
 



 

При кафедрі фінансів. банківської справи та страхування діє науково – 

дослідна лабораторія «Соціальні ініціативи». Науково-дослідна робота 

лабораторії здійснюється згідно з Законами України  «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими нормативно-правовими 

актами з питань соціального захисту населення, а також Положенням про 

науково - дослідну лабораторію УНУС та відповідно до плану роботи  

науково-дослідної  лабораторії  на календарний рік. 

Основними напрямами  діяльності є надання консультацій та 

рекомендацій з питань соціального захисту населення, оподаткування, 

податкового аудиту, бізнес – планування, бюджетування, фінансування, 

фінансового забезпечення, бюджетної децентралізації та страхування 

фізичних і юридичних осіб .   

Важливими напрямами організації науково - дослідної роботи є 

проведення  навчально – практичних семінарів, круглих столів, тренінгів та   

зустрічей з успішними молодими підприємцями регіону, представниками   

Уманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, 

Управління праці та соціального захисту населення у м. Умань та 

Уманському районі, Державної   податкової служби, Державної служби 

зайнятості, банківських установ, страхових компаній, громадських 

організацій, фахівцями підприємств, установ і  організацій, що дає  

можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, створює  

сприятливі умови для обміну практичним  досвідом між ученими, 

практиками та передачі цього досвіду і практичних навичок молоді. 

Важливим є залучення до науково- дослідної роботи студентів. 

         Протягом 2020 року  науковцями  лабораторії  заключено  один  

госпдоговір про науково – технічне співробітництво  з питань розробки 

рекомендацій щодо оптимізації джерел фінансового  забезпечення ТОВ«СТ 

АГРОЗАХІД» ( договір №15/20 від 1.09. 2020р.) на суму 11000 (одинадцять) 

тис. грн.. (табл..1).  



         Основними завданнями науково- дослідної лабораторії  є надання 

науково – обгрунтованих  рекомендацій з питань удосконалення фінансового 

і бюджетного планування, фінансового забезпечення суб’єктів 

господарювання.  Важливим є надання консультацій  щодо змін до  

податкового законодавства, страхової діяльності, бюджетної децентралізації. 

       Розроблені обгрунтовані  рекоментації  дають можливість оцінити 

сучасний практичний стан фінансової, податкової, страхової діяльності 

підприємства, врахувати недоліки у плануванні та намітити напрями їх 

удосконалення  в умовах їхньої практичної діяльності.  Важливим є надання  

конкретних  пропозицій та застосування  фінансових інструментів з метою 

покращення фінансового стану  суб’єктів господарювання. 

         Під час засідання  круглих столів, проведення  науково – практичних 

конфернцій  рорзлядаються   актуальні на даний час зміни в законодавчо – 

нормативних актах  та інструктивних матеріалах з питань фінансової, 

податкової, бюджетної політики, пенсійного страхування, особливостей 

проведення пенсійної реформи та  інших реформ. 

На базі науково – дослідної лабораторії  4 лютого 2020 року   згідно 

передбаченого плану лабораторії  та спільного скоординованого  плану з 

інститутом обліку і фінансів та  центром професійних бухгалтерів та 

Черкаським територіальним відділенням ФАБФ АПВ України проведено 

один навчально – практичний семінар з фінансистами та бухгалтерами 

Черкаської області, професорсько - викладацьким  складом та студентами 

4 курсу ОР »Бакалавр» і 1 та 2  курсів ОР «Магістр» спеціальностей 072» 

фінанси, банківська справа та страхування»,071»облік і оподаткування». 

на тему: Бюджетно – податкові зміни. До навчально – практичних 

семінарів  залучались  представники інституту обліку і фінансів НААН 

України та центру професійних бухгалтерів під керівництвом, д.е.н.  

Метелиці В.М., науковці лабораторії, спеціалісти – практики. На  семінарі  

висвітлювались  зміни до податкового,  пенсійного і бюджетного 



законодавства, зміни в бюджетній політиці з питань бюджетної 

децентралізації. 

