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

безпеки за 2020  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».  Шифр теми: 
0116U000117.  

Кафедра є випусковою. Забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за такими 
спеціальностями: Менеджмент (ОПП «Менеджмент. Управління фінансово-економічною 
безпекою); Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа та страхування.  

 
б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2020 рік (можна у вигляді таблиці)) 

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників) 

Зміни професорсько-викладацького складу кафедри порівняно з попереднім роком 

обумовлені тим, що в 2020/2021 н.р. не були укладені контракти із науково-педагогічними 

працівниками за зовнішнім сумісництвом (4 доктори наук; 1 особа без ступеня). Натомість 

збільшилась чисельність штатних науково-педагогічних працівників (2 кандидати наук) за 

рахунок вивільнення попередньо вказаних категорій працівників.  

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

таблиці та побудувати діаграму: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках 

В
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 Доктори наук Кандидати наук Без ступеня 

Штатних 
За зовнішнім 

сумісництвом 
Штатних 

За зовнішнім 

сумісництвом 
Штатних 

За зовнішнім 

сумісництвом 

2020 2 – 13 – 1 – 16 

Категорії робіт 2020 

к-сть од. 
тис. 

гривень 
Фундаментальні – – 

Прикладні – – 

Госпдоговірні – – 

Гранти – – 

 
 



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 2020 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 2020 рік; коротко описати 
одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне 
застосування); 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування 
за повний період, зокрема на 2020 рік; коротко описати одержаний науковий результат, 
його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування).  

III. Розробки, які впроваджено у 2020 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 2020 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. Фінансове забезпечення стратегії економічного зростання України: колективна 

монографія / за ред. М. А. Слатвінського. Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2019. 290 с. 

https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12146. (Протокол № 7 від 17 грудня 2019 року). 

2. Браславська О. В., Білошкурська Н. В., Білошкурський М. В. Впровадження 

інтегрального підходу в оцінку інноваційного розвитку промислових підприємств. 

Стратегічне управління системною стійкістю національної інноваційної системи: 

колективна монографія / за ред. проф. Прокопенко О. В., доц. Омельяненко В. А. Суми: 

Територія, 2019. С. 216–240; 298–324. (рекомендовано Техніко-гуманітарною Академією в 

м. Бельсько-Бяла (Польща), лист № 35 від 30 вересня 2019 р.; рекомендовано вченою радою 
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1 2 3 4 5 6 

https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12146


Інституту економіки промисловості НАН України, протокол № 13 від 13 листопада 

2019 р.). 

• за кордоном: 

1. Slatvinskyi М., Gvozdej N. (2020) Security system for banking industry based on 

biometrics. Corporate management: from creation to success: monograph. Tallinn. Scientific Center 

of Innovative Researches OÜ. 2020. pp. 124-140. https://mono.scnchub.com/index.php/about/ 

catalog/view/2/22/122-1.  

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

безпека: навч. посіб. 2-ге видання (зі змінами та доповненнями). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 

210 с. (Рекомендовано Вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, протокол № 16 від 25 червня 

2019 року). 

– Статті: 

• проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 

№ 

з/п 

Автори 
(зазначити усіх 
авторів, наших 

виділити) 

Назва роботи 
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Science) і квартель 

випуску (Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

1 2 3 4 5 

1 

Melnychuk Yu., 
Slatvinskyi M. 

Economic Security 
Governance and Financial 
Independence of Tele-
communication Compa-
nies 
https://doi.org/10.1109/PI
CST47496.2019.9061373 

Problems of 
Infocommunications. 

Science and 
Technology: Proc. Int. 

Scient. and Pract. 
Conf. (Kyiv, Ukraine, 
October 8-11, 2019). 

Kyiv, 2019. 

Vol. 2. 2019. Pp. 
133–138. 

Scopus, Q N/A 
 

2 

Melnychuk, Y., 
Tkachuk, I.,  
Chvertko, L., 
Slatvinskyi, M., 
Vinnytska, O., 
Korniienko, T. 

Assessment of financial 
and investment activity of 
textile enterprises as a 
guarantee of successful 
business in the region. 
http://doi.org/10.35530/IT
.071.03.1687 

Industria Textila. Vol. 71. 2020. Is. 3. 
Pp. 235–240. 
Scopus Q3, Web of 
Science 

3 

Tkachenko, N.,  
Kurmaiev, P.,  
Seliverstova, L., 
Pozhydaeva, M. 

