
Інформація 
про наукову та науково-технічну діяльність кафедри фінансів, обліку та економічної 

безпеки за 2019  рік 
 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 
кафедри/факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити 
найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у 
звітному році тощо): 

а) коротка довідка про кафедру, факультет/інститут (до 7рядків): 

Головна мета науково-освітньої діяльності кафедри фінансів, обліку та економічної 
безпеки полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи, 
страхування, обліку і оподаткування, фінансово-економічної безпеки, які оволоділи 
фундаментальними знаннями та отримали практичні навички, достатні для 
працевлаштування на керівних посадах у фінансових структурах, освітніх закладах, банках, 
страхових компаніях, на вітчизняних та закордонних підприємствах тощо. 

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над темою наукових досліджень: 
«Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери».  

 
б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2019 рік (можна у вигляді таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за звітний рік, відповідно до 

таблиці та побудувати діаграму: 

 

II. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими 

напрямами, перелік яких додається (додаток до інформації про наукову та науково-

технічну діяльність): 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році дослідженнями і 
розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не 
виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, 
які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, 
фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати 
одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне 
застосування); 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках 
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науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування 
за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний науковий результат, 
його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування). 
 

III. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами закладу вищої освіти 

(відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори): 

 

 

 

IV. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою (окремо Scopus, Web of Science): 

 

4. Видавнича діяльність: 

4.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом): 

– Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу): 

 в Україні: 

1. Білошкурська Н. В., Білошкурський М. В. Методологія оцінки інноваційної 

пріоритетності секторів національної економіки. Стратегічне управління системною 

стійкістю національної інноваційної системи: колективна монографія (14 співавторів) / за 

ред. проф. Прокопенко О. В., доц. Омельяненко В. А. Суми: Територія, 2019. С. 83–100; 211–

221. (рекомендовано вченою радою Сумського державного педагогічного університету ім. 

А. С. Макаренка, протокол № 5 від 27 грудня 2018 р.).  

 за кордоном: 

1. Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Theoretical fundamentals of innovative risk 

management of the enterprise. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities : 

multiauthored monograph. Kielce: Baltija Publishing, 2019. P. 458–471. (Польща) (2,0 д. а.) 

(рекомендовано вченою радою ДНЗ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства 

освіти і науки України, протокол № 6 від 26 червня 2019 р.).  

– Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, 

зазначити дату і номер протоколу); 

– Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою 

університету, зазначити дату і номер протоколу): 

1. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навчальний посібник / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Мельничук Юлія Миколаївна. Умань : 

№ Назва та Важливі Місце Дата акту Практичні 

з/п 

автори 

розробки 
показники, які 

характеризують 

впровадження 

(назва 

впровадження результати, які 

отримано 
  

рівень отриманого 

наукового 

організації, 

відомча 

 

закладом вищої 

освіти /науковою 
  результату; належність,  установою від 
  

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

адреса)  впровадження 
(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 
 



Візаві, 2019. 242 с. ((Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ ім. Павла Тичини, 

протокол № 11 від 26 березня 2019 р.). 

2. Соціально-економічна безпека підприємств: навчальний посібник / уклад. 

Корнієнко Тетяна Олександрівна; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. Умань: Візаві, 2019. 215 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ ім. Павла 

Тичини, протокол № 14 від 28 травня 2019 р.) 

3. Стойка С. О., Стойка В. О. Основи економіки, підприємництво та економічна 

безпека : навчальний посібник. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019 р. 195 

с. (Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ ім. Павла Тичини, протокол № 16 від 25 

червня 2019 р.) 

4. Управлінський облік: навчальний посібник / МОН України, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини; уклад. О. А. Дем'янишина. Умань: 

Візаві, 2019. 216 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ ім. Павла Тичини, 

протокол № 14 від 28 травня 2019 р.) 

5. Чирва О. Г., Демченко Т. А. Автоматизація економічних процесів (на прикладі 

програми «1С: Бухгалтерія 8.2»): навч. посіб. 2-ге вид., доп. Умань: Видавець «Сочінський 

М.М.», 2019. 217 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ ім. Павла Тичини, 

протокол № 16 від 25 червня 2019 р.) 

– Статті: 

 проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 

№ 

з/п 

Автори 

(зазначити усіх авторів, 

наших виділити) 

Назва роботи 

(мовою оригіналу з бази 

даних і гіперпосиланням) 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), рік, 

перша-остання сторінки 

статті; зазначити бази в 

яких індексується 

(Scopus, Web of Science) і 

квартель випуску (Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

1 2 3 4 5 

1. 

