
Інформація 

про наукову та інноваційну діяльність кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування за 2021 рік 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри 
(необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності 

кафедри у звітному році тощо): 

а) коротка довідка про кафедру: 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва була 

створена у 1998 році. З 2003 року кафедра стала профілюючою у підготовці фахівців зі спеціальності «Фінанси», 

розширився її якісний викладацький склад. На сьогодні кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за 

спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми рівнями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор 

філософії». На базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування  досліджуються питання соціального захисту, 

оподаткування, страхування, кредитного забезпечення, бюджетного фінансування. 

 б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності:  
1) Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному просторі (Протокол №9 

засідання кафедри фінансів, банківської справи та страхування від 28 травня 2021р.) 

2)Стратегія сталого фінансово-економічного розвитку України (Протокол №9 засідання кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування від 28 травня 2021р.) 
в) науково-педагогічні кадри:  

 

г) кількість виконаних наукових робіт (державна, господарча тематика) та обсяги їх 

фінансування.  
Навчально- науковою лабораторією Фінансів, банківської справи та страхування протягом року заключено три  

госпдоговори про науково – технічне співробітництво з питань розробки методичних рекомендацій щодо особистого та 

майнового страхування з ТОВ ім. Чкалова Тальнівського району Черкаської області (договір №3 від 1.03. 2021р.) на 

суму 10 000 (десять) тис. грн, ПСП «Синюха» Новоархангельського району Кіровоградської області (договір №13/21 від 

12.07. 2021р.) на суму 5 200 (п’ять) тис.200 грн та СВГ »Синюха» Голованівського району Кіровоградської області 

(договір №14/21 від 12.07. 2021р.) на суму 5 100(п’ять) тис.100 грн. Всього на суму 20 300(двадцять) тисяч 300 грн. 

д) кількість відкритих та діючих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій. 

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних 

і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня  

(зазначити назву роботи, наукового керівника, коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, 

науковий рівень,  значимість та  практичне застосування); 

 

№ 

п/п ПІБ, посада Тема наукової роботи 

1 Прокопчук О.Т. Агростраховий ринок України в умовах трансформаційних процесів. 

2 
Непочатенко 

О.О. 

Організаційно-економічний механізм функціонування підприємницьких структур, систем 

ціноутворення, страхування, фінансово-кредитна та податкова політика.  

3 Колотуха С.М. Фінансове забезпечення сільськогосподарських формувань: теорія і практика. 

4 Гузар Б.С. 
Фінансове забезпечення інвестиційно-інноваційого розвитку аграрного сектору національної 

економіки. 

5 Ролінський О.В. Напрями реформування місцевого самоврядування в Україні.  

6 Мальований М.І. 
Фінансове забезпечення соціального захисту населення України: теорія, методологія та 

практика. 

7 Мельник К.М. Банківське кредитування в сучасних умовах розвитку економіки України. 

8 Власюк С.А. 
Фінансово-кредитне забезпечення підприємницьких структур аграрної сфери та механізм їх 

функціонування. 

9 Бондаренко Н.В. Фінансово-кредитний механізм функціонування підприємницьких структур.  

10 Барабаш Л.В. Гармонізація податкової системи України 

11 Лиса Н.В. Роль податків у формуванні державного і місцевого бюджету. 

12 
Бечко П.К. 

 

Вдосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на прикладі 

сільськогосподарських підприємств Черкаської, Вінницької і Кіровоградської областей. 

13 Пташник С.А. Розвиток бюджетів місцевого самоврядування в умовах фіскальної децентралізації. 

14 Улянич Ю.В. Організація та гармонійний розвиток страхової справи в Україні. 



ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні 

розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, 

обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, 

випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні  
 (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, 

науковий рівень, значимість та  практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від 

їх виконання); 

IV. Розробки, які впроваджено у 2021 році за межами УНУС навчально- науковою  

лабораторією Фінансів, банківської справи та страхування 
№

 

п/

п 

Назва та автори 

розробки 
Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги 

над аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата  
акту 

впровад

ження 

Практичні результати, 

які отримано (обсяг 

отриманих коштів, 
налагоджено 

співпрацю для подальшої 
роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Розробка 

рекомендацій щодо 

особистого та 

майнового 

страхування  

підприємств 

аграрної галузі 

(договір №3 від 

1.03.2021р.) 
 Автори: Гузар Б.С., 

Прокопчук О.Т. 