IV. Розробки, які впроваджено у 2020  році за межами УНУС 

науково – дослідною лабораторією «Соціальні ініціативи»:  
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      На базі лабораторії  12.02.2020 року проведено засідання науково – 

практичного семінару на тему: «Податкове регулювання діяльності с.-г.  

підприємств в умовах євроінтеграції»  за участю Уманської ДПС України в 

Черкаській області та аграрних підприємств Уманського, Христинівського, 

Тальнівського  та Монастирищенського районів Черкаської області та 

Новоархангельського районів Кіровоградської області. 

     Протягом лютого - березня 2020 року  кафедрою на базі науково – 

дослідної  лабораторії проведено зустрічі з представниками підприємств, 



організацій та установ міста, району та Черкаського регіону  за 

тематикою досліджень  і  науковими напрямами лабораторії. 

      Відповідно до плану на базі науково - дослідної лабораторії  18 лютого 

2020р. відбулось засідання круглого столу:» Практичні навички набуваємо 

під час навчання». 

      Формування професійних навичок майбутніх фахівців спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Уманського національного 

університету садівництва розпочинається ще під час навчання. А 

допомагають науково-педагогічним працівникам кафедри у цьому провідні 

фахівці відповідних фінансово-економічних структур, які відвідують 

студентів спеціальності у рамках проведення зустрічей. 

      В засіданні круглого столу приймала участь перший заступник 

начальника Уманського  управління Пенсійного фонду України Оксана 

Лук’янова. 

 

      Під час засідання  круглого столу рорзлянули  актуальні на даний час 

зміни в законодавстві з питань пенсійного страхування, особливостей 

проведення пенсійної реформи та нові методи нарахування пенсій,. 

      Також студенти висловили зацікавленість з питань працевлаштування в 

органах Пенсійного фонду, на що Оксана Валентинівна надала змістовну 

характеристику вимог до працівників. Наприкінці зустрічі виступаючі 



наголосили, що все залежить від людини і кожен повинен бути сам творцем 

свого життя. Потрібно постійно займатися самовдосконаленням та 

самоосвітою для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку 

працевлаштування, а ще – зважати на те, що пенсійне страхування є 

запорукою соціальних гарантій у майбутньому. Зустріч стала  яскравим 

прикладом плідної та цікавої співпраці науки, навчання та практики 

        Колективом кафедри на базі науково – дослідної  лабораторії 23.09.2020  

р. проведено  засідання  круглого столу. На засідання  запрошено начальника  

Черкаського відділення № 51 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  Валентину Іванівну 

Лисак. Тема зустрічі:  «Сучасний стан та напрями розвитку банківської 

системи  в Україні». Зокрема, Валентина Іванівна розповіла про тенденції 

розвитку банківського сектору економіки України, охарактеризувала 

новинки серед банківських продуктів і послуг на ринку, акцентувала увагу на 

кредитних операціях ПриватБанку. Також запрошена гостя зорієнтувала 

присутніх в особливостях роботи відділення Приватбанку й 

охарактеризувала найпопулярніші банківські продукти. 

 

       На засідання круглого столу  були запрошені: начальник відділення  



№ 148/23 АБ «Укргазбанк» Руслан Бобошко, начальник Уманського 

відділення «Укрсиббанк» Олександр Шулянський. 

       З цікавої бесіди, що проходила у невимушеній формі, студенти дізналися 

про діяльність вищеперерахованих організацій, про послуги (продукти), що 

вони надають; посади, на які можуть претендувати студенти з набуттям фаху; 

вимоги до осіб, що працевлаштовуються: умови прийняття на роботу, 

терміни стажування тощо.       Колектив кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування факультету економіки і підприємництва  і науковці 

лабораторії завжди відкриті до співпраці та підтримують тісні зв’язки з 

потенційними роботодавцями міста і регіону. 

         7.10.2020 року відбулась зустріч з начальником  Черкаського відділення 

№ 51 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  Валентиною Іванівною Лисак. 

