки

 Доктори наук Кандидати наук Без ступеня 

Штатних За зовнішнім 
сумісництвом Штатних За зовнішнім 

сумісництвом Штатних За зовнішнім 
сумісництвом 

2019 – – 7 – 1 – 8 



II. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами, 
перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-технічну 
діяльність): 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році дослідженнями і розробками, 
які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то 
зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за 
кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг 
фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний науковий 
результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування); 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування 
за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний науковий результат, 
його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування). 

 
III. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами закладу вищої освіти 

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори): 
 

№ 
з/п 

Назва та 
автори 

розробки 

Важливі 
показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового 

результату; 
переваги над аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження 

(назва 
організації, 

відомча 
належність, 

адреса) 

Дата акту 
впровадже

ння 

Практичні 
результати, які 

отримано 
закладом вищої освіти 

/науковою 
установою від 
впровадження 

(обладнання, обсяг 
отриманих коштів, 

налагоджено 
співпрацю для 

подальшої роботи 
тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Довідка про 
впровадженн
я результатів 

наукових 
досліджень, 

викладених у 
дисертаційні

й роботі, 
Підлісний Є. 

В. 

Зміст нововведень, розроблених 
дисертантом і упроваджених у освітній 
процес відзначається обґрунтованими і 
досить змістовно охарактеризованими 
теоретичними засадами формування 
правової культури майбутніх бакалаврів 
економіки у процесі фахової підготовки в 
закладах вищої освіти. Розроблені з 
добувачем та апробовані педагогічні 
умови, забезпечили високу ефективність 
реалізації моделі формування правової 
культури майбутніх бакалаврів економіки 
у процесі фахової підготовки. 
Визначено алгоритм реалізації 
міжпредметних зв’язків з дисциплін 
економічного і правового циклів на основі 
розробленого навчально-методичного 
забезпечення. Дослідником упроваджено 
в навчальний процес спецсемінар 
«Соціально-правовий захист», 
удосконалено зміст програм навчальних і 
виробничих практик. 

 

Національний 
педагогічний 

університет імені 
М. П. 

Драгоманова, 
МОН України, 

м.Київ, 
вул. Пирогова, 9 

15.01.2019 
р. 

Налагоджено 
співпрацю для 

подальшої роботи 



IV. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 
редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 
формою (окремо Scopus, Web of Science): 

4. Видавнича діяльність: 
4.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом): 
– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу): 
• в Україні; 
1. Кірдан О. П. Професійна підготовка майбутніх економістів у системі неперервної 

освіти: теорія і практика : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 302 с. 
(рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ імені Пала Тичини, протокол №3 від 24 
вересня 2019 р.) 

• за кордоном. 
– Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу); 
– 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. / С. О. 
Стойка, В. О. Стойка. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 195 с. (Рекомендовано Вченою радою 
УДПУ імені Павла Тичини, протокол № 16 від 25 червні 2019 р.) 

– Статті: 
• проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 

№ 
з/п 

Автори 
(зазначити усіх 
авторів, наших 

виділити) 

Назва роботи 
(мовою оригіналу з бази 
даних і гіперпосиланням) 

Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), рік, 
перша-остання сторінки 
статті; зазначити бази в 

яких індексується 
(Scopus, Web of Science) і 
квартель випуску (Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

1 2 3 4 5 

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 

URL: 
https://dspace.udpu.ed
u.ua/jspui/handle/1234

56789/11102 

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 

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11102
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11102
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11102


3 

Biloshkurska 
Nataliia, Harnyk 

Olena, Biloshkurskyi 
Mykola, Liannoi 

Mykhailo, Kudrina 
Olha and 

Omelyanenko Vitaliy 

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 закордонних виданнях; 
1. Chyrva O. H., Chyrva H. N. Evaluating modern communication marketing tools in 

promotion of pharmaceutical brands. Экономические и финансовые механизмы инновационного 
развития цифровой экономики : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2 / под науч. ред. В. В. Пузикова, М. Л. 
Зеленкевич. Минск : Институт бизнеса БГУ, 2019. С. 268–273. 

2. Osadchenko I. I., Chyrva H. M. Сучасна характеристика методів виховання: 
особистісно орієнтований підхід (Частина І: методи формування свідомості особистості та 
методи організації діяльності, формування досвіду громадської поведінки). Балканско научно 
обозрение. 2019. Т. 3. № 2(4). С. 45–49. 

3. Кирдан А. П. Инновационные формы и технологии профессиональной подготовки 
будущих экономистов в системе непрерывного образования. Хуманитарни балкански 
изследования. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 27–30. 