Розрахунок окремих 

об’єктів страхування 

майна, продукції та 

посівів, що дасть 

можливість запобігти 

ризикам та збільшити 

доходи підприємству 
 

ФГ ім.  В.П.Чкалова. 
м. Тальне, вул. 

Вокзална,135. 
Тальнівського 

району 
Черкаської області 

26.10.2021р. 

10 000 грн. 
Надано методичні 

рекомендації 

виробництву та 

налагодження 

подальшої співпраці 

2 Розробка 

рекомендацій щодо 

особистого та 

майнового 

страхування  

підприємств 

аграрної галузі 

(договір №13/21 від 

12.07. 2021р.) 
Автори: Гузар Б.С., 
Мельник К.М., 
Пташник С.А.  

Розрахунок окремих 

об’єктів страхування 

майна, продукції та 

посівів, що дасть 

можливість запобігти 

ризикам та збільшити 

доходи підприємству 
 

ПСП «Синюха». 
с. Синюха 

Новоархангельського 

району 

Кіровоградської 

області 

26.10.2021р

. 

5 200 грн. 
Надано методичні 

рекомендації 

виробництву та 

налагодження 

подальшої співпраці 

3 Розробка 

рекомендацій щодо 

особистого та 

майнового 

страхування 

підприємств 

аграрної галузі 

(договір №14/21 

від 12.07. 2021р.) 
Автори: Гузар Б.С., 

Колотуха С.М., 
Улянич Ю.В. 

Розрахунок окремих 

об’єктів страхування 

майна, продукції та 

посівів, що дасть 

можливість запобігти 

ризикам та збільшити 

доходи підприємству 
 

СВГ «Славутич». 
с. Перегонівка 

Голованівського 

району 

Кіровоградської 

області 

26.10.2021р. 

5 100 грн. 
Надано методичні 

рекомендації 

виробництву та 

налагодження 

подальшої співпраці 

 

V. Інформація про комерціалізацію науково-технічних розробок (коротко описати 

результати)  

 



VІ. Список наукових праць, опублікованих у 2021 році у виданнях, які мають імпакт-

фактор, зокрема у наукометричних базах Scopus, Web of science за формою: 

 
№ 

з/п 

Автори Бібліографічний опис Друковані 

аркуші 

1 2 3 4 

1 

Нестерчук 

Ю.О., Бечко 

П.К., Мудрак 

Р.П., Соколюк 

С.Ю., Мельник 

Л.Ю. 

Державні інструменти розвитку підприємницької діяльності в 

аграрному секторі. Laplagetn revistaState tools for the development of 

entrepreneurial activity in the agrarian sphereLaplage em Revista 

(International), vol.7, n. 3B, Sept. - Dec. 2021, p.125-138. (Scopus) 

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8437 

1,35 

2 

Borovyk P., 

Kyryliuk V., 

Kolotukha S., 

Korotieiev M. 

and Krochak O. 

Excessive Concentration of Agricultural Land by Holdings as A Problem 

of Land Management in Ukraine. Proceedings ofthe 37th International 

Business Information Management Association Conference, IBIMA 

2021: Innovation Management and information Technology impact on 

Global Economy in the Era of Pandemic. 30-31 May 2021, Cordoba, 

Spain, P. 7991-7993. (Scopus) 

Інституційний депозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8795 

0,5 

3 

Колотуха С.М., 

Гвоздєй Н.І., 

Вінницька О.А. 

Банківське кредитування аграрного сектора економіки як один із 

чинників економічної стійкості  Економіка. Фінанси. Право . 

ЩОМІСЯЧ-НИЙ ІНФОРМА-ЦІЙНО–АНАЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ 

№ 5’2021-с.25-30. (Web of science) 

Інституційний 

депозитарій:http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8772 

0,27 

           *  у бібліографічному описі зазначається база – Scopus, WOS 

 

VІІ. Список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях: 

 
№ 

з/п 

Автори Бібліографічний опис Друковані 

аркуші 

1 2 3 4 

1 Гузар Б. С. 

Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту та 

напрями його удосконалення.  Економіка та держава. 2021. № 7. 

С. 66–70. Інституційний репозитарій: 

ttp://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8347 

1,4 

2 Гузар Б. С. 

Сучасний стан та напрями удосконалення бюджетного 

менеджменту в Україні.  Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9074  

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8344 

1,5 

3 
Гузар Б.С., 

Трус О.М. 

Оцінка та аналіз бюджетної децентралізації в Україні. Збірник 

наукових праць Уманського національного університету 

садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.: 

Економічні науки. Вип. 98. Ч.2. Умань, 2021.С.89-110.. 

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8348 

1,5 

4. 

Бечко П. К., 

Гузар Б. С., 

Бечко В. П., 

Наталич О. С. 

Податкові ризики в умовах реалізації податкової політики зі 

стимулювання інноваційної діяльності в Україні.  Ефективна 

економіка. 2021. № 3. С. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8754  Інституційний 

репозетарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8349 

0,4 

5 

Ролінський О.В., 

Гузар Б.С., 

Улянич Ю.В., 

Пономаренко О.В. 

Розвиток інформаційних технологій на страховому 

ринку України. Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. 

ред.) та ін.: Економічні науки. Вип. 98. Ч.2. Умань, 2021. С. 186-

0,4 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8754
https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2021/vipusk-98-chastina-11/rozvitok-informacijnih-tehnologij-na-strahovomu-rinku-ukraini.html
https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2021/vipusk-98-chastina-11/rozvitok-informacijnih-tehnologij-na-strahovomu-rinku-ukraini.html


194.  

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8350 

6 

Dankiewicz R., 

Prokopchuk O., 

Malyovanyi M. 

Architectonics of Complex Modernization of Agricultural Insurance 

Market of Ukraine in Conditions of Transformation Processes. Облік і 

фінанси. 2021. № 2(92). С. 74-84. 

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8609 

0,6 

 

7 
Прокопчук О.Т., 

Колотуха С.М. 

Видова сукупність страхових продуктів на агростраховому 

ринку України. Банківська справа. 2021. № 1 (153). С. 85-102. 

Інституційний репозитарій: 
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8636 

0,9 

 

8 

Непочатенко О. О, 

Прокопчук О. Т., 

Мальований М. І. 

Інноваційні підходи до використання потенціалу 

агрострахування. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва / Редкол.: О.О. 

Непочатенко (відп. ред.) та ін. : Умань: Редакційно-видавничий 

відділ Уманського НУС, 2021. Випуск 98. Ч. 2. С. 6-20. DOI 

10.31395/2415-8240-2021-98-2-6-20. 

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8608 

0,7 

 

9 

Мальований М. І., 
Прокопчук О. Т., 

Мальований М. М. 

Концептуальні засади розвитку програм мікрострахування в 

Україні. Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. 

ред.) та ін. : Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського 

НУС, 2021. Випуск 98. Ч. 2. С. 29-40. DОI 10.31395/2415-8240-

2021-98-2-29-40. 

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8610 

0,6 

 

10 

Прокопчук О. Т., 

Цимбалюк Ю. А., 

Мельник К. М. 

Інвестиційна діяльність страхових організацій в Україні. 

Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 5-12. DOI: 

10.32702/2306-6814.2021.16.5. 

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8611 

0,4 

 

11 

Прокопчук О. Т., 

Цимбалюк Ю. А., 

Власюк С.А. 

Інвестиційна складова менеджменту страхових організацій. 

Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 25-32. 

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8612 

0,4 

 

12 

Бечко П. К., 

Власюк С. А., 

Бечко В. П., 

Шумило Т. В. 

Принципи справедливості та їх відображення при оподаткуванні 

суб’єктів господарювання у вітчизняній податковій системі. 

Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 156–161. Інституційний 

репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8074 

0,7 

13 

Бондаренко Н. В. 

Власюк С. А. 

Деркач Т.А. 