Bechko P.,  

Kolotukha S.,   

Bechko V., 

Borovyk P.,  

Gvozdej N. 

Tax regulation of activity 

of agricultural commodity 

producers in Ukraine. 

https://ibima.org/conferen

ce/33rd-ibima-

conference/ 

33 international 

business information 

management 

association conference 

(IBIMA). 10-11 April 

2019. Granada, Spain 

 

C. 7445-7454. 

Scopus, Web of 

Science  

2. 

Biloshkurska N., 

Harnyk O., 

Biloshkurskyi M., 
Liannoi M., 

Kudrina O., 

Omelyanenko V. 

Methodological bases of 

innovation development 

priorities integrated 

assessment  

http://www.iaeme.com/M

asterAdmin/uploadfolder/

IJCIET_10_01_113/IJCIE

T_10_01_113.pdf  

International Journal 

of Civil Engineering 

and Technology 

№ 10 (01). P. 1231–

1240. Scopus, Q3. 

 

https://ibima.org/conference/33rd-ibima-conference/
https://ibima.org/conference/33rd-ibima-conference/
https://ibima.org/conference/33rd-ibima-conference/
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_01_113/IJCIET_10_01_113.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_01_113/IJCIET_10_01_113.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_01_113/IJCIET_10_01_113.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_01_113/IJCIET_10_01_113.pdf


3. 

Kurmaiev P., 
Vdovenko N., 

Deriy J.,  

Seliverstova L. 

Formation of the 

Information Economy: 

Organizational and 

Financial Aspects 

https://ojs.excelingtech.co

.uk/index.php/IJSCM/arti

cle/view/3330 

 

International Journal 

of Supply Chain 

Management 

Vol. 8. No. 4. С. 956–

961. 

Scopus, Q3 

4. 

Chyrva O.H., 

Demchenko T. A., 
Kovalev L.E., 

Mykhailovyna S.O. 

Role of main activities in 

formation of the capital of 

an enterprise, their 

evaluation and control. 

http://fkd.org.ua/article/vi

ew/179535 
 

Financial and Credit 

Activity – Problems of 

Theory and Practice 

2019. № 3(30). 

С.215–224. 

Web of Science, 

Q4 

5. 

Melnychuk Yu., 

Chyrva O.H., 

Chvertko L. A., 

Chyrva H.M., 

BerbetsV.V. 

The Role of Management 

in the Financial 

Independence of the 

Region.  

 DOI: 10.18421/TEM82-

35 

TEM Journal 

2019. 8, Is. 2, P. 584-

590. 

Scopus, Q4; Web of 

Science 

6. 

Ponomarenko T. V., 

Prokopenko O. V., 

Slatvinskyi M. A., 

Biloshkurska N. V., 

Biloshkurskyi M. V., 

Omelyanenko V. A. 

National investment and 

innovation security 

assessment methodology 

http://www.iaeme.com/M

asterAdmin/uploadfolder/

IJMET_10_02_088/IJME

T_10_02_088.pdf  

International Journal 

of Mechanical 

Engineering and 

Technology 

2019. № 10 (2). P. 

847–857. Scopus, Q3 

 

7. 

Omelyanenko V. A., 

Martynenko V. V., 

Slatvinskyi M. A., 

Povorozniuk I. M., 

Biloshkurska N. V., 

Biloshkurskyi M. V. 

Methodological bases of 

sectoral innovation 

priorities evaluation 

within security-based 

strategies 

http://www.iaeme.com/M

asterAdmin/uploadfolder/

IJCIET_10_02_118/IJCIE

T_10_02_118.pdf  

International Journal 

of Civil Engineering 

and Technology 

№ 10 (02). P. 1217–

1226. Scopus, Q3 

 

8. 

Prokopenko O. V., 

Slatvinskyi M. A., 

Biloshkurska N. V., 

Biloshkurskyi M. V., 

Omelyanenko V. A. 

Methodology of national 

investment and 

innovation security 

analytics 

http://dx.doi.org/10.21511

/ppm.17(1).2019.33  

Problems and 

Perspectives in 

Management 

№ 17 (1). P. 380–394. 

Scopus, Q 3 

 

https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3330
https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3330
https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3330
http://fkd.org.ua/article/view/179535
http://fkd.org.ua/article/view/179535
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJMET_10_02_088/IJMET_10_02_088.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJMET_10_02_088/IJMET_10_02_088.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJMET_10_02_088/IJMET_10_02_088.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJMET_10_02_088/IJMET_10_02_088.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_02_118/IJCIET_10_02_118.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_02_118/IJCIET_10_02_118.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_02_118/IJCIET_10_02_118.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_10_02_118/IJCIET_10_02_118.pdf
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.33
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.33


9. 