Тема зустрічі  «Кредитні операції банків». Валентина Іванівна розповіла 

про тенденції розвитку банківського сектору економіки України, 

охарактеризувала новинки серед банківських продуктів і послуг на ринку, 

акцентувала увагу на кредитних операціях ПриватБанку. Також запрошена 

гостя зорієнтувала присутніх в особливостях роботи відділення Приватбанку 

й охарактеризувала найпопулярніші банківські продукти. 

 

       2.10.2020 року  відбулось засідання круглого столу за участю  директора 

ТОВ «АГРОРІСК Ганни Копачевської на тему: «Розвиток страхування в 

аграрній сфері». 



 

    Директор товариства відмітила, що ТОВ "АГРОРІСК" супроводжує 

українську страхову галузь за підтримки лідерів європейського ринку 

перестрахування з 2003 року. Ганна Копачевська володіє більш ніж 13-

річним досвідом роботи в галузі страхування аграрної продукції, проводить 

організаційно-контрольний супровід ризиків аграрного виробництва в рамках 

договорів перестрахування з українськими страховими компаніями. 

     Тож студенти та викладачі кафедри мали можливість з перших уст 

отримати інформацію про особливості надання послуг на ринку аграрного 

страхування, андеррайтингу, оцінки ризиків, врегулювання збитків і 

перестрахування.     Протягом року на базі лабораторії  разом з науковцями 

кафедри, запрошеними гостями і студентами проводяться інші заплановані 

заходи. Під час проведення онлайн навчальних семінарів, зустрічей, круглих 

столів, тренінгів розглядалися  різноманітні теми доповідей в контексті 

тематики досліджень  та змін до законодавчо– нормативних актів.. Крім того 

налагоджено зв’язки для подальшої співпраці з підприємствами,  

організаціями та установами. 

      Проте, у зв’язку з епідемією коронавірусу  не всі заплановані заходи 

протягом року проведені.  

      Перелік  публікацій по темі, запланованих заходів і науково – практичних 

конференцій  показано в додатках А,Б, В. 
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Додаток А 

Публікації за тематикою досліджень науково - дослідної лабораторії 
№ 

п/п 
Автори 

Назва публікації (монографія, стаття, патенти, авторські свідоцтва), 

бібліографічний опис 

1 Прокопчук О.Т.  Особливості інноваційної страхової послуги для аграрного сектору    

економіки    в    умовах    трансформаційних процесів. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції «Розвиток  

фінансово-кредитних  систем:  виклики  сьогодення», Ч. 1. 2-3 

червня 2020 р. Уманський НУС. Умань. С. 97-100. 

2 Гузар Б.С Вплив бюджетної децентралізації на формування доходів місцевих 

бюджетів України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: 

виклики сьогодення», / Ч. 1. 2-3 червня 2020р.Уманський НУС. 

С.138-141. 

3 Прокопчук О.Т. Теоретичні  засади  розвитку  ринку  страхових  послуг  в Україні. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції 

«Розвиток  фінансово-кредитних  систем:  виклики  сьогодення», Ч. 

1. 2-3 червня 2020 р. Уманський НУС. Умань. С. 22-24. 

4 Прокопчук О.Т. Особливості інноваційної страхової послуги для аграрного сектору    

економіки    в    умовах    трансформаційних процесів. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції «Розвиток  

фінансово-кредитних  систем:  виклики  сьогодення», Ч. 1. 2-3 

червня 2020 р. Уманський НУС. Умань. С. 97-100. 

5 Барабаш Л.В. Принципи оподаткування як вектор розвитку економіки держави. 

Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та 

перспективи розвитку: зб. матеріалів Міжнародної науково – 

практичної Інтернет-конференції / за ред. Д.е.н., проф..Танклевської 

Н.С. Херсон : ХДАУ, 16-17 квітня 2020р. 210с. (с. 75–77) 

6 Власюк С.А., 

Сьомко Н.В. 

Теоретичні аспекти страхування агроформувань. Інноваційне 

підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи 

розвитку: зб. матеріалів Міжнародної науково – практичної 

Інтернетконференції / за ред. Д.е.н., проф..Танклевської Н.С. 

