
Завершені у 2019/2020 н. р. науково-дослідні та технічні розробки базової 

структури та ТВСП Університету «Україна» що можуть бути 

запропоновані для впровадження 

Інженерно-технологічний інститут 

Назва розробки Профільне навчання: теорія та практика, досвід, проблеми, 

перспективи 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

тематика наукового дослідження кафедри 

Мета розробки розробка теоретичних основ та практична реалізація 

профільного навчання на основі сучасного українського та 

закордонного досвіду 

Анотація систематизовано літературні дані та надано практичні 

рекомендації щодо профільного навчання учнів загальноосвітніх 

шкіл, сталого розвитку довкілля, розвитку науково-технічного 

прогресу та перспектив упровадження нанотехнологій у 

виробництво 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

видано навчальний посібник «Профільне навчання: теорія та 

практика, досвід, проблеми, перспективи»  

Сфера використання педагогіка середньої та вищої школи, екологія, інженерія 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

узагальнення сучасних літературних даних та влпсних 

досліджень авторів 

Умови поширення впровадження у навчальний процес, співпраця з закордонними 

та вітчизняними ВНЗ 

Керівник розробки Малишев В.В. директор ІТІ, д.т.н., проф., тел. 0674065399 

viknor.malyshev.igic@gmail.com 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки Розробка рекомендацій щодо виготовлення та ремонту машин і 

обладнання підприємств 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Тематика наукового дослідження кафедри 

Мета розробки Узагальнення базової інформації щодо характеристики 

технологічного обладнання, конструкцій та вузлів промислових 

верстатів, що використовуються в машинобудуванні, основ 

технологічних процесів металообробки 

Анотація Систематизовано літературні дані та надано практичні 

рекомендації щодо виготовлення та ремонту машин і 

обладнання підприємств 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Навчальний посібник за темою дослідження 

Сфера використання Підприємства машинобудування та металообробки 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Узагальнення сучасних літературних даних та власних 

досліджень авторів 

Умови поширення Впровадження у навчальний процес, співпраця з вітчизняними 

та закордонними ВНЗ 

Керівник розробки Залюбовський М.Г., доцент кафедри автомобільного 

транспорту, к.т.н., тел. 0939414824 markzalubovsky@gmail.com 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки Будова та основні властивості металів, сплавів, неметалевих 

такомпозиційних матеріалів, які використовуються для 

mailto:viknor.malyshev.igic@gmail.com


виготовлення автотранспортних засобів 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Тематика наукового дослідження кафедри 

Мета розробки Узагальнення наявної інформації щодо властивостей металів, 

сплавів, неметалевих та композиційних матеріалів, які 

використовуються для виготовлення автотранспортних засобів  

Анотація Систематизовано та узагальнено наявну інформацію щодо 

властивостей металів, сплавів, неметалевих та композиційних 

матеріалів, які використовуються для виготовлення 

автотранспортних засобів, надано практичні рекомендації щодо 

використання таких конструкційних матеріалів у автомобільній 

галузі 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Керівництво до лабораторного практикуму за темою 

дослідження 

Сфера використання Автомобільний транспорт 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Узагальнення сучасних літературних даних, щодо властивостей 

металів, сплавів, неметалевих та композиційних матеріалів, які 

використовуються для виготовлення автотранспортних засобів 

та власних досліджень авторів 

Умови поширення Впровадження у навчальний процес, співпраця з вітчизняними 

та закордонними ВНЗ 

Керівник розробки Косенко В.А.., доцент кафедри автомобільного транспорту, 

к.т.н., доцент, тел. 0503576133 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки Філософія безпечного керування автомобілем 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Тематика наукового дослідження кафедри 

Мета розробки Систематизація досвіду водіїв та принципів керування 

автомобілями для створення умов безпечного безаварійного 

керування транспортними засобами 

Анотація Систематизовано літературні дані та надано практичні 

рекомендації щодо безпечного керування транспортними 

засобами 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Навчально-методичний посібник за темою дослідження 

Сфера використання Автомобільний транспорт 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Узагальнення сучасних літературних даних, досвіду водіїв та 

