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Секція: Економіка
1-ий: 7. Економіка, управління національним господарством. 7.3. Теорія і практика
прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління
національною економікою, окремих сфер та галузей
2-ий: 2. Кількісні методи в економіці. 2.6. Прогнозування тенденцій і показників розвитку
економічних систем і процесів
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України:
Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших
захворювань
АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
за завершеною науково-дослідною роботою за 2013 - 2014 роки
(Характер НДР: прикладне дослідження/розробка)
1. Тема НДР:
Формування концептуальних засад та методичного інструментарію прогнозування
потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітою
2. Керівник НДР: д-р екон. наук, проф. Пономаренко Володимир Степанович
3. Номер державної реєстрації НДР: 0113U001112
4. Номер облікової картки заключного звіту: 0215U000184
5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
6. Терміни виконання: початок - 01.01.2013, закінчення - 31.12.2014
7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом /
фактичний): 920 / 749,1 тис.грн.
8. Короткий зміст запиту:
Предмет дослідження:
Концептуальні засади, методичні рекомендації та форми інституціональної підтримки
управління забезпеченістю у фахівцях з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів в умовах трансформаційних перетворень національної економіки.
Об'єкт дослідження:
Процес управління забезпеченістю секторів економіки України у фахівцях з вищою
освітою відповідно до структурних закономірностей і пріоритетних напрямів її розвитку
та специфіки зміни демографічної ситуації в Україні.
Мета науково-дослідної роботи:
Удосконалення методологічного та інструментарного забезпечення (комплексу методик,
алгоритмів, моделей) управління забезпеченістю секторів національної економіки у
фахівцях з вищою освітою за умови гармонізації інтересів вищих навчальних закладів з
запитами ринку праці, що перманентно змінюються відповідно до світових та
національних пріоритетів розвитку.
Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення
мети:
- аналіз та узагальнення теоретико-методологічного підґрунтя та світового досвіду
формування національної доктрини розвитку вищої освіти;

- дослідження світового та національного досвіду проектування організаційних форм та
структур, що складають інституціональне підґрунтя визначення потреби у фахівцях з
вищою освітою;
- узагальнення світового та національного досвіду щодо інструментарного забезпечення
(підходи, методи та методики) визначення доцільної потреби у фахівцях з вищою освітою
для розвитку національної економіки;
- розробка та удосконалення елементів методології управління забезпеченістю економіки
України у фахівцях певного рівня компетентностей, а саме, визначення основної
суперечності, проблеми, розробка концепції дослідження;
- формування сучасної парадигми розвитку вищої освіти в Україні на підставі розробки
системи принципів;
- розробка механізму управління забезпеченістю національної економіки у фахівцях з
вищою освітою;
- розробка механізму інституціональної підтримки визначення потреб у фахівцях вищої
освіти в Україні;
- формування методичного забезпечення щодо оцінки та аналізу пропорцій розвитку
секторів національної економіки та визначення пріоритетних напрямків її розвитку;
- розробка комплексу економіко-математичних моделей діагностики демографічних
зрушень в країні, потреб ринку праці у фахівцях певних освітньо-кваліфікаційних рівнів
навчання;
- формування складно структурованої системи економіко-математичних моделей
прогнозування потреб національної економіки у фахівцях з вищою освітою та випуску
фахівців певних напрямів професійної підготовки ВНЗ країни;
- удосконалення механізму державного регулювання потребами у кадрах з вищою освітою
відповідно до запитів ринку праці, що перманентно змінюються.
Відхилення від запланованого календарного плану НДР, коригування завдань,
проблем та результатів, викладених у запиті: 9. Опис процесу наукового дослідження:
У ході виконання проекту було використано методи системного та монографічного
аналізу проблеми, теоретичного узагальнення та економіко-математичного моделювання:
декомпозицію часового ряду, багатовимірний аналіз, складні нелінійні моделі, балансові
моделі, імітаційне моделювання, абстрактно-логічний метод для обґрунтування
концептуальних засад управління потребою у фахівцях з вищою освітою, метод
критичного аналізу для визначення сучасних тенденцій розвитку інфраструктури
діагностики потреб у фахівцях певних освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів
підготовки.
Таблиця 1.
Результати етапів (відповідно до технічного завдання)
№
Назва етапу
Заплановані
Отримані
з/п згідно з технічним
результати етапу
результати етапу
завданням
1. Удосконалення
Системний аналіз
Проаналізовано національний та
концептуальних
тенденцій розвитку
регіональний ринки освітніх послуг, що
засад управління
світової економіки та
дало змогу визначити загальні
забезпеченістю
світового освітянського тенденції щодо змін у кількості
національної
простору дозволив
майбутніх абітурієнтів; проаналізовано
економіки у
визначити
працевлаштування випускників ВНЗ