Херсон : ХДАУ, 16-17 квітня 2020р. .147-150. 

7 Власюк С. А., 

Ясінський О. Р 

Теоретичні аспекти страхового ринку в Україні. Проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 

100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 

квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : 

Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 532-533 

8 Колотуха С.М Оптимізація кредитного забезпечення с.-г. виробників. Міжнародна 

інтернет-конференція,24-25 жовтня 2019.м.Кропивницький. 

«Ексклюзив-Систем».2019.-с.75-78. 

9 Колотуха С.М. Аспекти підвищення рівня фінансового забезпечення с.-г. 

підприємств. Міжнародна науково-практична конференція. «Сталий 

економічний розвиток: проблеми та механізми забезпечення». 9 

квітня 2020р. –Умань. 2020.-с.76-78 

10 Барабаш Л.В. Принципи оподаткування як вектор розвитку економіки держави. 

Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та 

перспективи розвитку: зб. матеріалів Міжнародної науково – 

практичної Інтернет-конференції / за ред. Д.е.н., проф..Танклевської 

Н.С. Херсон : ХДАУ, 16-17 квітня 2020р. 210с. (с. 75–77) 



Додаток Б 
 

Проведення  заходів на базі науково – дослідної лабораторії  за 2020р. 
 

№ 

п/п 

Назва заходу ( конференції, круглі столи, семінари 

тощо), проведені на базі НДЛ 

Дата і місце 

проведення 

Навчально -практичні семінари, конференції 

1 Інформація про останні зміни законодавства:  

« Бюджетно – податкові зміни». 

Інститут обліку і фінансів НААН України та центр 

професійних бухгалтерів України. 

НДЛ кафедри, 

4.02.2020р., ауд. 306 

2 «Податкове регулювання діяльності с.-г.  підприємств в 

умовах євроінтеграції» за участю Уманської ДПС України 

в Черкаській області та аграрних підприємств Уманського, 

Христинівського, Тальнівського  та Монастирищенського 

районів Черкаської області та Новоархангельського 

районів Кіровоградської області.  

НДЛ кафедри,      

12.02.2020р., ауд. 306 

Зустрічі 

1 
З    представниками АТКБ «Приватбанк»  Тема зустрічі: 
«Кредитні операції банків» 

НДЛ кафедри 

7.10.2020р. 

2 З   роботодавцями  і молодими підприємцями  регіону Протягом  2020 року 

3 З представниками Державної служби зайнятості Протягом  2020 року 

4 
З преставниками  Уманського центру страхова група 

«ТАС» 
Протягом  2020 року 

5. З представниками банківських установ Протягом  2020 року 

Круглі столи 

1 «Практичні навички набуваємо під час навчання» НДЛ,18.02.2020р.. 

2 
«Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи  

в Україні»  
НДЛ, 23.09.2020р. 

3 «Розвиток страхування в аграрній сфері». НДЛ, 2.10,2020р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В 

План 

проведення  навчально – практичних семінарів 
№ 

п/

п 

Назва  навчально – практичного 

семінару і його програма 
Дата і місце проведення 

1 Інформація про останні зміни 

законодавства  Програма семінару: 

Бюджетно – податкові зміни 

 

4.02.2020р. 

Науково – дослідна лабораторія 

«Соціальні ініціативи», інститут 

обліку і фінансів НААН України, 

центр професійних бухгалтерів, 

Черкаське регіональне відділення 

ФАБФ АПК України 

2 Податкове регулювання діяльності с.-г.  

підприємств в умовах євроінтеграції  за 

участю Уманської ДПС України в 

Черкаській області  за участю 

представників району і  головних 

бухгалтерів аграрних підприємств 

Уманського, Христинівського, 

Тальнівського  та Монастирищенського 

районів Черкаської області та 

Новоархангельського району 

Кіровоградської області 

 НДЛ,12.02.2020р. Уманське 

управління ДПС України в Черкаській 

області  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


