
ЗВІТ 

про наукову діяльність науково-дослідної лабораторії за 2018 р. 

 

1. Назва – Науково-дослідна лабораторія управління фінансами. 

2. Керівник. 

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

економічної безпеки  

3. 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. 

4. Склад. 

- доктори наук – 1 особа (Курмаєв П. Ю.); 

- кандидати наук – 10 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., 

Корнієнко Т. О., Мельничук Ю.М.); 

- викладачі – 1 особа (Станіславчук Н. О.). 

 

5. Тематика наукових досліджень членів науково-дослідної лабораторії, центру, 

наукової школи. 

 

6. Ефективність функціонування: 

- наукова новизна отриманих результатів: 

- розроблено методичний підхід до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємств та динаміки його зміни на основі застосування інструментарію нечіткого 

моделювання й бальної системи оцінювання; 

1. Слатвінський М.А. Теоретико-методологічні засади інвестиційної політики як 

основи економічної безпеки 

2. Демченко Т.А. Прогнозування та моделювання діяльності акціонерних 

товариств України 

3. Чвертко Л.А. Теоретико-методологічні засади розвитку страхової системи 

4. Курмаєв П.Ю Державне регулювання соціально-економічного розвитку 

України 

5. Білошкурський М.В. Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж 

для системного забезпечення національної безпеки України 

6. Бержанір І.А. Фінансові ресурси підприємств: формування та ефективність 

використання 

7. Вінницька О.А. Місцеві бюджети в соціально-економічному розвитку територій 

8. Дем’янишина О.А. Організація і методика обліку розрахункових операцій на 

підприємстві 

9. Корнієнко Т.О. Формування та забезпечення економічної безпеки підприємств в 

умовах трансформаційних перетворень в Україні 

10. Станіславчук Н.О. Теоретико-методичні засади фінансового забезпечення 

діяльності організацій громадянського суспільства 

11. Стойка С.О. Теоретичні та практичні аспекти розвитку фінансово-кредитної 

системи суспільства в умовах економічної нестабільності 

12. Мельничук Ю.М. Теорія і практика розвитку страхової справи в Україні 



- обґрунтовано процес моделювання структури дохідної частини бюджетів в Україні з 

позиції фінансової незалежності органів місцевого самоврядування в сучасних умовах 

бюджетної децентралізації;  

- здійснено комплексне наукове дослідження зарубіжного досвіду формування і 

розвитку бюджетної децентралізації, розглянуто перспективи його імплементації в умовах 

України; 

- досліджено проблематику фінансування процесу розробки програм територіального 

розвитку та здійснено обґрунтування системи практичних рекомендацій щодо дієвого 

механізму фінансування процесу розробки програм територіального розвитку в Україні; 
- сформовано концептуальні засади підвищення дієвості процесу формування стану 

фінансово-економічної безпеки на підприємствах на основі переходу до засад стійкого 

розвитку, удосконалення механізму управління процесом формування стану фінансово-

економічної безпеки на підприємствах; 

- запропоновано практичні рекомендації щодо оптимізації джерел фінансування 

інноваційної активності суб’єктів національної економіки, що передбачають можливість 

формування раціональної та економічно найбільш вигідної структури фінансування. 

- практична цінність отриманих результатів: 

Науковий результат щодо концептуального перегляду механізму адміністративно-

правового регулювання в сфері економічної безпеки підприємств телекомунікаційної галузі 

може бути використано в нормотворчій роботі представників виконавчої влади та суб’єктів 

управління, що здійснюють свою діяльність в сфері забезпечення економічної безпеки, 

зокрема підрозділів безпеки в складі підприємств, знайшло відображення при розробленні 

пропозицій зі створення ефективної системи інформаційно-правового забезпечення безпеки 

діяльності підприємства на ринку телекомунікаційних послуг. 

Практична значимість дослідження, пов’язаного з  особливостями  обліку дебіторської 

заборгованості на підприємстві, полягає в запропонованих пропозиціях щодо удосконалення 

обліку дебіторської заборгованості на підприємстві, що уможливлює їх використання на  

вітчизняних підприємствах в сучасних умовах господарювання. 

7. Виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, 

впровадження їх результатів у практичну діяльність та освітній процес. 

8. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з 

договірних тематик. 

9. Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів. 

1. Отримано вчене звання доцента (Бержанір І.А., атестат доцента – АД 001439 від 

23.11.2018 р.); 

2. Захищено дисертацію та одержано науковий ступінь кандидата економічних наук 

(Корнієнко Т.О., диплом – ДК 048610 від 23.11.2018 р.). 

