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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємства та фінансів на 2021 рік 

Тема: «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні» (№ держреєстрації 0116U008840) 
 

№ 

з/п 

Напрям і тема 

дослідження 

Завдання 

дослідження 

Керівник теми, 

виконавці 

Експеримен-

тальна база 

Термін 

виконання 

Оформлення результатів 

дослідження 

Початок Кінець За результа-

тами 2020р. 

Кінцеве 

оформлен-

ня 

1. Напрям:   

Національна економіка 

 

Комплексна тема: 

«Розвиток 

підприємництва в 

умовах децентралізації 

економічних відносин в 

Україні» 

 

1. Дослідити традиції аналізу та 

інтерпретації підприємництва на 

різних етапах суспільного 

розвитку, а також в специфічних 

умовах сучасного суспільства, що 

трансформується; 

2. визначити актуальні теоретико-

методологічні підходи, що мають 

вплив на розуміння суті і 

призначення підприємництва у 

суспільстві; 

3. виявити комплекс значимих 

факторів та їх складових, задіяних 

у  регулювання підприємництва за 

умов трансформаційного процесу; 

4. з’ясувати характер сучасної 

підприємницької діяльності за 

мірою її легітимності, ступенем 

сформованості та соціальним 

діапазоном застосування; 

5. виявити особливості і 

структурні складові організації 

трудового процесу в українському 

підприємництві; 

6. з’ясувати специфіку 

мотиваційних спонукань до 

підприємництва; 

7. дослідити передумови 

Керівник: 

к.е.н., доц.  

Тетяна 

 СИДОРЧЕНКО  

Виконавці: 

д.е.н., проф. 

 Павло 

ЗАХАРЧЕНКО  

к.е.н., доценти 

Наталя КІРКОВА 

Станіслав КУЧЕР.,  

Ганна КОСТЕНКО., 

Михайло 

ГРИЦЕНКО, 

 Тетяна 

НЕСТОРЕНКО, 

 Яна ГЛАЗОВА, 

Світлана 

ЖВАНЕНКО, 

ст. викладачі  

Олена ЗАДВОРНА, 

Вікторія ШВАЧКО, 

Оксана 

ГОРПИНИЧ  

Органи 

місцевого 

самоврядуван-

ня, 

підприємства 

виробничої 

сфери, 

установи та 

заклади 

невиробничої 

сфери 

2017 2021 Підготува-

ти до друку 

статті, 

розробити 

методичні 

рекомен-

дації для 

студентів 

Колектив-

на 

моногра-

фія 
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успішності підприємницької 

діяльності; 

8. виявити і обґрунтувати 

тенденції підвищення  

ефективності використання 

потенціалу підприємництва в 

основних видах економічної 

діяльності; 

9. з’ясувати евристичні 

можливості імітаційного 

моделювання у дослідженні 

проявів вітчизняного 

підприємництва. 

              Теми-складові комплексного дослідження 

2. Інноваційна підприємницька 

діяльність в сучасних 

економічних умовах 

Визначити та проаналізувати 

можливості інноваційного 

підприємництва в умовах 

сучасного економічного розвитку. 

Виконавець: 

д. е. н, проф.  

Павло 

ЗАХАРЧЕНКО, 

к.е.н., доц..  

Світлана 

ЖВАНЕНКО 

 

Підприємства 

та організації 

України. 

2017 2021 Підготува-

ти до друку 

статті 

Підготува-

ти розділ 

до 

колектив-

ної 

монографії 

3. Підвищення ефективності 

діяльності регіонів України в 

умовах децентралізації на 

прикладі Північного Приазов’я 

Дослідити вплив перерозподілу 

коштів з державного бюджету на 

бюджети територіальних громад з 

метою покращення їх 

функціонування. 

Виконавець: 

к.е.н, доцент  

Станіслав 

КУЧЕР  

к. е. н, доцент  

Ганна КОСТЕНКО  

 

 

Органи 

місцевого 

самоврядну-

вання, 

підприємства 

виробничої 

сфери, 

установи та 

заклади 

невиробничої 

сфери. 

2017 2021 Підготува-

ти до друку 

статті 

Підготува-

ти розділ 

до 

колектив-

ної 

монографії 
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4. Організаційно-економічні 

заходи та механізми сприяння  

розвитку малого 

підприємництва в Україні  

Розробити, дослідити та 

обґрунтувати організаційно-

економічні заходи та механізми 

сприяння розвитку малого 

підприємництва у сучасних 

умовах економіки України. 

Виконавець: 

к. е. н, доцент  

Наталя 

 КІРКОВА  

к. е. н, ст..викл.  

Оксана 

ГОРПИНИЧ  

Підприємства 

України. 

2017 2021 Підготува-

ти до друку 

статті 

Підготува-

ти розділ 

до 

колектив-

ної 

монографії 

 

5. Економічний вплив 

університету  на  місто  в 

умовах децентралізації 

Визначити вплив університету на 

бюджет міста, на доходи фірм та 

мешканців міста. 

Виконавець: 

к е. н, доцент  

Тетяна  

НЕСТОРЕНКО  

м. Бердянськ, 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет. 

2017 2021 Підготува-

ти до друку 

статті 

Підготува-

ти розділ 

до 

колектив-

ної 

монографії 

 

6. Теоретико-методологічні 

засади   підприємницької 

діяльності в умовах 

децентралізації 

економічних відносин в 

Україні 

 

Узагальнити теоретичні та методичні 

засади реалізації підприємницької 

діяльності в умовах децентралізації 

економічних відносин в Україні. 

Виконавець: 

к. е. н, доцент  

Тетяна  

СИДОРЧЕНКО  

к. е. н, доцент  

Яна 

ГЛАЗОВА  

Підприємства 

України. 

2017 2021 Підготува-

ти до друку 

статті 

Підготува-

ти розділ 

до 

колектив-

ної 

монографії 

 

7. Прийняття економічних та 

управлінських рішень у сфері 

підприємництва в умовах 

децентралізації ринкової 

економіки України 

 

Розробити та дослідити заходи з 

аналізу прийняття управлінських 

та економічних рішень в сфері 

підприємництва України. 

Виконавець: 

к.е.н., доц..  

Михайло 

ГРИЦЕНКО  

ст. викладач  

Олена ЗАДВОРНА. 

Підприємства 

та організації 

України. 

2017 2021 Підготува-

ти до друку 

статті 

Підготува-

ти розділ 

до 

колектив-

ної 

монографії 

 

8. Теоретичні основи 

формування концепції 

маркетингового управління 

підприємствами 

туристичної сфери 

Дослідити особливості та виявити 

специфіку формування концепції 

маркетингового управління 

підприємствами туристичної сфери. 

 

Виконавець: 

ст. викладач 

Вікторія ШВАЧКО  

Підприємства 

та організації 

України,  

м.Бердянська. 

2017 2021 Підготува-

ти до друку 

статті 

Підготува-

ти розділ 

до 

колектив-

ної 

монографії 

 

Завідувач кафедри          Павло ЗАХАРЧЕНКО 