фахівцях з вищою
освітою з
урахуванням
структурних
пріоритетів її
розвитку.

складноструктровану
систему джерел
виникнення дисбалансу
між випуском фахівців
ВНЗ та потребами й
запитами ринку праці;
дослідження та
узагальнення світового,
національного досвіду
та сучасного теоретико–
методологічного
підґрунтя
прогнозування потреби
у фахівцях з вищою
освітою дозволить
визначити ефективні
інструменти державного
регулювання випуску
фахівців на підставі
моделювання
пріоритетів розвитку
національної економіки
та її секторів;
розробка
концептуальних засад
прогнозування потреби
у фахівцях з вищою
освітою на засадах
синергетичного підходу,
що передбачає
дослідження
національних
пріоритетів розвитку,
тенденцій
демографічних змін в
країні, структурних
співвідношень між
секторами економіки та
потреб ринку праці у
фахівцях відповідних
компетентностей.

відповідно до потреб ринку праці та
визначено професії, що мають
найбільший попит на ринку праці;
проаналізовано світовий та вітчизняний
досвід вирішення проблем
молодіжного безробіття; наведено
узагальнені підходи щодо вирішення
проблеми молодіжного безробіття по
різним країнам; наведено порівняльний
аналіз України та інших країн щодо
рівня молодіжного безробіття.
Проведені дослідження дозволили
сформувати складноструктуровану
систему факторів, які впливають на
виникнення дисбалансу між випуском
фахівців ВНЗ та потребами й запитами
ринку праці.
Розглянуто еволюцію нормативної бази
освіти України та узагальнено світовий
досвід модернізації системи вищої
освіти; проаналізовано організацію
управління потребою у фахівцях з
вищою освітою в Україні; проведено
аналіз існуючої системи
інформаційного забезпечення
регулювання потреб у майбутніх
фахівцях в різних країнах; розглянуто
існуючи теоретико-методичні підходи
до прогнозування потреби у фахівцях з
вищою освітою, що дозволило
визначити напрями державного
регулювання випуску фахівців з вищою
освітою відповідно до потреб ринку
праці.
Визначено ряд суперечностей та
проблем, пов’язаних з управлінням
забезпеченістю економіки України у
фахівцях з вищою освітою;
запропоновано на базі систематизації
літературних джерел власне
тлумачення сучасної парадигми
розвитку вищої освіти в Україні, яка
базується на розробці системи
принципів; сформовано методологічні
основи управління забезпеченістю
національної економіки у фахівцях з
вищою освітою: висунуто ряд гіпотез,
визначено та прописано принципи
управління, сформульовано
концептуальні положення управління;
розроблено методологічні основи
формування механізму управління

2.