4. Кирдан А. П. Модель и организационно-педагогические условия развития 
профессиональной подготовки будущих экономистов в системе непрерывного образования.  
Nauka i studia. № 9 (198). 2019. С. 32–40. 

5. Кирдан А. П. Организационные основы профессиональной подготовки будущих 
экономистов в системе непрерывного образования. Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. 
№ 2 (4). С. 25–28. 

6. Кирдан А. П. Социальный заказ и меценатская поддержка системы непрерывного 
экономического образования в Украине: ретроспективный анализ. Балканско научно 
обозрение. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 32–36. 

7. Кірдан О. П. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів у 
країнах Європейського Союзу: педагогічні рефлексії українських дослідників. Міжнародний 
науковий журнал «Освіта і наука» / ред. кол.: Т. Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy 
Piwowarski; В. В. Гоблик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий 
університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2019. Вип. 1 (26). С. 110–116. 
URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10815/1/kirdan_stattya.pdf 

• 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. 
URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10630/1/48-56_Berzhanir_Kirdan_Stanisl 
avchuk%20%281%29.pdf 

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. 
URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11526/1/Econ_bezp.pdf 

• у наукових виданнях України (категорія В); 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10815/1/kirdan_stattya.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10630/1/48-56_Berzhanir_Kirdan_Stanisl%20avchuk%20%281%29.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10630/1/48-56_Berzhanir_Kirdan_Stanisl%20avchuk%20%281%29.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11526/1/Econ_bezp.pdf


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. 

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10821/1/Kirdan_89.pdf 
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 
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ОДЕКУ, 2019. С. 80–83. 
URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10829/1/Kirdan_91.pdf 

4. Кірдан О. П. Формування інформаційно-цифрової компетентності у професійній 
підготовці майбутніх економістів. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : II 
Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція [27-28 березня 2019 р.]. Умань : Візаві, 2019. С. 
68–69. 
URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10830/1/Kirdan_93.pdf 

5. Стойка В. О., Величко Ю. В. Інтелектуальний капітал – важлива складова розвитку 
підприємств. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 
жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – 
Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 40–41. 

• на регіональних конференціях. 
4.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus. 

 
База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus 3 1 
 

4.3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of 
Science 
 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 
Web of Science – – 
 

1.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних для 
соціо-гуманітарних наук Сopernicus. 

 
4.5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім) 

 
База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10829/1/Kirdan_91.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10830/1/Kirdan_93.pdf


2018 2019  
Google Академії 53 24 7 

 
V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо - до 7 рядків). 
Науково-дослідна робота студентів у 2019 році проводилась в рамках 3 наукових 

гуртків та 1 проблемної групи. Всього в науково-дослідній роботі взяло участь 14 студентів. 
11 студентів взяли участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях; 1 студентка – у конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед 
молоді, 2 студентки – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, з них 
1 здобула перемогу (диплом ІІІ ступеня: Осадчук Ю. В. зі спеціальності «Управління 
спортивно-оздоровчої діяльності»), 6 студентів – у роботі науково-практичних семінарів. 

 
Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 

 
Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 
дослідженнях  

Кількість молодих учених, 
Кількість молодих 

учених, які 
залишаються у закладі 

вищої освіти або 
науковій установі після 
закінчення аспірантури 

2019 20 – – 
1. Давидюк О. О. Зростаюча роль комерційних банків в прискоренні соціально-

економічного розвитку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 
жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – 
Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.  С. 50–53 

2. Дяченко П. В. Економічні основи розвитку туристичної галузі в Україні. Сучасні  
проблеми  і  перспективи  економічної  динаміки: матер. VІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 
року, м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 165-167 

3. Лаврук А. О. Роль трудовий потенціалу як основа людського  
капіталу   підприємства. Сучасні  проблеми  і  перспективи  економічної  динаміки  :  матер. 
VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 
жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 25-27 

4. Легедза І. В. Перспективи аудиторської діяльності в Україні. Сучасні  проблеми  і  
перспективи  економічної  динаміки:  матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року. м. Умань : 
ВПЦ «Візаві», 2019. С. 34-35 

5. Лісовська О. О. Сучасні підходи до управління прибутком підприємства. Сучасні  
проблеми  і  перспективи  економічної  динаміки  :  матер. VІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 
року, м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 35-37 

6. Мартовська О. П. Характеристика напрямків грошово-кредитної політики 
національного банку України. Сучасні  проблеми  і  перспективи  економічної  динаміки  :  
матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та 
студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019.С. 53-55 



7. Муковоз О. І. Економічні аспекти продовольчої проблеми в Україні. Сучасні  
проблеми  і  перспективи  економічної  динаміки  :  матер. VІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 
року, м. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 21-23 