Features of financing 
NATO’s armed forces 
https://amazoniainvestiga.
info/index.php/amazonia/
article/view/1124 

Amazonia Investiga 9(26), 2020, с. 117-
124. Web of Science 

https://mono.scnchub.com/index.php/about/%20catalog/view/2/22/122-1
https://mono.scnchub.com/index.php/about/%20catalog/view/2/22/122-1
https://doi.org/10.1109/PICST47496.2019.9061373
https://doi.org/10.1109/PICST47496.2019.9061373
http://doi.org/10.35530/IT.071.03.1687
http://doi.org/10.35530/IT.071.03.1687


4 

Kurmaiev, P. Global market of sexual 
nature services. Case for 
Ukraine 
https://amazoniainvestiga.
info/index.php/amazonia/
article/view/1103 

Amazonia Investiga 9(26), 2020, с. 19-27. 
Web of Science 

5 

Kurmaiev, P., 
Seliverstova, L., 
Husarevych, N., 
Kolisnichenko, P. 

Migration as a Factor of 
the Sustainable Economic 
Development 
https://www.researchgate.
net/publication/33898248
0_Migration_as_a_Factor
_of_the_Sustainable_Eco
nomic_Development 

European Journal of 
Sustainable 

Development 

9(1), 2020, с. 380-
390. Scopus Q N/A 

6 

Olha Chyrva, 
Tetiana Yashchuk, 
Nataliia Pacheva, 
Anatolii Berzhanir, 
Inna Berzhanir 

Modeling of the Processes 
of Formation and 
Effective Use of Financial 
Resources at Higher 
Education Institutions 
http://www.temjournal.co
m/content/91/TEMJourna
lFebruary2020_286_291.
pdf 

TEM Journal Vol. 9. Issue 1. 2020.
P. 286–291. Scopus, 
Q4; Web of Science. 

7 

Bezliudnyi O., 

Chepka O., 

Omelyanenko V., 

Biloshkurska N., 

Biloshkurskyi M. 

ICT architecture for 
networks activities of 
higher education institu-
tions 
http://www.ijstr.org/paper
-references.php?ref= 
IJSTR-0120-30296  

International Journal 

of Scientific and 

Technology Research 

Vol. 9. № 2. 2020. P. 

3563–3570. Scopus, 

Q3  

8 

Braslavska O. V., 
Penkova O. H. 
Plets I. I., 
Sus T. Y., 
Biloshkurska N., 
Biloshkurskyi M. 

Management of the higher 
education institutions in-
novative potential: forma-
lization and evaluation 
http://www.archivosrevist
ainclusiones.com/gallery/
42%20VOL%207%20NU
M%20OCTUBREDICIE
MBRE2020%20REVISI
NCLUS.pdf  

Revista Inclusiones Vol. 7. № 4. 2020. P. 
624–645. Web of 

Science, ESCI  

9 

Tkachenko, N. V., 
Momot, O. M.,  
Stoika, S. A. 

Choice of Strategic Alter-

native of Transnational 

Banking Capital Expan-

sion: The Modern Para-

digm, Realies and Pros-

pects. 
URL: 
https://apps.webofknowle
dge.com/InboundService.
do?product=WOS&Func
=Frame&DestFail=http%
3A%2F%2Fwww.webofk
nowledge.com&SrcApp=
RRC&locale=en_US&Src
Auth=RRC&SID=D1p4S
YH3dvMG625DzBJ&cus
tomersID=RRC&mode=F
ullRecord&IsProductCod
e=Yes&Init=Yes&action
=retrieve&UT=WOS%3A
000507543400002 

Financial and Credit 
Activity-Problems of 
Theory and Practice. 

Volume 4. Issue 31.  

2019. Pp. 12-21. 
Web of Science. 

http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_286_291.pdf
http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_286_291.pdf
http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_286_291.pdf
http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_286_291.pdf
http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=%20IJSTR-0120-30296
http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=%20IJSTR-0120-30296
http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=%20IJSTR-0120-30296
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/42%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/42%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/42%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/42%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/42%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/42%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf
https://app.webofknowledge.com/author/record/35229766
https://app.webofknowledge.com/author/record/27260312
https://app.webofknowledge.com/author/record/34771419
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000507543400002
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000507543400002
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000507543400002
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000507543400002
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000507543400002
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&SID=D1p4SYH3dvMG625DzBJ&customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&Init=Yes&action=retrieve&UT=WOS%3A000507543400002
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економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. Н. О. Пачева; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, 
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11. Гвоздєй Н.І. Процько К.О. Формування прибутку підприємства в умовах ринкових 
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12. Дем’янишина О. А., Лукашенко Л.В. Освітній менеджмент: сучасний стан та 

тенденції розвитку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 9 – 
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• на регіональних конференціях. 

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

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Scopus 65 9 

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

of Science 

 

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша 

Web of Science 19 5 

 

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

соціо-гуманітарних наук Сopernicus – . 