власних досліджень авторів 

Умови поширення Впровадження у навчальний процес, співпраця з вітчизняними 

та закордонними ВНЗ 

Керівник розробки Шаповал В.В.., доцент кафедри автомобільного транспорту, 

к.т.н., доцент, тел. 0664583827,  v.v.shapoval@ukr.net 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки Наноматеріали та нанотехнології в харчовій галузі 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Тематика наукового дослідження кафедри 

Мета розробки Класифікація нанорозмірних структур та їх властивостей, 

узагальнення відомостей про прояв ефектів у наноструктурних 

матеріалах, можливість застосування наноструктурних 

матеріалів і покриттів у харчовій галузі  



Анотація Викладено сучасні уявлення про формування 

наноструктурованих матеріалів і покриттів, отриманих різними 

методами. Показано можливості застосування наноструктурних 

матеріалів і покриттів у харчовій галузі 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Навчальний посібник за темою дослідження 

Сфера використання Інженерія, харчова промисловість 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Одна з перших розробок щодо застосування нанонауки у 

харчовій галузі 

Умови поширення Впровадження у навчальний процес, співпраця з вітчизняними 

та закордонними ВНЗ 

Керівник розробки Косенко В.А., доцент кафедри автомобільного транспорту, 

к.т.н., доцент, тел. 0503576133  

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки Історичні аспекти розвитку хімії 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Тематика наукового дослідження кафедри 

Мета розробки Пояснення хімічних явищ (вчення про каталіз, будову речовини, 

термодинаміку та кінетику хімічних реакцій) з використанням 

даних сучасних досліджень  

Анотація Систематизовано інсторичні відомості щодо відкриття хімічних 

елементів, атомно молекулярного вчення, основнх законів хімії 

та використання кремнезему як основи для виготовлення скла 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Навчальний посібник з історії та сучасності хімічної науки 

Сфера використання Хімічні науки та інженерія 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Поєднання історичних відомостей та сучасних досягнень у 

розвитку хімії 

Умови поширення Впровадження у навчальний процес, співпраця з вітчизняними 

та закордонними ВНЗ 

Керівник розробки Кущевська Н.Ф., професор кафедри сучасної інженерії та 

нанотехнологій, д.т.н., проф., тел 0679625062, nina-

1947@ukr.net 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки Законодавче та нормативно-правове забезпечення охорони праці 

в Україні 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Тематика наукового дослідження кафедри 

Мета розробки Розробка пропозицій щодо законодавчого та нормативно-

правового забезпечення охорони праці в Україні та питань 

державного управління охороною праці на підприємствах 

Анотація Висвітлено питання забезпечення охорони праці, державного 

управління й нагляду, громадського контролю за охороною 

праці, нещасних випадків, професійних захворювань, аналізу та 

профілактики травматизму 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Навчально-методичний посібник  

Сфера використання Галузь охорони праці 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Сучасне узагальнення законодавчих та нормативно-правових 

документів, забезпечення охорони праці 



Умови поширення Впровадження у навчальний процес, співпраця з вітчизняними 

та закордонними ВНЗ 

Керівник розробки Тропіна А.О., старший викладач кафелри автомобільного 

транспорту тел. 0976183088 tropina_alina@ukr.net 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки  «Теоретичні та практичні аспекти використання 

функціональних сумішей у кондитерських виробах»  

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

0114U001837 від 17.04.2014р. 

Мета розробки Використання функціональних сумішей у кондитерських 

виробах 

Анотація Систематизовано наявні дані та щодо використання 

функціональних сумішей у кондитерських виробах, 

запропоновано Створено нові функціональні суміші з 

поліпшеними властивостями для використання в кондитерських 

виробах 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Функціональні суміші у кондитерських виробах 

Сфера використання Заклади харчування 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Створено нові функціональні суміші з поліпшеними 

властивостями для використання в кондитерських виробах 

Умови поширення Впровадження у навчальний процес, співпраця з вітчизняними 

та закордонними ВНЗ 

Керівник розробки Калакура Марія Михайлівна, завідувачка кафедри технології 

харчування, к.т.н., професор, 1tx@ukr.net  

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки «Розробка новітніх технологій продуктів харчування з 

оздоровчими властивостями»  

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

0114U001836 від 17.04.2014р.  

