
Звіт 

науково-дослідної лабораторії управління фінансами 

за 2017 р. 

 

1. Керівник. 

Слатвінський М. А., к. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та 

економічної безпеки  

 

2. Напрями наукової діяльності. 

- проведення пошукових, науково-дослідних робіт з актуальних питань розвитку 

управління фінансами в Україні, забезпечення підвищення якості підготовки 

спеціалістів; 

- підготовка та реалізація наукових, інформаційних, навчальних заходів (наукових 

конференцій, семінарів, симпозіумів); 

- підготовка та публікація матеріалів наукових досліджень, методичних матеріалів, 

підручників, навчальних посібників, наукових праць, матеріалів конференцій. 

 

3. Склад. 

- доктори наук – 2 особи (Курмаєв П. Ю., Мігус І. П.); 

- кандидати наук – 8 осіб (Бержанір І. А., Білошкурський М. В., Вінницька О. А., 

Демченко Т. А., Дем’янишина О. А., Слатвінський М. А., Стойка С. О., 

Чвертко Л. А.); 

- викладачі – 2 особи (Корнієнко Т. О., Станіславчук Н. О.). 

 

4. Наукові заходи проведені за звітний період. 

Членами наукової лабораторії організовано і проведено міжнародну науково-

практичну конференцію та 9 науково-методичних семінарів. 

За результатами роботи конференції опубліковано збірник тез: 

Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. 

Міжнародної наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. 

О. Г. Чирви. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – 260 с. 

У межах теми «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної 

сфери» (номер державної реєстрації 0116U000117) підготовлено рекомендовану Вченою 

радою університету до друку колективну монографію: 

Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia naukowa 

wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. Słatwinśkiego. – 

Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017.  – 196 s. (Рекомендовано вченою радою університету) 

(8,2 д. а.). 

 

5. Основні результати роботи, виконаної у 2017 р. 

У 2017 році захищено Вінницькою О. А. дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: 

«Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації» у спеціалізованій вченій 

раді Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету 24 березня 

2017 р. 

Основні результати наукової роботи – членами лабораторії опубліковано: 

6 навчальних посібників, 7 статтей у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science та Scopus; 10 статтей у виданнях, які включені до 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus; 11 статтей у закордонних 

виданнях; 2 статті у фахових виданнях України; 10 статтей у інших виданнях України; 80 тез 

доповідей. 

 

 



Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web 

of Science та Scopus: 

1. Biloshkurska, N. V. Influence of the security market condition on the collective investment 

development / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, L. A. Chvertko // Науковий вісник 

Полісся. − 2017. − № 3(11). Ч. 2. − С. 138-142. (Web of Science) (0,6 д. а.) 

2. Chyrva, O. H. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine / O. 

H. Chyrva, M. V. Biloshkurskyi, N. O. Pacheva // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 

(12).– Ч. 2. – С. 112-116. (Web of Science) (0,6 друк. арк.)  

3. Chyrva, O. H. Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises / 

O. H. Chyrva, T. A. Demchenko, L. A. Chvertko, H. M. Chyrva // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2017. – № 2. (23). – 

С. 258-265.  (Web of Science) (0,6 д. а.) 

4. Kurmaiev, P. Yu. Current trends of financing of innovative activity entities in Ukraine / P. 

Yu. Kurmaiev, E. A. Bayramov // Науковий вісник Полісся. − 2017. − № 2 (10).  С. 55-

62. (0,8 д. а.) 

5. Kurmaiev, P. Yu. Creating a system of evaluation of efficiency of state support policy for 

innovative entrepreneurship / P. Yu. Kurmaiev, E. A. Bayramov, S. M. Podzihun // Науковий 

вісник Полісся. − 2017. − № 3(11). − С. 197-203. (Web of Science) (0,6 д. а.) 

6. Kurmaiev, P. Yu. Organizational and economic mechanism of state regulation of higher 

education system in Ukraine / P. Yu. Kurmaiev, N. V. Pyzhianova // Науковий вісник 

Полісся. − 2017.  № 1(9).  С. 107-112. (Web of Science) (0,6 д. а.) 

7. Kurmaiev, P. Yu. Prostitution: the choice of an effective model of state regulation / P. Yu. 

Kurmaiev // Науковий вісник Полісся. − 2017. − № 4 (12). – Ч. 1. – С. 86-92  (Web of 

Science) (0,6 д. а.) 