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

 

База даних 
Кількість цитувань 

Індекс Хірша 
2019 2020 

Google Академії 256 84 14 

IV. 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 31 

студент; 8 студентів – у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 

напрямами (спеціалізаціями) «Управління фінансово-економічною безпекою» 

(Баланюк Т. Е.), «Облік і оподаткування» (Налбатов О. О., Лиса Д. В.), «Банківська справа» 

(Шмалюх А. І., Процько К. О.), «Фінанси і кредит» (Бровко Н.В., Погорєлова А. С.), 

«Страхування» (Цимбалюк Ю. А.); 1 студент – у Міжнародному конкурсі студентських 

наукових робіт “Black Sea Science 2020” (Кобзін Б.); 54 студенти – у студентських олімпіадах 

з фінансового менеджменту, страхової справи, фінансів, організації і методики аудиту. 

Дослідження, проведені 2 молодими науковцями, були представлені на 5 науково-

практичних конференціях, зокрема: ІІІ Международной научно-практической  конференции 

«Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения роста 

национальной экономики в условиях интеграции» (1-2 октября 2020 г., г. Минск); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий економічний розвиток: актуальні 

проблеми та механізми забезпечення» (9 квітня 2020 р., м. Умань); 35th IBIMA (International 



Business Information Management Association) Conference: (1-2 April 2020, Seville, Spain); 36th 

IBIMA (International Business Information Management Association) Conference (4-5 November 

2020, Granada, Spain); Международная научно-практическая конференция «Современная 

аграрная экономика: наука и практика» (г. Горки, Республика Беларусь, 29-30 апреля 2020 г.). 

Основні результати досліджень відображені в опублікованих 9 наукових працях, з 

яких: 4 – статті у міжнародних науковометричних базах даних Scopus та Web of Science, 1 – 

стаття у наукових виданнях України (категорія Б), 1 – навчальний посібник, 2 – тези 

конференцій. 

 Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму: 
 

 

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: у 2020 році стало проведення 

пошукових, науково-дослідних робіт з актуальних питань розвитку управління фінансами в 

Україні, забезпечення підвищення якості підготовки фахівців; 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:  

- обґрунтовано підхід до реалізації механізму інформаційно-аналітичного 

забезпечення фінансово-економічної безпеки (Слатвінський М. А.);  

- досліджено роль організації бухгалтерського обліку на підприємстві та вплив її на 

результати діяльності компаній, які займаються управлінням активами (Демченко Т. А.); 

- обґрунтовано інноваційно-відтворювальний підхід в якості імперативу регулювання 

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

- розроблено методичне забезпечення для побудови інтегрального показника 

інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційного стратегічного розвитку 

педагогічних закладів вищої освіти України (Білошкурський М.В.); 

- досліджено вплив децентралізації на фінансове забезпечення територіальних 

громад та запропоновано шляхи розвитку місцевого самоврядування (Вінницька О. А.); 

- визначено детермінанти розвитку ринку страхування життя в Україні, окреслено 

тенденції розвитку страхування життя в Україні в умовах економічної нестабільності, 

охарактеризовано інвестиційний потенціал страхових компаній та його вплив на розвиток 

національної економіки, визначено проблеми та перспективи залучення інвестицій в 

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 
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Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків).  

Висунення на преміювання за значні наукові досягнення, висунення на отримання відзнак 
державних та місцевих органів влади, заходи морального заохочення. 
 
 



туристичну сферу (Мельничук Ю. М.); 

- 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.); 

- розкрито роль страхування в запобіганні та мінімізації негативних наслідків 

ризиків, що супроводжують туристичну активність громадян, акцентовано увагу на 

об’єктивній необхідності розвитку цього напряму страхування, розглянуто специфіку 

страхового захисту учасників туристичного ринку (Чвертко Л. А.); 

- досліджено альтернативні варіанти експансії транснаціонального банківського 

капіталу (Стойка С. О.); 

- обґрунтовано технологію управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства та його окремі підрозділи (центри фінансової відповідальності) на базі обробки, 

координації та контролю внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків. (Гвоздєй Н. І.); 

- проведено оцінку безпеки регіонів держави, виявлено регіони, що знаходяться в 

стані безпеки і небезпеки (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). 

1. Членство у програмному комітеті 35th IBIMA Conference (1-2 April 2020, Seville, 

Spain)  (Чвертко Л.А., Гвоздєй Н.І.), 36th IBIMA Conference (4-5 November 2020, Granada, 

Spain) (Чвертко Л.А., Гвоздєй Н.І., Вінницька О.А., Слатвінський М. А.). 

2. Взято участь у Проєкті міжнародної наукової співпраці «Polska-Wschód» (Польща, 

2015-2021) (Курмаєв П.Ю.).  