Мета розробки Розробка новітніх технологій продуктів харчування з 

оздоровчими властивостями  

Анотація Систематизовано наявні дані та розроблено новітніх технологій 

продуктів харчування з оздоровчими властивостями 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Технології страв з оздоровчими властивостями  

Сфера використання Заклади харчування 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Створено нові технології виготовлення страв з оздоровчими 

властивостями, що дозволяють значно підвищити збереження 

вітамінів та мікроелементів у готових виробах, порівняно з 

існуючими аналогами 

Умови поширення Впровадження у навчальний процес, співпраця з вітчизняними 

та закордонними ВНЗ 

Керівник розробки Калакура Марія Михайлівна, завідувачка кафедри технології 

харчування, к.т.н., професор, 1tx@ukr.net  

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Назва розробки 1. Розробка реклами Університету «Україна» 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Не реєструвалась 



Мета розробки Залучення абітурієнтів 

Анотація     Розроблений макет рекламного календаря  Університету 

«Україна» 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Рекламний календар  Університету «Україна» 

Сфера використання Реклама Університету «Україна» 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Застосування сучасних підходів до формування образу 

Університету «Україна» 

Умови поширення  

Назва розробки 2. Розробка пропозицій щодо формування іміджевого 

простору Університету «Україна» 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

Не реєструвалась 

Мета розробки Підвищення іміджу Університету «Україна» 

Анотація Розроблений концептуальний проект портретної галереї 

видатних вчених для Університету «Україна» 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Проект в стадії впровадження 

Сфера використання Навчально-виховний аспект 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Доповнює рекламно-іміджевий простір університету 

Умови поширення  

Керівник розробки Гук Л.Й. 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

Проект в стадії впровадження 

Кіровоградському інституті розвитку людини 

Назва розробки Сучасні можливості фізичної  реабілітації та соціальної  

адаптації людей з  обмеженими можливостями 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Дослідити різні  аспекти фізичної реабілітації та соціальної  

адаптації людей з обмеженими можливостями, визначити 

чинники формування та підвищення їхнього соціального статусу 

в сучасному суспільстві 

Анотація Під час наукового дослідження вивчено : 

– специфіку соціальної адаптації дітей з особливими потребами 

в загальноосвітній школі; 

– психологічні особливості соціальної  адаптації людей з 

особливими потребами; 

– особливості працевлаштування людей з особливими 

потребами.  

– проблеми інтеграції людей з обмеженими можливостями в 

суспільний простір 

– інклюзію в системі вищої освіти 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Проведено круглий стіл «Сучасні можливості фізичної  

реабілітації та соціальної  адаптації людей з  обмеженими 

можливостями». 

Розроблено низку рекомедацій щодо фізичної  реабілітації та 

соціальної  адаптації людей з  обмеженими можливостями.  

Сфера використання Результати дослідження можуть бути використані в діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів, дитячих  садків, 

загальноосвітніх шкіл, навчальних центрів, вищих навчальних 



закладів 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

– можливість використання як в інклюзивно-ресуррсних 

центрах,  так і в навчальних закладах – дитячих садках,  школах, 

вищих начальних закладах; 

– використання досвіду громадських  організацій робить 

розробку цікавою для подальших грантових досліджень. 

Умови поширення Реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри, 

загальноосвітні школи, дитячі садки,  вищі навчальні заклади 

Керівник розробки Сєдова Н.А.,  старший викладач кафедри фізичної  реабілітації, 

тел.0997875820 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 

Мелітопольський коледж 

Назва розробки Проектування мисливського вольєру та його роль у збереженні 

рідкісних тварин 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Впровадження новітніх технологій розведення та утримання 

диких тварин, в тому числі занесених до Червоних книг 

Анотація Подається технологія утримання та розведення звірів і птахів в 

штучному утворенні – вольєрі. Відповідно до конкретних умов 

та розмірів вольєру надається обґрунтування можливостей 

розведення та утримання відповідних видів тварин, проект 

вольєру та попередній кошторис для його створення 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Технології розведення у попередньо розроблених проектах 

вольєрів 

Сфера використання Мисливські господарства, зоопарки 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Зараз ця форма діяльності почала розповсюджуватись в Україні, 

але  наукових установ, спроможних зробити  відповідні 

документи, практично немає 

Умови поширення Угоди з Лісомисливськими та мисливськими господарствами  

України 

Керівник розробки Лисенко Валерій Іванович, доктор біол..наук, професор  

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

підготовлена інформація для створення рекламної продукції 

Миколаївський інститут розвитку людини 

1. Завгородній А.В., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. Дата захисту 

08.07.2020 р. 