Prokopenko O. V., 

Biloshkurska N. V., 

Biloshkurskyi M. V., 

Omelyanenko V. A. 

The role of banks in 

national innovation 

system: general 

strategical analytics  
https://doi.org/10.18371/fca

ptp.v3i30.179455  

Financial and Credit 

Activity – Problems of 

Theory and Practice 

Vol. 3. № 30. P. 26–35. 

Web of Science 

(Emerging Sources 

Citation Index) 
 

10. 

Smoliy L., 

Revutska A., 

Demianyshyna O., 

Pivtorak M., 

Shchetyna M. 

Prediction Investment 

Support for Agriculture of 

Ukraine 

https://www.scopus.com/r

esults/authorNamesList.ur

i?sort=count-

f&src=al&sid=2f10e8350

024f6145b0b6aeb135d3a

cb&sot=al&sdt=al&sl=43

&s=AUTHLASTNAME

%28Demianyshyna%29+

AND+AUTHFIRST%28o

%29&st1=Demianyshyna

&st2=o&orcidId=&selecti

onPageSearch=anl&resele

ctAuthor=false&activeFla

g=true&showDocument=f

alse&resultsPerPage=20&

offset=1&jtp=false&curre

ntPage=1&previousSelect

ionCount=0&tooManySel

ections=false&previousR

esultCount=0&authSubje

ct=LFSC&authSubject=H

LSC&authSubject=PHSC

&authSubject=SOSC&ex

actAuthorSearch=false&s

howFullList=false&autho

rPreferredName=&origin

=searchauthorfreelookup

&affiliationId=&txGid=1

4d41e5355fdb2cbc4a1cc8

9fa34fcbd 

33 international 

business information 

management 

association conference 

(IBIMA). 10-11 April 

2019. Granada, Spain. 

 

Scopus, Web of 

Science 

11. 

Yuliya Melnychuk, 

Lyudmila Chvertko, 

Tetiana Korniienko, 

Oksana Vinnytska, 

Olena Garmatiuk  
 

Аnalysis of the Factors 

Influencing the Market of 

Insurance Services in Life 

Insurance  

DOI: 10.18421/TEM81-28 

TEM Journal 

2019. Vol. 8, Is. 1, P. 

201-206. 

Scopus, Q4; Web of 

Science 

 

 у закордонних виданнях: 

1. Prokopenko O., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., Omelyanenko V., Garmatiuk O. 

Multiplicative dynamic model of technological progress factor impact on economy sectors 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179455
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179455
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=2f10e8350024f6145b0b6aeb135d3acb&sot=al&sdt=al&sl=43&s=AUTHLASTNAME%28Demianyshyna%29+AND+AUTHFIRST%28o%29&st1=Demianyshyna&st2=o&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=14d41e5355fdb2cbc4a1cc89fa34fcbd
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=2f10e8350024f6145b0b6aeb135d3acb&sot=al&sdt=al&sl=43&s=AUTHLASTNAME%28Demianyshyna%29+AND+AUTHFIRST%28o%29&st1=Demianyshyna&st2=o&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=14d41e5355fdb2cbc4a1cc89fa34fcbd
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=2f10e8350024f6145b0b6aeb135d3acb&sot=al&sdt=al&sl=43&s=AUTHLASTNAME%28Demianyshyna%29+AND+AUTHFIRST%28o%29&st1=Demianyshyna&st2=o&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=14d41e5355fdb2cbc4a1cc89fa34fcbd
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=2f10e8350024f6145b0b6aeb135d3acb&sot=al&sdt=al&sl=43&s=AUTHLASTNAME%28Demianyshyna%29+AND+AUTHFIRST%28o%29&st1=Demianyshyna&st2=o&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=14d41e5355fdb2cbc4a1cc89fa34fcbd
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=2f10e8350024f6145b0b6aeb135d3acb&sot=al&sdt=al&sl=43&s=AUTHLASTNAME%28Demianyshyna%29+AND+AUTHFIRST%28o%29&st1=Demianyshyna&st2=o&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=14d41e5355fdb2cbc4a1cc89fa34fcbd
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Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019.  С.125-127.  

14. Дем’янишина О. А., Слатвінський М. А. Застосування хмарних технологій в 

обліковому процесі. Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, 

підприємств, організацій : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17 квітня 2019 р. 