10.  Популяризація результатів наукових досліджень: на конференціях, семінарах 

(назва, тема, дата, місце проведення). 

1. Бержанір І.А., Вінницька О.А. Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: 

минуле, сучасне, майбутнє», 22-23 травня 2018 року, м. Умань –  виступ з доповіддю на 

тему: «Фінансова політика та її роль у формуванні доходів місцевих бюджетів». 

2. Білошкурський М.В. Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, 

сучасне, майбутнє», 22-23 травня 2018 року, м. Умань –  виступ з доповіддю на тему: «Стан і 

перспективи розвитку інновацій у сфері роздрібної торгівлі». 

3. Слатвінський М.А. International scientific-practical conference “Integration of business 

structures: strategies and technologies”, February 23, 2018. Tbilisi, Georgia – виступ з доповіддю 

на тему: «Complex investment projects are the basis for the development of territories». 

4. Слатвінський М.А. V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія 

розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» (м. Київ, 17 жовтня 

2018 р.) – виступ на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Методичні підходи до 



оцінювання ефективності інвестицій в інформаційне забезпечення фінансово-економічної 

безпеки». 

5. Слатвінський М.А. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-

економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м. Вінниця, 18 квітня 2018 р.) – 

виступ на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Багаторівневий захист як основа 

ефективного ризик-менеджменту фінансових установ». 

6. Слатвінський М.А. Міжнародна науково-практична конференція «Міжрегіональна 

взаємодія логістичних систем в умовах  трансформації економіки» (м. Умань, 18-19 травня 

2018 р.) – виступ з доповіддю на тему: «Окремі питання фінансового забезпечення розбудови 

інфраструктури міст і підвищення їх інвестиційної привабливості». 

7. Слатвінський М.А. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: 

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (м. Київ, 18-19 

квітня 2018 р.) – виступ з доповіддю на тему: «Міждержавні податкові угоди як чинник 

залучення іноземних інвестицій». 

8. Слатвінський М.А. International scientific-practical conference “The Formation of a 

Modern Competitive Environment: Integration and Globalization”, May 25, 2018. Greenwich, UK 

– виступ з доповіддю на тему: «Threats to economic security of telecommunication enterprises 

and ways of their overcoming by administrative and legal methods». 

9. Слатвінський М.А.  І Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка 

України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку» (м. Умань, 19 квітня 

2018 р.) – виступ на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Державно-приватне 

партнерство як інструмент регіональної інвестиційної політики». 

10. Слатвінський М.А. Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ 

століття: проблеми і перспективи» (м. Умань, 18-19 жовтня 2018 р.) – виступ з доповіддю на 

тему: «Міждержавні податкові угоди як чинник залучення іноземних інвестицій». 

11. Слатвінський М.А. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і 

Польща: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Умань, 22-23 травня 2018 р.) – виступ з доповіддю 

на тему: «Економічна безпека підприємств телекомунікаційної галузі в системі 

адміністративно-правового регулювання». 

12. Чвертко Л.А. II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями 

соціально-економічного та фінансового забезпечення розвитку національної економіки» (27-

28 вересня 2018 р., Республіка Білорусь, м. Мінськ)  – виступ з доповіддю на тему: 

«Проблемы формирования инвестиционного портфеля страховых компаний Украины». 

11. Публікації за 2018 р.: 

- статті у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних 

«Scopus» та «Web of Science»: 

1. Biloshkurska N. V. Evaluation of  Ukrainian industry innovative development with a 

technological progress parameter / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, V. A. Omelyanenko // 

Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 2. – С. 23-28 (0,6 д.а.) (Web of Science).  

2. Vinnytska O. A. Simulation of the local budget income structure in the context of the 

financial independence of local government bodies / O. A. Vinnytska, A. L. Berzhanir, I. A. 

Berzhanir // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). – Ч. 1. – С. 215-221 (0,3 д.а.) (Web of 

Science). 

3. Demchenko T. A. Role of main activities in formation of the capital of an enterprize, their 

evaluation and control / O. H. Chyrva, T. A. Demchenko, L. E. Kovalev, S. O. Mykhailovyna // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. (подано до друку) (Web 

of Science). 



4.   Demianyshyna О. A. Financial aspects of the program of innovation development of 

territories in conditions of decentralization / О. A. Demianyshyna, O. P. Nedbalyuk, N. O. 

Stanislavchuk // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – vol 3. – no 

26. – p. 151 – 161(1,0 д.а.) (Web of Science). 

5. Korol I. V. Theoretical and methodological fundamentals of the staff competitiveness 

management in personnel security aspect / I. V. Korol, M. A. Slatvinskyi, H. M. Chyrva // 

Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 173-179 (0,3 д.а.) (Web of Science). 