Назва розробки Зовнішньоекономічні пріоритети сталого розвитку 

агропродовольчого виробництва Причорноморського 

регіону 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методичних 

положень, методологічних основ та практичних рекомендацій з 

формування механізмів стимулювання зовнішньоекономічного 

розвитку агропродовольчого виробництва регіону в умовах 

ринкових трансформацій. 

Анотація Агропродовольча сфера України відіграє важливу роль в 



господарському комплексі країни, від ефективності 

функціонування якої залежить загальний успіх економічних 

реформ, що відбуваються, гарантування продовольчої та 

економічної безпеки держави. З цих позицій актуальною 

проблемою є формування ефективної моделі продовольчої 

безпеки регіонів країни, яка має бути спрямована на створення 

конкурентоспроможного агропродовольчого комплексу з 

оптимальною структурою виробництва, здатного в умовах 

міжнародної економічної інтеграції та глобалізації випускати 

високоякісну конкурентоспроможну продукцію, забезпечувати 

потреби населення у якісних продуктах харчування та належний 

рівень продовольчого забезпечення регіону з урахуванням 

пріоритетів сталого розвитку.  

Особливе місце в цьому процесі відіграє активізація 

інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, що є 

важливими складовими сучасних ринкових відносин. Проте 

недостатній досвід роботи вітчизняних підприємств на 

зовнішніх ринках, прагнення до реалізації продукції 

сировинного спрямування, з низькою часткою доданої вартості, 

визначають актуальність пошуку шляхів реалізації потенційних 

можливостей розвитку регіонального агропродовольчого 

виробництва у сфері зовнішньоекономічних відносин 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Результати дисертаційного дослідження, висновки і 

рекомендації, схвалені та використовуються у практичній 

діяльності ГО «Інститут інноваційного провайдингу «Сталий 

розвиток» (довідка №154/12-1 від 10.12.2019 р.); ТОВ «Владам-

Юг» (довідка №2312 від 23.12.2019 р.);  Департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської 

обласної державної адміністрації (довідка №87/5-01.01-19 від 

31.01.2020 р.); Департаменту економічного розвитку 

Миколаївської міської ради (довідка №01/02.03-20 від 

22.01.2020 р.); Херсонської обласної ради (довідка №26-218-

157/311 від 07.11.2019 р.); ТОВ СП «Нібулон» (довідка 

№001175/1-19/14 від 12.12.2019 р.); Регіональною торгово-

промисловою палатою Миколаївської області 

(довідка №0211/19-07 від 17.12.2019 р.); в навчальному процесі 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

ВНЗ «Університет «Україна» (довідка №1/25-30 від 

15.12.2019 р.). 

Сфера використання Практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у можливості використання теоретико-методологічних, 

методичних положень і практичних рекомендацій при розробці 

стратегій соціально-економічного, інноваційного розвитку 

держави та окремих її регіонів, механізмів стимулювання 

регіональних зовнішньоекономічних процесів в умовах сталого 

розвитку, формуванні державних і регіональних програм 

розвитку агропродовольчого виробництва, у практичній 

діяльності органів влади різних рівнів.  

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та розробці 

практичних рекомендацій з розробки організаційно-економічних 

механізмів стимулювання зовнішньо-економічних процесів 

сталого розвитку агропродовольчого виробництва регіону. 