забезпеченістю національної економіки
у фахівцях з вищою освітою: наведено
кібернетичну схем взаємозв'язку
елементів системи управління
потребою у фахівцях з вищою освітою
(СУПСВО ) для потреб ринку праці,
визначено суб’єкти управління
потребою у фахівцях з вищою освітою,
визначено систему цілей, мотивів і
стимулів суб’єктів СУПСВО,
сформульовано принципи,
концептуальні положення механізму
управління забезпеченістю
національної економіки у фахівцях з
вищою освітою.
Це дозволило провести подальше
дослідження виходячи з твердження,
що механізм управління потребою у
фахівцях з вищою освітою є
складноструктрованою системою, яка
повинна охоплювати три ринки праці:
ринок праці, ринок освітніх послуг та
ринок уподобань населення.
Розробка
Розробка
Доведено доцільність формування
комплексу
складноструктурованого механізму державного управління
інструментальних механізму управління
потребою у фахівцях з вищою освітою,
та модельних
забезпеченістю у
як триєдиної системи, що включає:
засобів управління фахівцях з вищою
механізм діагностики; механізм
забезпеченістю
освітою, спрямованого
прогнозування та механізм
народного
на усунення
регулювання.
господарства у
диспропорцій між
Визначено цільову спрямованість
фахівцях з вищою структурою випуску
кожного механізму яка полягає для
освітою.
спеціалістів ВНЗ та
механізму діагностики у розробці
вимогами та потребами інформаційно-аналітичного
національної економіки; забезпечення для прогнозування та
побудова механізму
регулювання попиту та пропозиції на
діагностики потреби у
фахівців з вищою освітою для потреб
фахівцях з вищою
національної економіки на підставі
освітою, формування
визначення ретроспективних та
системи моніторингу та перспективних тенденцій ринків праці,
технології аналізу
освітніх послуг та освітніх уподобань
потреби у фахівцях на
населення. Для механізму
засадах структурнопрогнозування - у побудові комплексу
функціонального
економіко-математичних моделей
підходу;
прогнозування потреби у фахівцях з
розробка комплексу
вищою освітою. Для механізму
економікорегулювання - у розробці регуляторних
математичних моделей, дій для зменшення дисбалансу між
що дозволяє аналізувати попитом та пропозицією на ринку
та прогнозувати:
праці. Сформульовано твердження та
потреби у фахівцях
принципи побудови кожного з них.
шляхом моделювання
Розроблений механізм державного

розвитку пріоритетних
секторів національної
економіки;
демографічні зрушення
в країні; можливості
ВНЗ щодо випуску
фахівців певних
спеціальностей;
розробка механізму
інституціональної
підтримки визначення
потреби у фахівцях з
вищою освітою, який
дозволяє оперативно
виявляти дисбаланс на
ринку праці та причини
його виникнення при
узгодженості потреб у
фахівцях з боку ринку
праці з можливостями їх
випуску ВНЗ.

управління дозволяє здійснювати
ефективне регулювання випуску
фахівців з вищою освітою для
задоволення потреб національної
економки.
Сформовано систему моніторингу
фахівців з вищою освітою та визначено
її структуру, складові та інформаційне
наповнення; запропоновано методичні
підходи до: оцінки попиту на фахівців з
вищою освітою ринку праці в розрізі
професій; визначення ретроспективних
тенденцій та структурних змін на ринку
освітніх послуг; формування
контингенту ВНЗ з урахуванням
демографічних зрушень в країні;
оцінки загальної привабливості ВНЗ.
розроблено методичні рекомендації
щодо аналізу сучасних тенденцій на
молодіжному ринку праці; щодо оцінки
вподобань населення у сфері
отримання майбутньої професії.
Отриманий результат дозволив
побудувати систему моніторингу вищої
освіти, який чітко визначає мету,
інформаційне забезпечення та майбутні
результати для механізму діагностики.
Останній є підґрунтям для
функціонування механізму
прогнозування та регулювання.
Розроблено комплекс аналітичних
моделей: визначення пріоритетних
видів економічної діяльності економіки
України у поточному та стратегічному
періоді; визначення впливу
демографічних змін на кількість
майбутніх абітурієнтів ВНЗ;
визначення найбільш привабливих
професій, галузей знань та напрямів
підготовки;
запропоновано комплекс
прогностичних моделей: визначення
майбутніх потреб ринку праці у
фахівцях з вищою освітою для видів
економічної діяльності національної
економіки на підставі моделей Кобба Дугласа, визначення прогнозної
пропозиції з боку ринку освітніх
послуг;
розроблено імітаційну модель
забезпечення національної економіки
фахівцями з вищою освітою;