6. Kurmaiev P. Yu. Ecological component of the society development in the economic 

theories of reproduction / P. Yu. Kurmaiev, V. G. Marhasova, V.O. Anishchenko // Науковий 

вісник Полісся. – 2018. – № 1 (11). – С. 25-32 (0,7 д. а.) (Web of Science). 

7. Kurmaiev P.  Functionality and Quality Management  of Transformation of Capital Forms  

at an Enterprise / P. Yu. Kurmaiev, I. Gontareva, I. Murenets, S. Podzihun, O. Dorokhov // TEM 

Journal. – 2018. – Vol. 7. – Issue 3. – p. 597-606 (0,4 д. а.) (Web of Science, Scopus). 

8.  Стойка С. О. Теоретичні і практичні складові економічної безпеки України / С. О. 

Стойка, В. О. Стойка, В. Ф. Савченко // Науковий вісник Полісся. – № 2 (14). – 2018. – С. 16-

21 (0,2 д. а.) (Web of Science). 

- статті в закордонних виданнях: 

1.  Biloshkurska N. V. The conceptual and methodological framework of the investment and 

innovation security assessment / N. V. Biloshkurska, М. V. Biloshkurskyi, М. А. Slatvinskyi // 

Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine – 

Collective monograph. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 1-22. (1,3 

д.а.) 

2. Biloshkurska N. V. Integrated assessment of technological development of industrial 

production in Ukraine / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi // Institutional basis of national 

security providing sectors innovation development : колективна монографія у іноземного 

видавництві (1,4 д.а.) (подано до друку). 

3. Slatvinskyi М. А. (2018) Organizational and legal framework of formation of the 

institutional preconditions for the investment processes development as a factor of ensuring 

economic security. Institutional Basis of National Security Providing Sectors Innovation 

Development: monograph. Eds. O. Prokopenko, V. Omelyanenko. Agenda Publishing House, 

Coventry, United Kingdom, 2018. pp. 61-82. (1,2 д.а.). 

- статті у фахових виданнях України: 

1. Бержанір І. А. Суть та фундаментальні напрями розвитку бюджетної політики на 

локальному рівні / І. А. Бержанір, О. А. Вінницька, Н. І. Гвоздєй // Економіка. Фінанси. 

Право. – № 3. – 2018. – С. 38–41(0,2 д.а.) (Index Copernicus). 

2. Бержанір І. А. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства / О. А. Вінницька, 

І. А. Бержанір // Молодий учений. – 2018.  – № 2(54). – С. 682–687 (0,3 д.а.) (Index 

Copernicus). 

3. Biloshkurska N. Estimated losses of innovative capacity of the parties as a result of 

“hybrid” Russian aggression against Ukraine / Nataliia Biloshkurska, Mykola Biloshkurskyi, Hanna 

Chyrva // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – T. 4, № 5(42). – С. 42-48 (1,1 

д. а.) (Index Copernicus). 

4. Білошкурська Н. В. До проблеми інтегральної оцінки рівня інноваційної безпеки 

промислових підприємств // Н. В. Білошкурська, М. В. Білошкурський, В. А. Омельяненко // 

Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2018. – № 3(6) (подано до друку). 

5.  Вінницька О. А. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів 

підприємства / О. А. Вінницька, І. С. Бондарук, Н. І. Гвоздєй // Економічний аналіз: зб. наук. 

праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. О.В. Ярощук (голов. 



ред) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. – 

Том 28. – № 1. – С. 216-222 (0,4 д. а.) (Index Copernicus). 

6. Вінницька О. А. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ 

державного управління в Україні / О. А. Вінницька, Т. Г. Бондарук, М. Дубина // Світ 

фінансів. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. – № 

2 (55). – С. 7-19 (0,6 д. а.) (Index Copernicus). 

7. Вінницька О. А. Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання // 

О. А. Вінницька, Л. А.Чвертко, Т. О. Корнієнко. – Економіка. Фінанси. Право. – № 10. – 

2018. – С. 31-34 (0,2 д. а.) (Index Copernicus). 

8. Вінницька О.А. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України  / О. А. 

Вінницька, Т. Г. Бондарук // Економіка України – № 7. – 2018. – С. 59–75(0,8 д. а.). 

9. Вінницька О.А. Зарубіжний досвід розвитку бюджетної децентралізації / О. А. 

Вінницька, Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії 

статистики, обліку та аудиту. – 2018. – № 3. – С. 83-95 (0,6 д. а.). 
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