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1. Назва. Наукова школа «Інноваційна стратегія в системі управління національною 

економікою». 

2. Керівник. Чирва О. Г. – д. е. н., професор. 

3. Напрями наукової діяльності: 

- Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової 

економічного розвитку регіонів. 

- Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво. 

- Проблеми автоматизації основних бізнес-процесів підприємств в Україні. 

- Управління маркетингом інновацій: теорія, методологія, практика. 

- Управління інноваційним розвитком: теорія, методологія, практика. 

- Формування маркетингової стратегії компанії, використання статистичних методів 

для маркетингових досліджень. 

- Роль управління бізнесом у формуванні системи  економічної безпеки пенсійного 

забезпечення. 

- Управління збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств. 

- Формування маркетингу в овочевих підприємствах. 

- Інституційно-економічні засади розвитку вищої освіти України. 

- Розвиток системи підтримки експортної діяльності аграрних компаній. 

- Управління персоналом організації: сучасні стратегії, технології та методи. 

- Механізм фінансування закладів вищої освіти в умовах нестабільності ринку освітніх 

послуг. 

 

4. Склад. 

№ 

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

6. Бовкун Ольга Анатоліївна доцент к.е.н., доцент 

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

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

9. Кузьмінов Микола Вікторович 
старший 

викладач 
к.е.н. 

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

11. Ящук Тетяна Анатоліївна доцент к.е.н. 

12. Барвінок Максим Володимирович 
старший 

викладач 
- 

13. Гарматюк Олена Валентинівна викладач - 

14. Малярчук Наталія Миколаївна 
викладач-

стажист 
- 

 

 

 



5. Тематика наукових досліджень членів наукової школи. 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по-батькові Тематика наукових досліджень 

1. Чирва Ольга Григорівна 

Теоретичні та методичні основи 

інтелектуалізації як інноваційної складової 

економічного розвитку регіонів 

2. Подзігун Світлана Миколаївна 
Управління бізнесом, цифрові інновації та 

підприємництво 

3. Каричковський Василь Дмитрович 
Інституційно-економічні засади розвитку 

вищої освіти України 

4. Білошкурська Наталія Володимирівна 
Управління маркетингом інновацій: теорія, 

методологія, практика 

5. Богашко Олександр Леонідович 
Управління інноваційним розвитком: теорія, 

методологія, практика 

6. Бовкун Ольга Анатоліївна 

Формування маркетингової стратегії компанії, 

використання статистичних методів для 

маркетингових досліджень 

7. Бондарук Ігор Сергійович 

Роль управління бізнесом у формуванні 

системи економічної безпеки пенсійного 

забезпечення 

8. Гуменюк Алла Валеріївна 
Формування маркетингу в овочевих 

підприємствах 

9. Кузьмінов Микола Вікторович 
Розвиток системи підтримки експортної 

діяльності аграрних компаній 

10. Пачева Наталія Олександрівна 
Управління персоналом організації: сучасні 

стратегії, технології та методи 

11. Ящук Тетяна Анатоліївна 
Механізм фінансування закладів вищої освіти 

в умовах нестабільності ринку освітніх послуг 

12. Барвінок Максим Володимирович 
Проблеми автоматизації основних бізнес-

процесів підприємств в Україні 

13. Гарматюк Олена Валентинівна 
Управління збутовою діяльністю 

фармацевтичних підприємств 

14. Малярчук Наталія Миколаївна 
Управління маркетинговою діяльністю 

туристичних підприємств 

 

6. Ефективність функціонування: 

Науковий результат науково-дослідної роботи членів наукової школи:  

Проведено аналіз інструментів ефективної державної підтримки інноваційної 

діяльності. Розглянуто основні концепції та еволюцію механізмів фінансової підтримки 

науки, технологій та інновацій.  

Розроблено інтегральний показник інформаційно-комунікаційних технологій та 

інноваційного стратегічного розвитку педагогічних закладів вищої освіти України. 

Проаналізовано міжнародний досвід у використанні сучасних інформаційних систем в 

управлінні організаціями.  