: у 2-х т. Т. 1. Ч. 1. Тернопіль: Крок, 2019. С. 195–198. 

15. Дем'янишина О. А., Делікатна К. В. Проблеми обліку амортизації основних 

засобів в україні та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми соціально-економічного 

розвитку: регіональні особливості та світові тенденції: Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науковопрактичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених 23 жовтня 2019 р. 

Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», С. 297 – 299. 

16. Дем`янишина О. А., Коротич А. В. Облік запасів на підприємствах торгівлі. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 

року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С.71 – 

73. 

17. Кирилюк І. М., Чвертко Л. А. Кластеризація туристичної галузі як інструмент 

підвищення ефективності регіональної економіки. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і 

перспективи: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 11 

жовтня 2019 р. / Редкол.: Новак І.М. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 110-112. 

18. Корнієнко Т. О., Лаврик А. О. Основні загрози економічно-безпечному розвитку 

підприємств. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. 

Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року) / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань 

: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 87-90. 

19. Котляр І. М., Бержанір І. А. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні. 

Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах 

сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених, 17 квітня 2019 р., м. Рівне. [Електронне видання]. Рівне: 

НУВГП. 2019. С. 49–50.  

20. Мельничук Ю. М. Значення управлінських рішень у формуванні фінансової 

незалежності регіону. Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: матеріали ІХ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань,11 жовтня 2019 р. / Редкол.: Новак 

І.М. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 54–56. 

21. Мельничук Ю. М. Застосування облікової інформації в управлінні підприємством. 

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові 

тенденції: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів 



та молодих вчених 23 жовтня 2019 р. – Івано-Франківськ: ДВНЗ  «Прикарпатський  

національний університет імені Василя Стефаника». С. 307–309. 

22. Осадчук Н.В., Бровко Н.В. Депозитна діяльність банків України. Сучасні проблеми 

і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за 

ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 85-87. 

23. Слатвінський М. А., Бержанір І. А. Гармонізація бухгалтерського обліку в Україні: 

тенденції та перспективи. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку 

суспільства: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 17 квітня 2019 р.: у 2-х т. Т. 1 / 

ред. кол.: ВННІЕ ТНЕУ. Тернопіль: Крок, 2019. С. 212–214.  

24. Слатвінський М. А. Інвестиційні арбітражні операції в Україні. Сучасні проблеми і 

перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань. 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 59–64. 

25. Чвертко Л. А., Бровко Н. В. Страховий ринок України: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету 

економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та 

фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. Покровськ: 

ДонНТУ, 2019. С. 275-278. 

26. Melnychuk Yu. Actuality of financial analysis in the activity of companies in region. 

Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Матер. Всеукр. наук.-практ. 

конф., Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., 

м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. Покровськ: ДонНТУ, 2019. С. 164-166. 

27. Shmaliukh Anna, Vinnytska O. A. Local taxes and fees. Актуальні проблеми обліково-

аналітичного забезпечення суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 

м. Рівне, 17 квітня 2019 року [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 317-319. 

 на регіональних конференціях. 

4.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Scopus. 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus 9 1 

 

 4.3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Web of Science 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Web of Science 2 1 

 

 4.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

для соціо-гуманітарних наук Сopernicus – 43. 

 4.5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім) 

 

База даних 
Кількість цитувань 

Індекс Хірша 
2018 2019 

Google Академії 234 147 15 



V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо - до 7 рядків). 

 

У всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях взяло участь 27 

студентів; 5 студентів – у конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, 3 

студенти – у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальностей 

«Управління фінансово-економічною безпекою», «Облік і оподаткування», «Страхування», 

«Фінанси», 1 – переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації 

«Страхування», 67 студентів – у студентських олімпіадах з фінансового менеджменту, 

страхової справи, фінансів, організації і методики аудиту. 

 Дослідження, проведені 3 молодими науковцями, були представлені на 11 науково-

практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції  

«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права» 

(м. Полтава, 11 травня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції  молодих 

науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної 

науки» (м. Рівне, 10 травня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» (м. 

Кропивницький, 24-25 жовтня 2019 р.); IІI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і пріоритети розвитку» (м. Острог, 14 

червня 2019 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції  «Економіка та управління в 

ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку» (м. Умань,  30-31 травня 2019 р.); VI Міжнародній 

науково-практичній конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та 

гуманітарний аспекти» (м. Київ, 16 жовтня 2019 р.); Международной научно-практической 

конференции «Современная аграрная экономика: наука и практика» (г. Горки, Республика 

Беларусь, 24-25 мая 2019 г.); International Business Information Management Conference (34th 

IBIMA) (Madrid, Spain 13-14 November 2019); Міжнародній науково-практичній конференції  

«Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі 

з ЄС» (м. Київ, 16 жовтня 2019 р.); ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» (м. Умань, 11 жовтня 2019 р.); VІ 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів 

«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»  (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 

2019 р.) 