розроблено оптимізаційну модель
розподілу державного замовлення
фахівців з вищою освітою.
Запропоновано механізм інституційної
підтримки прогнозування потреби у
фахівцях з вищою освітою, що
виступає організаційною складовою
механізму управління потребою у
спеціалістах з вищою освітою
10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів:
Вперше:
розроблено теоретико–методологічне підґрунтя побудови механізму управління
потребою у спеціалістах з вищою освітою на підставі поєднання системного
концептуального, структурно – функціонального та маркетингоорієнтованого підходів,
яке дозволяє отримати нові знання щодо джерел виникнення диспропорцій, визначення
напрямів гармонізації суб’єктів ринків освітніх послуг, праці та освітніх уподобань
населення, формування комплексу заходів регулювання цих диспропорцій;
розроблено механізм державного управляння у фахівцях з вищою освітою, що на
підставі запропонованого поєднання інтересів та тенденцій розвитку трьох основних
ринків – ринку праці, ринку освітніх послуг, ринку освітніх уподобань дозволяє своєчасно
продукувати адекватні управлінські впливи щодо усунення диспропорцій між попитом та
пропозицією фахівців з вищою освітою відповідно до поточних та стратегічних
пріоритетів розвитку національної економіки.
Удосконалено:
теоретико – методологічні засади формування механізму діагностики, що на відміну
від існуючих, на підставі аналізу якісних характеристик та тенденцій розвитку ринків
праці, ринку освітніх послуг, ринку освітніх уподобань та розробленої системи
моніторингу цих ринків дає змогу сформувати своєчасну та якісну інформацію для
визначення наявного та майбутнього дисбалансу між попитом та пропозицією фахівців з
вищою освітою;
концептуальне підґрунтя побудови механізму прогнозування, що на відміну від
існуючих, на підставі синтезу методів економетричного моделюванн, адаптивного та
евристичного прогнозування, прогнозування на підставі темпів змін явищ уможливлює
отримання адекватних прогнозів щодо пріоритетних видів економічної діяльності
національної економіки, випуску фахівців певних компетентностей відповідно до галузей
знань та напрямів підготовки, а також майбутніх професійних уподобань абітурієнтів. Це
дає змогу визначити майбутні пропозиції між попитом та пропозицією фахівців з вищою
освітою;
теоретико – методологічне підґрунтя побудови механізму державного регулювання
ринку освітніх послуг, яке, на відміну від існуючих, враховує якісну та кількісну
структуру потреби у фахівцях з вищою освітою, що дозволяє визначити диспропорції між
попитом та пропозицією на ринку праці та сформувати ефективний перезподіл випуску
фахівців з вищою освітою між науками, галузями знань та напрямами підготовки.
Дістали подальшого розвитку:
методичне забезпечення щодо моделювання впливу демографічної ситуації на
кількість майбутніх абітурієнтів ВНЗ, що на відміну від існуючих, базується на визначенні
середніх коефіцієнтів дожиття та привабливості вищої освіти і дозволяє сформувати