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus: 

1. Бержанір, І. А. Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів 

господарювання / І. А. Бержанір, Н. І. Гвоздєй, О. А. Дем’янишина // Економіка. 

Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 7–10. (Index Copernicus) (0,4 д. а.) 

2. Корнієнко Т. О. Сучасний стан та ефективність функціонування сільськогосподарських 

підприємств регіону / Т. О. Корнієнко // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 11/2.– 

С. 54–59. (Index Copernicus) (0,5 д. а.) 

3. Курмаєв, П. Ю. Теоретичні аспекти формування системи управління змінами 

підприємницьких структур / П. Ю. Курмаєв, Д. О. Павліщий // Економіка. Фінанси. 

Право. – 2017. – № 9/1. – С. 9–12. (Index Copernicus) (0,4 д. а.) 

4. Мігус, І. П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з 

точки зору виникнення кризових явищ / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль 

[Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 

8. – Режим доступу до тексту : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108. (Index 

Copernicus) (0,6 д. а.) 

5. Мігус, І. П. Вплив державного антикризового управління на функціонування 

банківських установ у період фінансово-економічної кризи / І. П. Мігус, К. В. Карпова, 

Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. C. 80–87. (Index 

Copernicus) (0,6 д. а.) 

6. Мігус, І. П. Модель розрахунку інтегрального показника при формуванні економічної 

безпеки банку / І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль // Вчені записки 

університету «КРОК». – 2017. – Випуск 46. – С. 125–130. (Index Copernicus) (0,6 д. а.) 

7. Мігус, І. П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському 

секторі з боку НБУ / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та 

досвід. – 2017. – № 17. – C. 82–89. (Index Copernicus) (0,6 д. а.) 

8. Мігус, І. П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ 

України при державному антикризовому управлінні / І. П. Мігус, К. В. Карпова, 

Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 17. – 54–60. (Index 

Copernicus) (0,6 д. а.) 



9. Станіславчук, Н. О. Державна підтримка соціально-економічного становища молоді як 

однієї з категорій економічно активного населення / Н. О. Станіславчук // Економіка та 

суспільство : [електронне наукове фахове видання]. – 2017. – № 10. – С. 122-125. – 

Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/23.pdf (Index Copernicus) 

(0,5 д. а.) 

10. Slatvinskyi, M. А. Direct foreign investments and national security: problems of investment 

policy / M. А. Slatvinskyi, L. А. Chvertko // Innovative Economy and Management. – 2017. – 

No. 3. – pp. 70-79. (Index Copernicus) (0,65 д. а.) 

Статті в закордонних виданнях: 

1. Чвертко, Л. А. Влияние тенденций международного инвестиционного рынка на 

развитие экономики страны / Л. А. Чвертко, С. М. Подзигун // Актуальные проблемы 

развития финансового сектора : сборник материалов V Международной научно-

практической конференции 22 ноября 2017 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина» : в 2 ч. Ч. 1 ; [отв. ред. Я.Ю. Радюкова]. – Тамбов 

: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. Ч. 1. − С. 645-653. (0,4 д. а.) 

2. Berżanir, I. Inwestycje społeczne jako finansowa podstawa działalności biznesu 

odpowiedzialnego społecznie / I. Berżanir, A. Berżanir //  Finansowo-analityczna gwarancja 

rozwoju gospodarki narodowej: monografia naukowa wieloautorska / [Słatwinśkyj М., 

Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. 

o. o., 2017. – ss. 9-17. (0,3 д. а.) 

3. Biłoszkurśkyj, М. Ocena koniunktury oraz opracowanie strategicznych kierunków rozwoju 

rynku papierów wartościowych na Ukrainie / М. Biłoszkurśkyj // Finansowo-analityczna 

gwarancja rozwoju gospodarki narodowej : monografia wieloautorska / pod red. М. 

Słatwinśkiego. – Warszawa : iScience sp z. o. o., 2017. – ss. 153-169. (1,0 друк. арк.) 

4. Demczenko, Т. Istota, zasady tworzenia oraz oznaki efektywności polityki fiskalnej / Т. 

Demczenko  // Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: 

monografia naukowa wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; 

pod red. М. Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – ss. 17–28. (0,5 д. а.) 

5. Demczenko, Т. Sposoby optymalizacji polityki podatkowej państwa / Т. Demczenko  // 

Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia naukowa 

wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. 

Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – ss. 136-153. (0,7 д. а.) 