Основні результати досліджень відображені в опублікованих 22 наукових працях, з 

яких: 2 – статті у міжнародних науковометричних базах даних Scopus та Web of Science, 3 – 

статті у наукових виданнях України (категорія Б), 2 – статті у наукових виданнях України 

(категорія В), 2 – навчальні посібники, 13 – тези конференцій. 

 Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 
 

 

Роки Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових 

дослідженнях  

Кількість молодих учених, 
Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у закладі 

вищої освіти або 

науковій установі після 

закінчення аспірантури 

2019 36 3 – 
Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 
 
 



На рівні університету відзначаються кращі молоді науковці, які показують кращі 

здобутки в науковій сфері.), зокрема, Чолинець Я. В., студентка 2 курсу ННІ економіки та 

бізнес-освіти, отримала грамоту за зайняте  ІІІ місце у ІІ етапі Всукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 

 

1. Баланюк Т. Е. Проблеми забезпечення інноваційної активності в Україні. 

Стратегії професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти : Збірник 

матеріалів студентської інтернет-конференції. Житомир, 2019. С. 201-204. 

2. Бержанір І. А., Мамедова А. Р. Напрями удосконалення обліку власного капіталу 

підприємства. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та 

перспективи / зб. наук. праць / наук.ред. В.С. Лукач Ніжин, 2019. С. 9–11.  

3. Бержанір І. А., Мамедова А. Р. Інфомаційно-аналітичне забезпечення розвитку 

управлінського обліку.  Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення 

сталого розвитку сучасного бізнесу: ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 18 квітня 2019 р. 

/ редкол.: О. І. Черевко [та ін.]; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Х. : ХДУХТ, 2019. С. 

117–118.  

4. Котляр І. М., Бержанір І. А. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні. 

Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах 

сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених, 17 квітня 2019 р., м. Рівне. [Електронне видання]. Рівне: 

НУВГП. 2019. С. 49–50.  

5. Бержанір І. А.,  Лиса Д. В. Організація бухгалтерського обліку на малому 

підприємстві: управлінський аспект. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: 

матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та 

студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. 

Чирви. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 67–69.  

6. Бойко Я. Теоретичні основи оцінки фінансової стійкості підприємств. Природничі 

та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали ІІ Міжнародної студентської науково - 

технічної конференції. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. 

Пулюя (м. Тернопіль, 25-26 квітня 2019 р.), 2019. С. 334-335. 

7. Бровко Н. В., Дем’янишина О. А. Особливості організації обліку фармацевтичного 

підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, 

фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

(Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 6. С. 13 – 14; 

8. Бровко Н. В., Дем’янишина О. А. Проблеми екологічного оподаткування в Україні 

та можливі шляхи їх вирішення. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 17 квітня 2019 року. 

Рівне: НУВГП, 2019. С. 226 – 227. 

9. Вінницька О.А., Чолинець Я.В. Проблеми розвитку міжнародного фінансового 

ринку. Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. С. 203-207. 

10. Вінницька О.А., Шмалюх А.І. Теоретичні аспекти коефіцієнтного аналізу при 

оцінці фінансового стану підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні 

новації в будівництві: матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 

травня 2019 р. (КНУБА)). С.187-189. 

11. Вінницька О.А., Бровко Н.В. Розвиток малого підприємництва в Україні. 

Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: 



матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 травня 2019 року). ГО 

«Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2019. С. 56-58. 

12. Вінницька О.А., Чолинець Я.В. Кіберзлочинність у фінансовій сфері України. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 

року, м. Умань, за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 78-

80. 

13. Глущенко І. М. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній. 

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та 

права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 січня 

2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 7. С. 11-12. 

14. Гуменюк Н.О. Проблеми формування місцевих бюджетів та основні шляхи 

підвищення надходжень. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 

жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – с. 48-50. 

15. Долобан В. В. Інновації у сфері банківських та фінансових послуг. Розвиток 

банківських послуг та інновацій в цифровій економіці: матер. ІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, КНЕУ), 

2019. С. 90-92. 
16. Дем'янишина О. А., Делікатна К. В. Проблеми обліку амортизації основних 

засобів в Україні та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми соціально-економічного 

розвитку: регіональні особливості та світові тенденції: Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених 23 жовтня 2019 р. 

Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», С. 297 – 299. 

17. Дем`янишина О. А., Коротич А. В. Облік запасів на підприємствах торгівлі. 

Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 

року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С.71 – 

73. 

18. Жовтюк Б. Л. Роль страхування у системі управління банківськими ризиками. 

Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці : матеріали наук.-практ. 

інтерн. конф. студ. аспір. і молод. вчених. Київ, 14 квітня 2019 р. / [Л.О. Примостка, І.Б. 

Охрименко, А.В. Нікітін]. К. : КНЕУ, 2019. С. 302-304. 

19. Жовтюк Б. Л. Розрахунки в іноземній валюті – проблема фінансового сектору 

України. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Матер. Всеукр. наук.-

практ. конф., Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 

2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. С. 93-95. 

20. Корнієнко Т. О., Климчук В. М. Фінансовий менеджмент як система управління 

фінансами підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, 

обліку, менеджменту та права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Полтава, 11 травня 2019 р.) : у 7 ч.  Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 3. С. 49-51. 

21. Корнієнко Т. О., Черниш Л. В. Сучасний стан та перспективи розвитку юридичної 

науки. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів 

вищої освіти  (м. Рівне, 10 травня 2019 року). Рівне : НУВГП, 2019. С. 353-356. 

22. Корнієнко Т. О., Делікатна К. В. Фінансова стійкість підприємства та шляхи її 

забезпечення. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: 



Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 жовтня 2019 р., м. 

Кропивницький. К.: «Ексклюзив-Систем», 2019. С. 78–80. 

23. Кутащук В. В. Оцінка джерел формування господарських засобів:  місце у балансі 

підприємства. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. 

VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 

31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 73 – 75. 

24. Люльченко В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку страхового ринку в Україні. 

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та 

права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 січня 

2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 7. С. 29-31. 

25. Олійник В.В. Cтрахування у підприємництві як інноваційний напрям його 

розвитку. Cтратегії професійного розвитку молоді : теоретичні та практичні аспекти. 

Збірник матеріалів інтернет-конференції. 20-24 березня 2019. Житомир. С. 251-253.  

26. Олійник В.В. Іnsurance of individuals and legal entities as one of the areas of solution 

of the problem of financial security of citizens. Актуальні соціально-економічні проблеми 

держави і регіонів. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку 

фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. 

Покровськ: ДонНТУ, 2019. С. 189-190. 

27. Осадчук Н.В.., Бровко Н.В. Депозитна діяльність банків України. Сучасні 

проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. 

Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 85-87. 

28. Процько К.О. Оцінка ефективності інвестиційного кредитування аграрних 

проектів. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 

листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2019. С. 46-48. 

29. Розумей К.В. Financial and economic safety of the population as a basis for 

strengthening the national economy. Cтратегії професійного розвитку молоді : теоретичні та 

практичні аспекти. Збірник матеріалів інтернет-конференції. 20-24 березня 2019. Житомир. С. 

257-259.  

30. Романюк А.М. Поняття та значення фінансів як економічної категорії. Сучасні 

проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. 

Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 93-94. 

31. Чвертко Л. А., Шмандюк К. А. Проблеми та перспективи розвитку системи 

агрострахування в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 

жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 94-96. 

32. Чвертко Л. А., Бровко Н. В. Страховий ринок України: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету 

економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та 

фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. – Покровськ: 

ДонНТУ, 2019. С. 275-278. 

33. Чвертко Л. А., Чолинець Я. В. Сільськогосподарське страхування: об’єктивна 

необхідність та сутність. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез 



доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і 

здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року [Електронне видання]. Рівне: НУВГП, 

2019. С. 289-290. 

34. Цимбалюк Ю. А. Особливості розвитку майнового страхування в Україні. Сучасні 

проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. 

Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 64-66. 

35. Ятло Я. В., Дем’янишина О. А. Пенсійне страхування як джерело інвестицій в 

економіку країни. Актуальні питання сучасної аграрної науки: матеріали VІ Міжнародної 

науково-практичної конференції присвяченій 175-річчю з дня заснування університету, 

21 листопада 2019 року. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво 

«Основа», 2019. С. 219 – 222. 

36. Shmaliukh Anna, Vinnytska O.A. Local taxes and fees. Актуальні проблеми обліково-

аналітичного забезпечення суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 

м. Рівне, 17 квітня 2019 року [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 317-319. 

 

 

VII. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи - до 30 рядків). 

 

Науково-дослідна лабораторія управління фінансами. 