технологію оцінювання попиту на послуги ВНЗ на підставі розроблених правил
розпізнавання та оцінювання прогнозної ситуації;
методичне забезпечення оцінки уподобань населення щодо вибору майбутніх
професій, який, на відміну від існуючих, дозволяє оцінити відповідність освітніх
уподобань населення та поточних і стратегічних потреб роботодавців на ринку праці;
комплекс економіко – математичних моделей підтримки механізму державного
регулювання, який на підставі гармонійного поєднання оптимізаційних та імітаційних
моделей, методів експертного аналізу та аналізу стійкості дозволяє дослідити взаємодію
ринку праці та ринку освітніх послуг з метою регулювання дисбалансу між потребою та
випуском фахівців з вищою освітою.
11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або
зарубіжними аналогами чи прототипами:
1. Досліджено проблему дисбалансу між випуском фахівців ВНЗ та потребами й
запитами ринку праці на підставі критичного аналізу національного та регіонального
ринків освітніх послуг та загальних тенденцій щодо змін у кількості майбутніх
абітурієнтів. Проаналізовано складноструктуровану систему джерел виникнення такого
дисбалансу, яка складає передумови формування ефективних управлінських рішень щодо
нівелювання дисбалансу між потребою та випуском фахівців з вищою освітою.
2. Знайшло подальший розвиток формування напрямків державного регулювання
випуску фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці на підставі
еволюторного аналізу нормативної бази, системного аналізу існуючих шляхів
регулювання та інформаційного забезпечення регулювання потреб у майбутніх фахівцях.
Проведено аналіз сучасних тенденцій в розвинених країнах світу щодо напрямів
фінансування ринку вищою освіти, забезпечення потреб ринку праці, визначення
майбутнього випуску фахівців з вищою освітою. Досліджено інструментарій, який
включає методи, методики та моделі, задля прогнозування потреб у фахівцях з вищою
освітою.
3. Розроблено теоретико-методологічне підґрунтя управління забезпеченістю
народного господарства у фахівцях з вищою освітою, яке, на відміну від існуючих,
засновано на принципах синергетичного підходу та дозволяє з урахуванням розвитку
національної економіки, демографічних перетворень та трансформації ринку праці,
здійснює ефективне регулювання ринком освітніх послуг в системі освітянського
простору ринок праці-ринок освітніх послуг - ринок освітянських уподобань населення. В
рамках теоретико-методологічного підґрунтя висунуто ряд гіпотез, визначено та
прописано принципи управління, сформульовано концептуальні положення управління;
розроблено методологічні засади формування механізму управління забезпеченістю
національної економіки у фахівцях з вищою освітою.
4. Розроблено механізми діагностики, прогнозування та регулювання, які формують
триангулярну структуру механізму державного управління потребою у фахівцях з вищою
освітою, реалізація якого спрямована на усунення диспропорцій між потребою та
випуском фахівців з вищою освітою в умовах постійної взаємодії ринків освітянського
простору: ринку освітніх послуг, ринку праці та ринку освітніх уподобань населення.
Відмінними рисами запропонованого механізму державного управління є представлення
освітянського простору як системи взаємпов'язаних ринків праці, освітніх послуг та
уподобань населення взаємодія яких формує такі категорії: як потреба та випуск фахівців
з вищою освітою, нерівномірність розвитку яких створює передумови для виникнення
диспропорцій, які й виступають об’єктом регулювання у механізмі державного управління
потребою у фахівцях з вищою освітою.
5. Запропоновано механізм прогнозування потреб національної економіки в фахівцях
з вищою освітою, який на підставі розробленого комплексу методичних підходів,

методик, алгоритмів та технологій з урахуванням пріоритетності секторів національної
економіки, існуючих демографічних зрушеннь та можливостей ВНЗ щодо випуску
фахівців певних спеціальностей вирішує завдання прогнозування потреби у фахівцях з
вищою освітою.
6. Розроблено теоретико-методологічне підґрунтя побудови механізму діагностики
потреби у фахівцях з вищою освітою, яке містить методологію щодо побудови системи
системи моніторингу фахівців з вищою освітою, методичні підходи до: оцінки попиту на
фахівців з вищою освітою ринку праці в розрізі професій; визначення ретроспективних
тенденцій та структурних змін на ринку освітніх послуг; формування контингенту ВНЗ з
урахуванням демографічних зрушень в країні; оцінки загальної привабливості ВНЗ;
методичні рекомендації щодо аналізу сучасних тенденцій на молодіжному ринку праці,
щодо оцінки вподобань населення в сфері отримання майбутньої професій.
Запропонований механізм діагностики виступає першим структурним блоком в
запропонованому механізму державного управління, що обумовлює його важливість та
необхідність формування єдиної бази даних та показників для їх подальшого
використання.
7. Розроблено механізм інституційної підтримки визначення потреби у фахівцях з
вищою освітою, який дозволяє побудувати організаційну складову механізму
регулювання потреби у фахівцях з вищою освітою. Відмінною рисою механізму
регулювання виступає регулювання диспропорцій між потребою фахівців з вищою
освітою, яка характеризує попит на фахівців на ринку праці та випуском фахівців з вищою
освітою, що віддзеркалює пропозицію на ринку праці. Ефективний перерозподіл
державного замовлення фахівців дозволяє здійснювати розробку регуляторних дій щодо
забезпечення балансу між цими двома ринками (ринком освітніх послуг та ринком праці).
12. Практична цінність результатів та продукції:
Методичні підходи до моделювання розвитку видів економічної діяльності
національної економіки та до визначення кількості майбутніх абітурієнтів з урахуванням
змін демографічної ситуації в країні. Результати науково-дослідної роботи знайшли
відображення в роботі Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації (довідка про використання результатів НДР № 04-10/4390 від 18.11.2014 р.).
Методичне забезпечення для діагностики кількості фахівців з вищою освітою за
видами економічної діяльності використовується в роботі ТОВ «ЕЛІТМОЛПРОДУКТ»
(довідка про використання результатів НДР № 2 від 25.11.2014 р.).
Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу потреб ринку праці у фахівцях
з вищою освітою, який має на меті балансування попиту та пропозиції на ринку праці.
Результати науково-дослідної роботи використано в роботі ТОВ «Депо-Асієрто» (довідка
про використання результатів НДР № 5 від 22.05.2014 р.).
Методичне забезпечення діагностики тенденцій диспропорцій по певних професіях,
прогнозування цих тенденцій та розробка державних заходів щодо їх локалізації й
усунення використано в роботі Державного центру зайнятості Харківського обласного
центру зайнятості (довідка про використання результатів НДР № ХОЦЗ – 01 – 4806 від
16.12.2014 р.).
Науково-методичний підхід до прогнозування тенденцій змін на ринку освітніх
послуг, зокрема освітніх установ ІІІ та VI рівня акредитації використано уроботі
Державної інспекції навчальних закладів України ДВНЗ України (№01-22/2213 від
12.12.2014)
Теоретико – методичні засади побудови ефективної системи моніторингу національної
економіки у фахівцях з вищою освітою на підставі удосконалення технології збору й
обробки інформації, необхідної для моделювання забезпеченості у спеціалістах з вищою
освітою певних напрямів підготовки потребам ринку праці Національна академія
педагогічних наук України Інститут вищої освіти (№ 744/1 від 26.12.2014)