6. Demjanyszyna, О. Sposoby udoskonalenia rachunkowej i analitycznej gwarancji 

optymalizacji procesów biznesowych przedsiębiorstw przemysłowych / О. Demjanyszyna,  

О. Czyrwa // Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia 

naukowa wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. 

Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – ss. 101–131. (1,1 д. а.) 

7. Słatwinśkyj, M. Aktualne problemy w kształtowaniu finansowo-ekonomicznego systemu 

bezpieczeństwa banków / M. Słatwinśkyj // Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju 

gospodarki narodowej: monografia naukowa wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., 

Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – 

ss. 45-60. (0,6 д. а.) 

8.  Słatwinśkyj, M. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego banków 

poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii ochrony / M. Słatwinśkyj // Finansowo-

analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia naukowa wieloautorska / 

[Słatwinśkyj М., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. Słatwinśkiego. – 

Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – ss. 85-101. (0,6 д. а.) 

9. Stojka S. Problemy w sferze finansowych gwarancji rozwoju sektora wojskowo-

przemysłowego na Ukrainie oraz sposoby ich rozwiązania / S. Stojka , V. Savchenko // 

Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia naukowa 

wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. 

Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – ss. 187-212. (1,0 д. а.) 

10. Czwertko, L. Szczególne cechy funkcjonowania rynku ubezpieczeń na życie / L. Czwertko,  

Т. Kornijenko  // Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: 



monografia naukowa wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; 

pod red. М. Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – ss. 28–38. (0,4 д. а.) 

11. Czwertko, L. Stan oraz perspektywy rozwoju ojczystego rynku ubezpieczeń na życie / L. 

Czwertko,  Т. Kornijenko  // Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki 

narodowej: monografia naukowa wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., 

Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – 

ss. 170-187 (0,7 д. а.) 

Статті у фахових виданнях України: 

1. Білошкурська, Н. В. Порівняльний аналіз IPO з іншими інвестиційними джерелами / 

Н. В. Білошкурська, М. В. Білошкурський // Вісник Київського інституту бізнесу та 

технологій. – 2017. – № 2(33). – С. 3–4. (0,3 д. а.) 

2. Слатвінський, М. А. Інвестиційна складова гарантування економічної безпеки 

підприємств / М. А. Слатвінський // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 

– 2017. – № 2(33). – С. 26–28. (0,4 д. а.) 

Статті в інших виданнях України: 

1. Білошкурська, Н. В. Маркетинговий аналіз стратегічної конкурентоспроможності 

вищих навчальних закладів регіону / Н. В. Білошкурська, М. В. Білошкурський, Р. О. 

Кравченко // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2017. – № 2(3). – С. 26–30. 

(0,4 д. а.) 

2. Білошкурський, М. В. Фактори та резерви зростання прибутку малого підприємства / 

М. В. Білошкурський // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру 

: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1., Ч. ІІ. – 

С. 136–142. (0,4 д. а.) 

3. Вінницька О. А. Принципи формування доходів місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації / О. А. Вінницька, І. А. Бержанір, // Економічні горизонти. – 2017. – C. 

47-52. (0,5 д. а.) 

4. Демченко, Т. А. Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його вдосконалення 

на підприємстві / Т. А. Демченко, Л. А. Чвертко // Науковий журнал «Економічні 

горизонти». – 2017. – № 1(2). – С. 48–56. (0,9 д. а.) 

5. Демꞌянишина О. А. Фінансування організацій громадянського суспільства в Україні / О. 

А., Демꞌянишина, Н. О. Станіславчук // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 

2017. – № 2(3). – С. 53–59. (0,5 д. а.) 

6. Слатвінський, М. А. Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів 

господарювання в інвестиційній сфері / М. А. Слатвінський // Економічні горизонти. – 

2017. – № 1. − С. 79–87. (0,8 д. а.) 

7. Станіславчук, Н. О. Банківська система України: стан та перспективи розвитку в 

умовах фінансової глобалізації / Н. О. Станіславчук, В. В. Люльченко // Вісник 

Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний 

науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017.– Вип. 1 Ч. ІІ. – С. 182–187. (0,4 д. а. 

8. Стойка, С. О. Окремі аспекти здійснення державного фінансового контролю в Україні / 

С. О. Стойка, В. О. Стойка // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2017. – № 

2(3). – C. 60–65  (0,5 д. а.) 