Основним напрямами наукової діяльності є: 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. 

Основні результати:  

- досліджено методологічні засади інтегральної оцінки інноваційної пріоритетності 

секторів національної економіки (Слатвінський М. А.);  

- визначено необхідність дослідження ефективності  використання необоротних 

активів на підприємстві для прийняття правильних управлінських рішень, зокрема щодо 

формування складу основних засобів, їх оновлення та використання (Демченко Т. А.); 

- обґрунтовано інноваційно-відтворювальний підхід в якості імперативу регулювання 

економічного розвитку на регіональному рівні (Курмаєв П. Ю.); 

- розглянуто питання формування доходів місцевих бюджетів та регулювання 

міжбюджетних відносин в умовах бюджетної децентралізації (Вінницька О. А.); 

- оцінено стан економічних відносин щодо захисту майнових інтересів 

агровиробників в цілому та визначено тенденції розвитку субсидованого страхування 

сільськогосподарських культур на страховому ринку України (Мельничук Ю. М.); 

- запропоновано підхід до оцінювання обґрунтованості інвестицій у впровадження та 

розбудову системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки 

(Білошкурський М. В.); 

- розглянуто питання обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання 

та обґрунтовано позитивні аспекти узгодження бухгалтерського обліку розрахунків як 

єдиного джерела точної і достовірної інформації (Дем’янишина О. А.); 



- досліджено особливості формування системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення управлінського обліку (Бержанір І. А.); 

- охарактеризовано інвестиційний потенціал страхових компаній та його вплив на 

розвиток національної економіки (Чвертко Л. А.); 

- досліджено вплив економічної безпеки на розвиток держави (Стойка С. О.); 

- визначено необхідність використання фінансового планування на підприємствах 

(Гвоздєй Н. І.); 

- обґрунтовано основні засади формування стану економічної безпеки підприємств 

(Корнієнко Т. О.); 

- розглянуто теоретичні аспекти управління місцевими бюджетами в умовах 

децентралізації (Осадчук Н. В.). 

VIII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 
організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового 
співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і 
науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи 
розвитку) (до 20 рядків). 

 

Доценти Чвертко Л.А., Корнієнко Т.О. взяли участь у українсько-польському проекті 

«Українсько-польська молодіжна школа сталого туризму «Подорожуй і поважай!» (жовтень, 

2019 р.). Мета – створення платформи співробітництва для вільного обміну ідеями, досвідом і 

знаннями між молодими людьми з різних регіонів і країн у сфері розвитку сталого туризму. 

Професор Курмаєв П.Ю. взяв участь у реалізації проекту «Eksploatacja utworzenie 

Uniwersytetu III Wieku». Метою проекту є розробка курсу лекцій та викладання 

інформаційно-навчального матеріалу. 

Перспективними напрямками міжнародного наукового співробітництва є участь 

викладачів кафедри у грантових програмах, стажування у зарубіжних закладах освіти. 

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання 

науково-дослідних робіт або отримано гранти): 

 

 

IX. Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійної діяльності (із зазначенням 

окремо кожної бази та відповідного трафіка). 

Країна-партнер 

(за алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 
 

№ 

з/п 

Реєстрацій 

реє номер 
Назва твору Автори Рік 

1  2 3 4 



 
8. Патентно-ліцензійна діяльність: 

8.1. Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну 

модель) − автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и): 

8.2. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, 

заявник(и). 
X. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в 
УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

- тематика, зареєстрована в УкрІНТЕІ: 0116U000117 «Проблеми фінансового 

забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери»; 

- науковий керівник: Слатвінський М. А., к. е. н., професор, завідувач кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки;  

- наукова новизна отриманих результатів:  

- удосконалено науково-методичні положення щодо вибору стратегічних орієнтирів 

інноваційного розвитку економіки України, які об’єднано у пріорітетні вектори 

удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки 

1. 88139 
Evaluation of Ukrainian industry 
innovative development with a 
technological progress parameter 

Білошкурська Н. В., 
Білошкурський М. В., 

Омельяненко В. А. 
2019 

2. 88580 
Integrated assessment of technological 
development of industrial production 
in Ukraine 

Білошкурська Н. В., 
Білошкурський М. В. 

2019 

3. 88712 Organizational and legal bases of life 
insurance provision in Ukraine 

Мельничук Ю. М., 
Слатвінський М. А. 