13. Використання результатів у навчальному процесі:
Результати дослідження впроваджено в навчальний процес при викладанні наступних
дисциплін (підтверджено довідками про впровадження):
- дисципліни «Системний аналіз соціально-економічних процесів», модуль 2, тема 4
«Методологія системного дослідження» та тема 5 «Основні категорії та логіка системного
аналізу», 4 курс, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», семестр 7;
- дисципліни «Статистичне моделювання та прогнозування», модуль 3, тема 9
«Моделювання і прогнозування тенденцій розвитку» 4 курс, освітньо-кваліфікаційний
рівень «Бакалавр», семестр 7;
- дисципліни «Статистика ринків», модуль 1, тема 5 «Ринок інновацій» 4 курс освітньокваліфікаційний рівень «Бакалавр», семестр 7.
Таблиця 2.
14. Результативність виконання науково-дослідної роботи
№
з/п

Критерії

1.

Публікації колективу виконавців НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи)
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОНмолодьспорт України (МОН України)
1.7. Навчальні посібники без грифу
МОНмолодьспорт України (МОН України)
1.8. Словники, довідники
Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР
2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду докторських дисертацій за тематикою НДР
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою
НДР
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою
НДР
Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, які створено за
тематикою НДР:

2.

3.

Заплановано
Виконано
%
(відповідно
(за резуль- викодо запиту) татами НДР) нання
15

20

133

9

11

122

9

20

222

21

29

138

7

10

142

3

4

133

1

1

100

0

0

0

0

0

0

0

1

100

2

2

100

0

0

0

30

48

160

4.

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України
3.2. Подано заявок на отримання патенту
України
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав
Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів
4.2. Молодих учених та аспірантів

5

7

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9
10

10
14

111
140

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР):
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Україні. Науковий керівник к.е.н., викладач І.В. Чанкіна.
29. Сокольська Т.А. Статистичний аналіз та прогнозування інвестиційних процесів в
економіці України. Науковий керівник к.е.н., доц. І.В. Аксьонова.
30. Крамаренко Я.В. Статистичний аналіз та прогнозування рівня соціального захисту
України. Науковий керівник к.е.н., доц. С.В. Мілевський.
31. Динилів В.Б. Антикризове управління підприємством. Науковий керівник к.е.н.,
доц.Тисячна Ю.С.
32. Бутенко А.В. Управління фінансовою стікістю підприємства. Науковий керівник к.е.н.,
доц. М.М.Берест
33. Арутюнова О. Ю. Обґрунтування вибору інструментів та важелів стимулювання
інноваційної активності в національній економіці. Науковий керівник д.е.н., професор
Л.О.Українська
34. Єгендурдиєва З. А. Дослідження змін змісту і структури зайнятості в умовах
формування постіндустріального суспільства Науковий керівник к.е.н., доц.