Найбільш важливі наукові результати, отримані у процесі 

дослідження, та їх наукова новизна полягають у наступному:  

вперше:  

- запропоновано концепцію формування стимулюючого 

механізму зовнішньоекономічного розвитку агропродовольчого 

виробництва регіону, в основі якого є створення адаптованих 

зон інвестиційно-інноваційного впровадження в межах 

землекористування окремих територіальних громад регіону із 

залученням приватного інвестиційного капіталу і державних 

програм фінансового забезпечення регіонального розвитку з 

метою впровадження інноваційних енергоефективних 

технологій виробництва агропродовольчої продукції з високою 

доданою вартістю на основі реалізації базових принципів та 

стратегічних пріоритетів розумної («смарт»)-спеціалізації;  

- обґрунтовано новітню систему контролю та координації 

зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає створення 

автономного регіонального комплексу - Центру координації та 

зовнішньоекономічного розвитку агропродовольчого сфери 

регіону з окресленням повної організаційно-управлінської 

структури, діяльність якої базується на механізмі своєчасного 

діагностування регіональних проблем та нагальних ризиків 

зовнішньоекономічного розвитку з розробкою практичних 

рекомендацій щодо їх вирішення;  

удосконалено:  

- понятійно-термінологічний апарат дослідження у частині 

визначення змісту категорії «зовнішньоекономічна діяльність 

агропродовольчої сфери регіону» з метою консолідації 

економіко-організаційного та законодавчо-правового наукових 

підходів як сукупної діяльності загальної організаційної 

агропродовольчої виробничої структури регіону, що включає 

організаційні, економічні, технологічні, виробничі та фінансові 

складові зовнішньоекономічного процесного механізму та 

спрямована на комплексну взаємодію її учасників для 

отримання максимального соціально-економічного ефекту;  

- методологічні положення формування організаційно-

економічного механізму формування та розвитку адаптованих 

зон зовнішньоекономічного розвитку агропродовольчого 

виробництва, через підвищення його техніко-технологічного 

потенціалу та стимулювання агропродовольчого експорту, 

ідентифікацію принципів функціонування, прогнозування 

результатів (індикаторів реалізації проєкту) на основі 

діагностики переваг та недоліків територіального 

інституційного середовища;  

- критеріальний підхід до використання методу часового тренду 

з метою прогнозування показників експорту агропродовольчої 

продукції регіону через розв’язання задачі екстраполяції, що з 

достатньою точністю описує поведінку змінної в часі, а вибір 

типу функції ґрунтується на теоретико-методологічному 

дослідженні сутності зовнішньої торгівлі, причинно-наслідкових 

зв’язків і механізмів здійснення регіонального 

агропродовольчого експорту, ознак, особливостей та характеру 

його динаміки;  

- методологічні та методичні засади формування організаційно-



економічного механізму дієвого консалтингу 

зовнішньоекономічного розвитку агропродовольчого 

виробництва та розвитку міжнародного транскордонного 

співробітництва регіону, складові компоненти якого 

забезпечують реалізацію стратегічних пріоритетів розширення 

ринків збуту сільськогосподарської та продовольчої продукції, 

зростання прибутковості галузей, досягнення лідерства на 

світовому агропродовольчого ринку на основі інноваційних 

рішень;  

- теоретико-методичні підходи дослідження, визначення та 

класифікації нагальних проблем і ризиків 

зовнішньоекономічного розвитку агропродовольчого 

виробництва, де базовими критеріями виступають - напрям виду 

зовнішньоекономічної діяльності (зовнішня торгівля (експорт та 

імпорт), залучення прямих іноземних інвестицій, розвиток 

міжнародного співробітництва тощо), видова ознака, 

особливість та характер дії, рівень негативного прояву 

(державний, регіональний, підприємницький), що процесно 

реалізуються через призму специфічних особливостей 

регіонального агропродовольчого виробництва, векторів 

розумної («смарт»-) спеціалізації та визначають основні етапи 

управлінської протидії (зародження, діагностики та 

узагальнення, диференціації прояву та управління);  

дістали подальший розвиток:  

- зміст категорії «зовнішньоекономічна діяльність», яку в 

результаті поєднання економіко-організаційного та законодавчо-

правового системних підходів визначено як складову 

компоненту загальної сукупності виробничо-господарських, 

організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій 

підприємства, що бере участь у зовнішньоекономічних 

операціях, напрямки, форми та методи яких визначаються 

відповідно до його процесу виробництва, пріоритетів та завдань 

розвитку;  