8. Слюсар А. О. Характеристика структурних трансформацій які підвищують 
ефективність економіки. Сучасні  проблеми  і  перспективи  економічної  динаміки  :  матер. 
VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 
жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 23-25 

9. Стойка В. О., Величко Ю. В. Інтелектуальний капітал – важлива складова розвитку 
підприємств. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 
жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – 
Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 40–41 

10. Ткачук В. Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління на 
підприємствах. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 
жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – 
Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 41–43 

11. Щербак В. Альтернативні джерела енергії – основа енергетичної незалежності 
України. Наука. Освіта. Молодь : матеріали Дванадцятої Всеукраїнської наукової 
конференції студентів та молодих науковців (Умань, 25 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / ред. кол. : 
Коляда Н. М., Мельник О. С., Руденко В. М., Щербій А. О. Умань : Візаві, 2019. Ч. 2. С. 197–
200 

12. Щербак В. Формування та розвиток інфраструктури інноваційного ринку. Сучасні 
проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. 
Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.  С. 27–28 
 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 
Підлісний Є. В. – преміювання у зв’язку з отриманням наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. 
Осадчук Ю. В. – Диплом ІІІ ступеня за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 
Преміювання науково-педагогічних працівників кафедри економіки та соціально-

поведінкових наук до Дня працівників освіти. 
 

 
 

VII. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 
зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву 
підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи - до 30 рядків). 

На базі кафедри економіки та соціально-поведінкових наук функціонує науково-
дослідна лабораторія «Регіональної економіки і туризму». Завідувач лабораторії − кандидат 
економічних наук, доцент Стойка В. О. Метою діяльності лабораторії є організація та 
координація наукової, науково-дослідної роботи згідно тематики планів наукових 
досліджень. 

Основні напрями наукової діяльності: макроекономічні аспекти соціально-
економічного розвитку; аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності галузей національної 
економіки; теорія та практика запровадження адміністративно-територіальної реформи в 
Україні; економічна безпека – фундаментальна складова економічного зростання країни. 



Члени науково-дослідної лабораторії протягом звітного періоду брали участь у 
організації 1 Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та 
студентів,  2 науково-практичних семінарів і 1 круглого стола. 

Результати наукової роботи відображено у 1 статті (Web of Science), 2 статтях 
(Scopus), 4 статтях (категорія Б), 13 статтях (категорія В), 7 статтях (закордонні видання); 41 
тезах доповідей (міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції) тощо. 

Протягом звітного періоду отримано такі основні наукові результати: 
– досліджено 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; 
– розроблено концепцію інноваційної інфраструктури, що являє собою систему 

теоретичних положень щодо специфічної складової інноваційної економіки; 
– розроблено кумулятивну стратегію розвитку інноваційної інфраструктури України, 

яка являє собою ітераційну модель дій та набір механізмів реалізації стратегічних 
пріоритетів; 

– удосконалено класифікацію детермінантів розвитку інноваційної інфраструктури 
національної економіки; 

– набули подальшого розвитку напрями модернізації середовища розвитку 
інноваційної інфраструктури України. 

 
VIII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового 
співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і 
науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи 
розвитку) (до 20 рядків). 

 
Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання 
науково-дослідних робіт або отримано гранти): 

 
Країна-партнер (за 
алфавітом) 

Установа- 
партнер 

Тема 
співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні 
результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 
 
 

№ 
з/п 

Реєстрацій 
реє номер Назва твору Автори Рік 

1  2 3 4 



IX. Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням 
окремо кожної бази та відповідного трафіка). 
 
8. Патентно-ліцензійна діяльність: 

8.1. Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну модель) 
− автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и); 

8.2. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 
заявник(и). 
 

X. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 
межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в 
УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

Тематика, зареєстрована в УкрІНТЕІ: «Інвестиційно-інноваційна складова структурної 
трансформації економіки України» (державний реєстраційний номер 0111U007535). 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Кірдан Олександр Петрович. 
Науковий результат, його значимість: 
– 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 
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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. 

 
XI. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
Оновити дані про закупівлю за звітний рік унікальних наукових приладів та обладнання 

іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 
 

 

 
 
 
 

Завідувач кафедри ____________ Кірдан О. П. 
 
 

№ 
з/п 

Назва приладу (українською мовою та 
мовою оригіналу) і його марка, фірма-

виробник, країна походження 

Науковий(і) напрям(и) та 
структурний(і) підрозділ(и) для 

якого (яких) здійснено 
закупівлю 

Вартість, тис. 
гривень 

1 2 3 4 
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