Головний акцент зосереджено на дослідженні процесу формування стратегічних цілей 

підвищення ефективності управління інноваційним розвитком національного господарства у 

контексті маркетингу та інтеграції.  

Значимість та практичне застосування: 
Досліджено роль інновацій у інформаційно-комунікаційних технологіях з позиції 

інноваційного практично орієнтованого проекту, метою якого є активізація процесу 

взаємодії між різними видами наукових знань. Представлено огляд сучасних і перспективних 

інформаційних систем, які можуть підвищити ефективність та продуктивність підприємств 

та організацій що працюють в системі національного господарства. 



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. 

 

7. Виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, 

впровадження їх результатів у практичну діяльність та освітній процес. 

Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком 

національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти. Керівник НДР: 

к. е. н., доцент Подзігун С. М. Номер державної реєстрації: 0116U000118. Виконується в 

межах робочого часу. 

Практична цінність результатів та продукції. Практична цінність результатів 

полягає в тому, що представлено огляд сучасних і перспективних інформаційних систем, які 

можуть підвищити ефективність та продуктивність підприємств та організацій що працюють 

в системі національного господарства. 

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. 

Використання результатів роботи у освітньому процесі. Обґрунтовані 

концептуальні підходи до удосконалення управління механізмом фінансового забезпечення 

функціонування закладів вищої освіти шляхом впровадження нових принципів до їх 

функціонування, метою яких є сприяння розвитку, забезпечення конкурентоспроможності у 

ринкових умовах. Упроваджено в освітній процес методичні рекомендації, що сприяли 

вдосконаленню якості фахової підготовки майбутніх економістів. 

 

Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової 

економічного розвитку регіонів. Керівник НДР: д. е. н., професор Чирва О. Г. Номер 

державної реєстрації: 0115U002178. Виконується в межах робочого часу. 

Практична цінність результатів та продукції. Запропоновано вирішення проблеми 

формалізації інноваційного потенціалу шляхом систематизації 16 показників за 4 

складовими: потенціал фізичного капіталу, потенціал людського капіталу, потенціал 

державного регулювання та потенціал ринку послуг вищої освіти. На основі офіційних 

статистичних даних 20 українських педагогічних закладів вищої освіти розроблено і 

апробовано рейтинг стану управління інноваційним потенціалом із використанням методу 

суми місць. 

Використання результатів роботи у освітньому процесі. Обґрунтовані 

організаційно-економічні засади управління фінансовими ресурсами закладів вищої освіти, 

що включають методи забезпечення системності і комплексності позабюджетного 

фінансування у відповідності з нормативними документами, складання кошторисів і витрат, 

виходячи із реальних фінансових можливостей, забезпечення цільового, ефективного 

використання грошових коштів знайшли практичне застосування у фінансово-економічній 

діяльності університету. 
Визначено і обґрунтовано концептуальні підходи до удосконалення управління 

механізмом фінансового забезпечення функціонування закладів вищої освіти шляхом 
залучення позабюджетних коштів для фінансування освітніх програм, скорочення 
внутрішніх витрат установ освіти. 

 

8. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних 

тематик. 

 

9. Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Закордонне наукове стажування:  

1. Богашко О. Л., к.е.н., доцент. (Aleksander Bogashko) Науковий центр інноваційних 

досліджень (Scientific Center of Innovative Researches), м. Таллінн, Естонія, 4 листопада – 30 



листопада 2019 року. Науковий результат: захист наукової роботи на тему «Цифрове 

управління науковими дослідженнями». Загальна тривалість наукового стажування – 150 

годин (5 кредитів ECTS) аудиторної роботи та самосійного навчання. Сертифікат про 

проходження наукового стажування №SCIR-2019-0014, виданий 30 листопада 2019 року.  

2. Бовкун О. А., к.е.н., доцент. (Olha Bovkun) Науковий центр інноваційних досліджень 

(Scientific Center of Innovative Researches), м. Таллінн, Естонія, 4 листопада – 30 листопада 

2019 року. Науковий результат: захист наукової роботи на тему «Цифрове управління 

науковими дослідженнями». Загальна тривалість наукового стажування – 150 годин (5 

кредитів ECTS) аудиторної роботи та самосійного навчання. Сертифікат про проходження 

наукового стажування № SCIR-2019-0006, виданий 30 листопада 2019 року.  