- методологічні засади дослідження обсягу реальних інвестицій, 

які залежно від того, враховується або ні часовий критерій 

поділено на динамічні (засновані на дисконтованих оцінках) та 

статистичні методи (засновані на облікових оцінках). При цьому 

встановлено, що застосування будь-яких методів не забезпечує 

повної передбачуваності кінцевого результату а тому 

запропоновано методику їхнього комплексного застосування, 

яка через меншу похибку визначення ефективності інвестування 

дозволить підвищити аналітичність, оперативність і точність 

отриманих даних, сприятиме підвищенню ефективності 

управлінських рішень;  

- теоретико-методологічні засади розвитку 

зовнішньоекономічних процесів агропродовольчого 

виробництва регіону, зокрема: визначено стан, тенденції та 

особливості розвитку зовнішньої торгівлі та залучення 

іноземних інвестицій; уточнено диференціацію чинників впливу 

на загальні механізми функціонування регіональної 

агропродовольчої сфери; за допомогою SWOT-аналізу 

ідентифіковано нагальні проблеми та ризики регіональної ЗЕД, 

при цьому доведено їх системний характер та спроможність 



породжувати економічні дисбаланси на загальнонаціональному 

рівні; обґрунтовано стратегічні зовнішньоекономічні пріоритети 

розвитку галузі;  

- концептуальні засади розвитку регіональних інноваційних 

процесів через створення міжгалузевого агропродовольчого 

кластеру, як організаційно-виробничої системи, що включає:  

1) підприємства, що здійснюють певну виробничу діяльність 

(функції) в межах загальної концепції розвитку;  

2) агропродовольчі інновації (новітні продукти, технології, 

процеси тощо); 3) інноваційний процес, що забезпечує 

можливість реалізації визначених пріоритетів розумної 

(«смарт»-) спеціалізації через ефективну взаємодію 

продуктивних сил та виробничих відносин на основі кооперації 

та конкуренції тощо;  

- рекомендації з формування та реалізації механізмів 

стимулювання зовнішньоекономічного розвитку 

агропродовольчого виробництва регіону за напрямами: 

розроблено алгоритм управління формуванням 

конкурентоспроможності підприємства, що розкриває 

послідовність дій щодо розробки і виконання заходів 

моніторингу й дослідження споживачів, формування 

конкурентоспроможної пропозиції, узгодження взаємних 

очікувань; визначено комплекс маркетингових завдань, 

маркетинговий інструментарій просування інноваційної 

агропродовольчої продукції на зовнішній ринок; обґрунтовано 

напрями підвищення конкурентоспроможності 

агропродовольчого виробництва регіону з урахуванням 

міжнародних вимог до здійснення ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності. Встановлено, що інноваційні 

інструменти зовнішньоекономічного маркетингу суб’єктами 

агропродовольчої сфери потрібно застосовувати у поєднанні з 

традиційними, зокрема з комунікаційною політикою та 

стратегією збуту тощо.  

Умови поширення вільно 

Керівник розробки (консультант) Скупський Руслан Миколайович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри підприємництва, управління та 

адміністрування  ММІРЛ Університету «Україна» 

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

немає 

2. Крамаренко І.С., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та 

регіональна економіка. Дата захисту 11.07.2020 р. 
Назва розробки Регіональний розвиток інвестиційного потенціалу в умовах 

структурних трансформацій економіки 

Номер та дата Держреєстрації в 

УкрІНТЕІ 

 

Мета розробки Сформувати теоретико-методологічні засади обґрунтування 

питань регіонального розвитку інвестиційного потенціалу, а 

також розробити практичні рекомендацій щодо концептуально-

стратегічних напрямів формування й розвитку інвестиційного 

потенціалу в умовах трансформацій та нестабільності 

регіональної економіки 



Анотація Дисертацію присвячено формуванню теоретико-методологічних 

засад обґрунтування питань регіонального розвитку 

інвестиційного потенціалу, а також розробленнюпрактичних 

рекомендацій щодо концептуально-стратегічних напрямів 

формування йрозвитку інвестиційного потенціалу в умовах 

трансформацій інестабільності регіональної економіки. 