2019 

4. 88715 

Organizational and legal framework of 

formation of the institutional 

preconditions for the investment 

processes development as a factor of 

ensuring economic security 

Слатвінський М. А. 2019 

5. 88412 
Особливості формування та оцінки 

економічної безпеки підприємств 

агросфери 

Корнієнко Т. О. 2019 

6. 88835 
Розвиток сільських територій 
Вінницької області: аналітичний 
аспект 

Дем’янишина О. А. 2019 

7. 89068 
Financial aspects of the program of 
innovation development of territories 
in conditions of decentralization 

Дем’янишина О. А., 
Недбалюк О. П.,  

Станіславчук Н. О. 
2019 

8. 89066 Партиципаторне бюджетування як 
інноваційний механізм управління 

Станіславчук Н. О., 
Дем’янишина О. А., 

Мовчанюк А. В. 
2019 

9. 89067 Фінансування організацій 
громадського суспільства в Україні 

Станіславчук Н. О., 
Дем’янишина О. А. 

2019 

10. 88414 
Integrated assessment of technological 
development of industrial production 
in Ukraine 

Білошкурська Н. В., 
Білошкурський М. В.,  

Чирва Г. М. 
2019 



(фінансово-кредитне стимулювання інноваційної діяльності в регіональному аспекті; 

податкове стимулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку; міжнародні 

гранти, донори, міжнародні фонди; залучення фінансових ресурсів домогосподарств регіону; 

юридично-правова підтримка фінансового забезпечення інноваційного розвитку; створення 

кластерів регіонів з інноваційно-галузевим виробництвом; система підтримки прийняття 

рішень на всіх етапах фінансового забезпечення; фінансування інноваційно-інвестиційної 

складової соціального розвитку населення регіону) (Слатвінський М. А.); 

-  удосконалено концепцію фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

економіки України в частині пропозицій щодо підвищення ефективності інноваційного  

інвестування із врахуванням іноземного досвіду. Вона включає концептуальну мету, засоби 

удосконалення, організаційну підтримку прийняття рішень, що дасть змогу досягти 

інноваційного, фінансово-кредитного, соціального та екологічного ефекту (Білошкурський 

М. В.); 

- удосконалено науково-методичні підходи до реформування фінансового 

забезпечення підсистеми соціального забезпечення, де запропоновано застосування як 

загальних, так і специфічних принципів у формуванні фінансових ресурсів, зокрема: 

добровільності вибору послуги та прозорості її фінансування, гнучкості системи, поєднання 

фінансових ресурсів учасників системи соціального захисту населення, самозахисту. 

Використання таких принципів, на відміну від існуючих, при вдосконаленні фінансового 

забезпечення дозволить оптимально використовувати кошти бюджету держави (Мельничук 

Ю. М.); 

- удосконалено науково-методичні підходи до удосконалення формування 

фінансового забезпечення підсистеми соціального страхування з метою ліквідації дисбалансу 

у державних фондах соціального страхування населення, а саме: запровадження 

обов’язкового медичного страхування працівників та обов’язкового страхування від 

нещасних випадків на виробництві для підприємств з високим рівнем ризику, обов’язкового 

страхування фізичних осіб на випадок втрати здоров’я та працездатності при подорожах за 

кордон (з особистих справ), добровільного страхування на випадок непрацевлаштування 

після закінчення навчання та військової строкової служби. Запропоновані підходи, порівняно 

з існуючими, дозволять вирішити проблеми достатності фінансового забезпечення 

підсистеми соціального страхування за рахунок залучення додаткових джерел фінансування; 

(Чвертко Л. А.); 

- практична цінність отриманих результатів: 

Практичні рекомендації щодо управління фінансовим забезпеченням інноваційного 

розвитку регіону можуть застосовуватися у практиці регіонального управління фінансовим 

забезпеченням інноваційних процесів та управління фінансовим забезпеченням на 

підприємствах, які впроваджують інновації. 

– виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, впровадження їх результатів у 

практичну діяльність та освітній процес; 

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик; 

- участь у підготовці науково-педагогічних кадрів: 

1. Отримано вчене звання доцента (Дем’янишина О.А., атестат доцента – АД 002868 

від 20.06.2019 р.); 



2. Отримано вчене звання доцента (Корнієнко Т.О., атестат доцента – АД 003346 від 

15.10.2019 р.); 

XI. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

Оновити дані про закупівлю за звітний рік унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри фінансів, обліку та  

економічної безпеки                    М. А. Слатвінський  

 

 

 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою та 

мовою оригіналу) і його марка, фірма-

виробник, країна походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і) підрозділ(и) для 

якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, тис. 

гривень 

1 2 3 4 
    

 