3. Пачева Н. О., к.е.н., доцент. (Natalia Pacheva) Науковий центр інноваційних 

досліджень (Scientific Center of Innovative Researches), м. Таллінн, Естонія, 4 листопада – 30 

листопада 2019 року. Науковий результат: захист наукової роботи на тему «Цифрове 

управління науковими дослідженнями». Загальна тривалість наукового стажування – 150 

годин (5 кредитів ECTS) аудиторної роботи та самосійного навчання. Сертифікат про 

проходження наукового стажування №SCIR-2019-0004, виданий 30 листопада 2019 року.  

4. Подзігун С. М., к.е.н., доцент. (Svitlana Podzihun) Науковий центр інноваційних 

досліджень (Scientific Center of Innovative Researches), м. Таллінн, Естонія, 4 листопада – 30 

листопада 2019 року. Науковий результат: захист наукової роботи на тему «Цифрове 

управління науковими дослідженнями». Загальна тривалість наукового стажування – 150 

годин (5 кредитів ECTS) аудиторної роботи та самосійного навчання. Сертифікат про 

проходження наукового стажування №SCIR-2019-0004, виданий 30 листопада 2019 року.  

5. Ящук О. А., к.е.н, доцент. (Tetiana Yashchuk). Закордонне науково-педагогічне 

стажування зі спеціалізації 075 «Маркетинг». 20 січня – 31 січня 2020 року. Науковий 

результат: захист наукової роботи на тему «Інноваційні освітні технології: Європейський 

досвід та його застосування у навчанні з економіки та менеджменту». Загальна тривалість 

наукового стажування – 150 годин (5 кредитів ECTS) аудиторної роботи та самосійного 

навчання. Сертифікат про проходження наукового стажування виданий 31 січня 2020 року.  

 

10. Популяризація результатів наукових досліджень: на конференціях, семінарах 

(назва, тема, дата, місце проведення). 

Перелік міжнародних конференцій за кордоном, на яких представлено 

результати досліджень. 

1. ІІ International scientific and practical conference «Eurasian scientific congress». 

Barcelona, Spain.  

2. International scientific «Economy Digitalization: Processes, Strategies, Technologies». 

Kielce, Poland. 

3. International scientific and practical conference «Scientific achievements of modern society. 

Abstracts of the 10th International scientific and practical conference». Liverpool, United 

Kingdom.  

4. International Scientific Conference «Society. Integration. Education». Rezekne, Lithuania. 

5. 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 

Seville, Spain. 

6. II International scientific and practical conference «Innovative development of science and 

education», Athens, Greece.  

7. ІІІ Международная научно-практическая конференция «Стратегические направления 

социально-экономического и финансового развития национальной экономики», 

Минск, Белоруссия.  

8. International scientific and practical conference «Innovative Educational Technologies: 

European Experience and its Application in Training in Economics and Management». 

Poland. 

 

 

mailto:nataliapacheva@udpu.edu.ua


Перелік міжнародних конференцій в Україні, на яких представлено результати 

досліджень. 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сталий економічний розвиток: 

актуальні проблеми та механізми забезпечення», м. Умань. 

2. І Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 60-річчю КЛК ХНУВС 

«Авіація, промисловість, суспільство», м. Кременчук. 

3. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та 

здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми управління та адміністрування: 

теоретичні і практичні аспекти», м. Кам’янець-Подільський.  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Молодь у світі сучасних технологій за 

тематикою: Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному 

цифровому суспільстві», м. Херсон. 

5. V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, 

мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі», м. Київ. 

6. XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор модернізації 

економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток», м. Харків. 

7. Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні 

проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку 

економіки», м. Луцьк. 

8. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: 

фінансово-економічний та гуманітарний аспекти», м. Київ. 

9. І Міжнародна науково-практична конференція «Підприємницька, торговельна, 
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