Обґрунтовано методичні підходи до комплексного оцінювання 

ефективності процесів формування й розвитку інвестиційного 

потенціалу на регіональному рівні. Проаналізовано процеси 

формування інвестиційного потенціалу у транзитивних умовах, 

виокремлено основні домінанти його зростання на 

регіональному рівні. Проведено якісний аналіз процесів 

капіталізації в розрізі інституційних та економічних секторів 

регіональної економіки й технологічної структури капітальних 

вкладень. Здійснено моніторинг ефективності державного 

інвестування та його впливу на активізацію регіональних 

інвестиційних процесів. Запропоновано методичний 

інструментарій дослідження впливу інвестиційного потенціалу 

на темпи й напрями економічного зростання регіонів. 

Обґрунтовано методичні підходи до оцінювання ефективності 

управління регіональною економічною системою. Здійснено 

аналіз ефективності управління економічною системою регіону. 

Проаналізовано тенденції формування і розвитку інвестиційного 

потенціалу регіонів України в умовах дестабілізації та 

економічної рецесії; ефективність державного інвестування в 

контексті його впливу на забезпечення економічної стабільності 

та зростання економіки регіонів. Обґрунтовано методичні 

підходи до оцінювання фінансових резервів зростання 

інвестиційного потенціалу регіональної економіки й оцінено 

ефективність їх використання в умовах нестабільності. 

Діагностовано стан інвестиційного клімату в Україні як основи 

стабілізації регіональної економіки та зростання інвестиційного 

потенціалу. Розкрито сутність, визначено структурні складники 

й роль інвестиційної стратегії на регіональному рівні. Визначено 

стратегічні орієнтири потреб регіональної економіки в 

інвестиційних ресурсах у контексті планового економічного 

зростання. 

Результати, що можуть бути 

впроваджені 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

теоретико-методологічні положення й рекомендації 

дисертаційної роботи з питань регіонального розвитку 

інвестиційного потенціалу дає змогу вдосконалювати стратегію 

регіонального розвитку в умовах структурних трансформацій 

економіки. Основні результати є новими в теорії регіональної 

економіки, особливо теоретико-методологічні підходи. 

Розроблені й удосконалені методології забезпечують 

формування стратегій регіонального й територіального розвитку 

на засадах покращення стану інвестиційного клімату. 

Сфера використання Основні положення, висновки й рекомендації, що містяться в 

роботі, схвалено й використано в практичній діяльності 

профільних організацій, відомств та управлінь. Концептуальні 

підходи до формування й реалізації регіональної стратегії 

інвестиційного розвитку регіону  - Регіональним фондом 

підтримки підприємництва в Миколаївській області (довідка № 



16/67 від 22.06.2016 р.), Департаментом економічного розвитку 

та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації 

(довідка № 111/9-01/01-14 від 10.02.2020р.), Херсонським 

обласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України (довідка № 2Д від 06.02.2020р.). Результати 

дослідження щодо вдосконалення соціального інвестування 

регіону – Миколаївським обласним фондом розвитку і 

підтримки громадських ініціатив (довідка № 45 від 

15.02.2018р.). Пропозиції практичного характеру впроваджено в 

діяльність таких підприємств і державних установ, як 

Спеціалізований морський порт Ольвія (довідка №364/20-01 від 

05.02.2020р.), ТОВ «СП «Південна Аграрно-Експортна 

Компанія» (довідка № 9/18–20 від 17.02.2020р.), ПрАТ «Просто-

Страхування» (довідка №56/19-01 від 02.09.2019р.), АТ 

«Акцент-Банк» (довідка №11 від 25.05.2018р.). Провідні 

теоретичні, а також практичні результати наукової праці 

впроваджені в освітній процес Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(довідка про впровадження №1/25-245 від 27.12.2019р.), 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова (довідка № 66-11/976 від 21.02.2020р.) 