9. Стойка, С. О. Податкова безпека як система захисту національної економіки України / 

С. О. Стойка, Я. В. Мельничук, Ю. М. Кравченко // Вісник Українсько-туркменського 

культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2017.– Вип. 1 Ч. ІІ. – С. 188–193. (0,4 д. а.) 

10. Стойка, С. О. Розвиток альтернативних джерел енергії – рушійна сила інноваційного 

розвитку країни / С. О. Стойка, В. О. Стойка // Інвестиційно-інноваційна складова 

структурної трансформації економіки України : колективна монографія. – 2017. – С. 
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6. Зміст роботи, виконаної у 2017 р. 

Членами науково-дослідної лабораторії протягом звітного періоду отримано наукові 

результати: 

– досліджено структурну перебудову економіки відповідно до світових технологій з 

формуванням в остаточному підсумку адекватного ринкового середовища з пріоритетністю 

інтересів вітчизняного виробника;  

– запропоновано шляхи реструктуризації бюджету через посилення ролі місцевих 

бюджетів, зміну структури доходів і видатків відповідно до стратегічних цілей соціально-

економічного розвитку країни; 

– вдосконалено методичні засади стрес-тестування з метою інформованості 

суспільства про стан банківської системи та контролю за бюджетними коштами, які 

направляються на її оздоровлення, можливості реалізувати фінансову санацію банків, які 

тимчасово перебувають у фінансовій кризі, шляхом публічного антикризового управління; 

– доведено необхідність реструктуризації, перепрофілювання, банкрутства, 

стимулювання зростання обсягів виробництва, підвищення конкурентоспроможності 

продукції і зниження її собівартості шляхом проведення ефективної протекціоністської та 

антимонопольної політики, введення податкових і митних пільг з метою зменшення 

збитковості підприємств; 

– сформовано концепцію управління інноваційним розвитком як на рівні окремих 

банків, так і на рівні НБУ з метою забезпечення інноваційного розвитку банківської системи; 

– досліджено передумови розширення ресурсної бази інвестиційної діяльності 

страхових компаній та оптимізації інвестиційних портфелів, а також можливості створення 



державою умов для активізації інвестиційної діяльності вітчизняних фінансових 

посередників;  

– досліджено особливості формування фінансів суб’єктів господарювання з 

урахуванням альтернативної енергетики, податкової безпеки як важливого елемента 

економічної безпеки України, особливості функціонування ринку електроенергії в Україні та 

енергоефективності як складової економічної безпеки; 

– удосконалено алгоритм формування і реалізації Стратегії реформування доходів 

місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, що, на відмінну від наявного, 

побудовано на засадах синхронної реалізації принципів системно-цільового підходу; 

– обґрунтовано методику оцінювання стану фінансової децентралізації доходів місцевих 

бюджетів на основі системно-цільового підходу, в основу якої покладено критерії за трьома 

ознаками: вплив децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів; децентралізації 

доходів місцевих бюджетів згідно з бюджетною класифікацією; залежність доходів місцевих 

бюджетів від офіційних трансфертів; 

– дістали подальшого розвитку наукові підходи до визначення понятійно-

категоріального апарату теорії фінансів у частині уточнення змісту поняття «доходи 

місцевих бюджетів», яке запропоновано розглядати як сукупність грошово-економічних 

відносин суспільства, що забезпечують формування й розподіл фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів та оптимальний, ефективний розвиток територій шляхом децентралізованого 

управління в особі органів місцевого самоврядування, що – на відміну від поширених 

підходів, які обмежувалися декларуванням складових таких доходів, – включає врахування 

децентралізованого управління процесом формування доходів органів місцевого 

самоврядування; 

– проведено класифікацію доходів місцевих бюджетів за такими ознаками: за змістом, 

відповідно до бюджетної класифікації, за територіальною локалізацією, за формою 

утворення, за способом акумуляції, за методом розрахунку, за обсягом, за соціально-

економічним змістом, за умовою повернення, за рівнем централізації, за методом залучення, 

за методом мобілізації, за частотою появи, за джерелом утворення і формою використання 

коштів, за періодичністю надходження, за структурою на виконання повноважень, по 

відношенню до бюджетного устрою, залежно від методу акумулювання грошових ресурсів, у 

відношенні до джерел сплати, залежно від властивостей бази оподаткування, що в комплексі 

створює базу для розрахунку показників фінансової децентралізації доходів місцевих 

бюджетів. 
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