М.А.Мащенко
35. Золотарьова А. М. Формування та оцінка інтелектуального капіталу в
постіндустріальному суспільстві Науковий керівник д.е.н., проф. О.Є.Попов
36. Іскандеров Я.Н. Соціальна складова забезпечення сталого економічного розвитку
національної економіки в умовах глобалізації Науковий керівник к.е.н., доц. О.М.Крюкова
37. Кальніченко О. Б. Оцінка соціально-економічного стану України. Науковий керівник
к.е.н., доц. О.О.Пономаренко
38. Магдій А.С. Формування та розвиток людського капіталу в умовах
постіндустріального суспільства. Науковий керівник к.е.н., доцент Н.І.Бережна
39. Медяник Н. В. Соціальний капітал суспільства в умовах трансформації економічної
системи Науковий керівник к.е.н., доцент В.Ю.Кривобок
40. Ніколаєва І.І. Економічна безпека національної економіки та її реалізація в Україні
Науковий керівник к.е.н., доц. В.Ю.Кривобок
41. Оразов К.М. Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом національної
економіки Науковий керівник к.е.н., доц. В.І.Сотніков
42. Поцяпун С. О. Національні соціокультурні цінності як фактори економічного
зростання Науковий керівник к.е.н., доц.. О.О.Філатов
43. Пуша М. С. Передумови виникнення та механізми подолання глобальних економічних
криз. Науковий керівник д.е.н., проф. О.Є. Попов
44. Савинська О. В. Мотивація найманої праці в умовах постіндустріального суспільства
Науковий керівник к.е.н., доц. В.Ю. Кривобок
45. Супрун Є. Г. Сутність, динаміка, оцінка ефективності інституціональних перетворень
в Україні Науковий керівник д.е.н., проф. Л.О.Українська
46. Пенцова А.Г. Соціальна складова забезпечення сталого економічного розвитку
національної економіки в умовах глобалізації. Науковий керівник к.е.н., доц. О.О,
Пономаренко
47. Мордовець А.В. Удосконалення системи управління системи управління персоналом
на основі системи аутсирсингу. Науковий керівник к.е.н., доц. О.А.Єрмоленко
48. Черкова М.Ю. Механізм інституціоналізації структурно – інноваційних трансформацій
національної економіки в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. Науковий
керівник д.е.н., проф. Л.О.Українська
16. Використання результатів НДР в промисловості (інших галузях):
- Госпдоговір «Формування системи моніторингу ефективності трудової діяльності на
підприємстві», № 0113U001110. Науковий керівник Журавльова І.В. Обсяг фінансування
10,0 тис. грн.
- Госпдоговір «Методичні основи управління соціальним капіталом підприємства»,
№ 0114U001009. Науковий керівник Журавльова І.В. Обсяг фінансування 10,0 тис. грн.
- Госпдоговір «Оцінка потенціалу розвитку суб’єктів господарювання», № 0114U001008.
Науковий керівник Попов О.Є. Обсяг фінансування 15,0 тис. грн.
- Госпдоговір «Оцінка доцільності фінансового оздоровлення підприємства»,
№ 0113U001111. Науковий керівник Сєрова І.А. Обсяг фінансування 18,0 тис. грн.
17. Кількість персоналу, що брав участь у виконанні НДР:
Кількість штатних співробітників: 7,
кількість сумісників (окрім студентів): 17,

кількість молодих учених з оплатою: 9,
кількість студентів з оплатою: 10.
Всього: 34.
18. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від 25.12.2014 протокол № 7 про
закінчення роботи.
Ректор, керівник роботи:
________________ В. С. Пономаренко
МП