Перспективними напрямками міжнародного наукового співробітництва є участь 

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

1. Пройдено наукове стажування (воркшоп) «Blockchain technology and its role in 

economic and social processes» в Academy of Economics and Pedagogy (Prague, Czech Republic) 

в 2020 році, Прага, Чеська Республіка (сертифікат № SCIR-2020-0045) (Слатвінський М.А.). 

2. Пройдено наукове стажування в Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu із 02.01.2020 по 01.09.2020. В результаті 

сформульовано теоретичні положення напрямів імплементації зарубіжного передового 

практичного досвіду реалізації проектів соціального та економічного спрямування на 

муніципальному рівні (Курмаєв П.Ю.).  

 

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). 

 
8. Патентно-ліцензійна діяльність: 

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 5 

1. 94187 
Cross-border capital flows under the 

flexible exchange rate system: case of 

Ukraine 

Слатвінський М. А.  

Чвертко Л. А. 
2019 

2. 94188 

Оцінювання ефективності інвести-

цій в розвиток системи інформацій-

но-аналітичного забезпечення 

фінансово-економічної безпеки 

Слатвінський М. А. 2019 

3. 94834 
Проблеми та напрями удоскона-

лення обліку виробничих запасів 
Бержанір І.А., 

 Демченко Т. А., Кістол А. А. 
2019 

4. 94735 

Теоретико-методичні аспекти ауди-

ту фінансової звітності суб’єктів 

господарювання 

Бержанір І.А., Дем’янишина 

О.А., Гвоздєй Н.І. 
2019 

5. 94512 
Рентабельність як основний показ-

ник оцінки діяльності підприємства 
Бержанір І.А., Гвоздєй Н.І., 

Улянич Ю.В. 
2019 

6. 94731 

Навчальний посібник  «Автоматиза-

ція економічних процесів (на 

прикладі програми «1С: Бухгалтерія 

8.2») 

Демченко Т.А.,  Чирва О.Г. 2019 

7. 75215 
Проблеми та напрями вдосконален-

ня обліку виробничих запасів 

Бержанір І.А., Демченко Т.А., 
Кістол А.А. 

2019 

8. 94730 

Фактори впливу на збутову 

діяльність страховиків зі 

страхування життя 

Мельничук Ю.М.,  
Гарматюк О.В. 

2020 

9. 95122 
Теоретико-методичні засади 

використання облікової інформації 

для аналізу діяльності страховиків 

Мельничук Ю.М., 
Дем'янишина О.А. 

2020 

10. 95123 

Инвестиционно-инновационная 

деятельность в обеспечении устой-

чивого развития сельских террито-

рий 

Мельничук Ю.М.,  
Чвертко Л.А. 

2020 



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., доцент, завідувач професор кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки;  

- наукова новизна отриманих результатів:  

- запропоновано підхід до реалізації механізму інформаційно-аналітичного 

забезпечення фінансово-економічної безпеки; розглянуто особливості використання 

біометричного розпізнавання в системах банківської безпеки. Окреме місце в результатах 

досліджень займає вивчення питань страхування в зовнішньоекономічній діяльності, його 

місця в системі фінансово-економічної безпеки (Слатвінський М. А.); 

- запропоновано схему науково-дослідної діяльності закладів вищої освіти для 

розробки стратегії цифрової трансформації, що включає такі елементи: технологічне 

прогнозування; підрозділ управління програмами; блок управління проектами; блок 

управління вимогами. Запропоновано вдосконалення стратегії досліджень та інновацій 

закладів вищої освіти з акцентом на застосуванні ІКТ. Доведено зворотну залежність між 

кількістю зарахованих студентів та сумами місць закладів вищої освіти. Вперше в рамках 

кореляційного аналізу було розроблено та впроваджено статистичний тест на 

мультиколінеарність. Статистична оцінка впливу інноваційного потенціалу на розвиток 

закладів вищої освіти була вдосконалена за допомогою лінійного багатовимірного 

регресійного аналізу. Ця оцінка показала, що найбільш значущим є потенціал ринку послуг 

вищої освіти (Білошкурський М. В.); 

- проведено сегментацію ринку кіберстрахування за географічною ознакою та за 

розмірами страхових компаній. Результати аналізу засвідчили домінування компаній США на 

ринку кіберстрахування. Проаналізовано обсяги кіберстрахування, витрати застрахованих 

юридичних осіб, визначено основні тенденції розвитку кіберстрахування. Ідентифіковано 

фактори, що стримують розвиток страхування кіберризиків (Курмаєв П.Ю.). 

- 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: 

 Отримано вчене звання доцента (Мельничук Ю.М., атестат доцента – АД 004845 від 

14.05.2020 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 
    

 