Переваги порівняно з існуючими 

розробками 

Найбільш важливими результатами, що характеризуються 

новизною, є такі наукові положення:  

уперше:  

- обґрунтовано теоретико-функціональний підхід до оцінювання 

інвестиційного потенціалу з позицій поєднання його 

структурних характеристик та оцінок ефектів реалізації в розрізі 

інституційних й економічних секторів регіональної економіки, 

що дає змогу ідентифікувати тип і вектор економічного 

розвитку на основі інвестиційних пріоритетів, а також 

формувати відповідну цільову модель перерозподілу 

інвестиційних ресурсів;  

- запропоновано методичні підходи порівняльного оцінювання 

впливу інвестиційного потенціалу на темпи й види економічного 

зростання регіонів, результати використання якого створюють 

передумови для розроблення диференційованих механізмів 

залучення інвестицій в економіку регіонів й подолання 

міжрегіональних диспропорцій економічного розвитку;  

- розроблено рекомендації з аналітичного визначення 

інструментів фінансових резервів зростання інвестиційного 

потенціалу регіональної економіки та підвищення ефективності 

їх використання в умовах нестабільності, що передбачає 

використання системи абсолютних і відносних показників 

діагностування фінансової міцності економіки, невикористаних 

ресурсів із потенційних інвестиційних джерел і їх мобільності, а 

також дає можливість уносити корективи на найближчий період 

щодо залучення в інвестиційні процеси;  

удосконалено:  

- підходи до аналізу процесів формування й реалізації 

інвестиційного потенціалу регіонів за рахунок використання 

механізмів взаємного впливу на інтенсивність розвитку 

регіональної й національної економік і системи 



макроекономічних домінант зростання інвестиційного 

потенціалу, що дає можливість оптимізувати інвестиційні 

регіональні процеси;  

- кількісні та якісні підходи до визначення структурних зрушень 

в процесах капіталізації національного господарства у розрізі 

інституційних й економічних секторів і технологічної структури 

відтворення капіталу, що дало змогу визначити тип і вектор 

поточного розвитку національної економіки;  

- методичні підходи моніторингу ефективності функціонування 

регіональних економічних систем, що дають змогу здійснювати 

порівняльний, структурний і динамічний аналіз розвитку 

регіону в умовах змін на основі комплексної інтегрованої оцінки 

економічної діяльності регіону, що уособлює рівень 

збалансованості та порівняльної економічної й соціальної 

ефективності, продуктивності використання ресурсного 

потенціалу й результативності управління регіоном за певний 

період;  

- результати діагностики стану інвестиційного клімату регіонів 

України (через визначення факторів його формування з позиції 

внутрішніх інвесторів і міжнародних організацій), що сприяли 

визначенню основних можливостей та бар’єрів 

інтенсифікування інвестиційних процесів на регіональному 

рівні;  

- підходи до тлумачення поняття «інвестиційна стратегія 

регіону», під яким запропоновано розуміти інтегровану, складну 

систему взаємопов’язаних цілей, механізмів та інструментів, що 

охоплюють широке коло соціально-економічних, науково-

технічних і політичних науково обґрунтованих і належним 

чином затверджених рішень, узгоджених за напрямами, 

термінами й виконавцями та спрямованих на забезпечення 

ефективного формування, відтворення й використання 

інвестиційного потенціалу із збереженням балансу інтересів 

держави й бізнесу;  

набули подальшого розвитку:  

- результати моніторингу процесів державного інвестування в 

економіці регіонів України, що дало змогу виявити основні 

напрями, тенденції та проблеми в цьому секторі;  

- тенденції та напрями формування й розвитку інвестиційного 

потенціалу регіонів під впливом дестабілізуючих чинників, що 

дає можливість визначати перспективи та стратегічні орієнтири 

регіонального інвестиційного розвитку;  

- система показників, індикаторів і математичних інструментів 

моніторингу ефективності функціонування регіональних 

економічних систем та реалізації стабілізуючої функції 

державного інвестування в Україні в перехідних умовах, що 

дало можливість оцінити ефективність управління економічною 

системою Причорноморського регіону в контексті розвитку 

інвестиційного потенціалу;  

- прогнозні обсяги інвестиційних потреб регіонів у контексті 

реалізації базового сценарію зростання економіки, тенденційні 

«розриви» та стратегічні заходи щодо їх подолання, що сприяло 

визначенню стратегічних домінант формування й розвитку 

регіонального інвестиційного потенціалу.  



Умови поширення вільно 

Керівник розробки (консультант) доктор економічних наук, професор  Іртищева Інна 

Олександрівна, Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України,  

завідувач кафедри менеджменту  

Наявність рекламної продукції для 

впровадження 

немає 

 
 