Investment attractiveness of Ukrainian agrarian sector. Збірник 

наукових праць УНУС / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. Умань: 

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 98. 

Ч.2 : Економічні науки. С.195-203. Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8208 
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Колотуха С.М., Улянич Ю.В., Мельник К.М. Методичні матеріали, завдання і вказівки 

для самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів першого рівня 

вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь 

знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, банківська 

справа та страхування. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 84 с. 

0,08 

 Прокопчук О.Т., Мельник К.М., Колотуха С.М., Лиса Н.В. Методичні рекомендації 

щодо проходження виробничої (переддипломної) практики для студентів денної та 

заочної форм навчання освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 42 с. 

1,54 

 Мельник К.М., Колотуха С.М., Пташник С.А. Методичні матеріали, завдання та 

вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Банківська система» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Умань: 

Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 26 с. 

1,53 

 Мельник К.М., Ролінський О.В. Методичні матеріали для виконання курсової роботи  з 

навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021.  28 с.  

1,56 

 Мельник К.М., Колотуха С.М., Пташник С.А. Інструктивно-методичні матеріали для 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Банківська система» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Умань: 

Видавець «Сочінський М.М.», 2021.  76 с.  

4,76 

 Мельник К.М., Ролінський О.В., Гузар Б.С. Методичні матеріали, завдання та вказівки 

для самостійної роботи з навчальної дисципліни « Аналіз банківської діяльності» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Умань: 

Видавець «Сочінський М.М.», 2021.  34 с.  

1,97 

 Мельник К.М., Улянич Ю.В., Пташник С.А. Інструктивно-методичні матеріали для 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Аналіз банківської 

діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та 

заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 46 с.  

2,36 

 Мельник К.М., Лиса Н.В., Гузар Б.С. Методичні матеріали та вказівки для виконання 

контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування». Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2021. 26 с.  

1,26 

 Бечко П.К. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Палаткова система» для підготовки 

студентів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Умань. 

УНУС.2021. 

 

8,98 

 

 Бечко П.К. Опорний конспект лекцій з курсу «Суспільні фінанси» для підготовки 

докторів філософії  із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
9,8 

 Податковий менеджмент: інструктивно-методичні матеріали для проведення 

практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної і 

заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

/ Укладачі: к.е.н., доцент Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент 

Бондаренко Н.В., к.е.н., доцент Ролінський О.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 

2021. 56 с. 

2,85 

 Податковий менеджмент: методичні матеріали, завдання та вказівки для самостійної 

роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної і заочної 

форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / 

Укладачі: к.е.н., доцент Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент 

Бондаренко Н.В., к.е.н., доцент Ролінський О.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 

2021. 80 с. 

4,67 

 Податковий менеджмент: методичні матеріали для виконання контрольної роботи 

здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укладачі: к.е.н., 

доцент Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В. Умань: 

1,5 



Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 32с. 

 Податковий менеджмент: методичні матеріали для виконання контрольної роботи 

здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укладачі: к.е.н., 

доцент Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В. Умань: 

Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 32с. 

1,5 

 Поведінкові фінанси: інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних 

занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної і заочної 

форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / 

Укладач: к.е.н., доцент Барабаш Л.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 32с. 

1,3 

 Поведінкові фінанси: методичні матеріали, завдання та вказівки для самостійної роботи 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної і заочної форм 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укладач: 

к.е.н., доцент Барабаш Л.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 44с. 

1,9 

 Поведінкові фінанси: методичні матеріали для виконання контрольної роботи 

здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форм навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укладач: к.е.н., 

доцент Барабаш Л.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 16с. 

0,7 

 Податковий менеджмент на підприємствах аграрної сфери: методичні матеріали для 

виконання курсової роботи студентами денної і заочної форм навчання спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: к.е.н., доцент Барабаш Л.В., к.е.н, доцент 

Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 

2021. 36 с. 

1,5 

 Податковий менеджмент на підприємствах аграрної сфери: інструктивнометодичні 

матеріали до семінарських і практичних занять для студентів денної і заочної форм 

навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: к.е.н., доцент Барабаш 

Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В., к.е.н., доцент 

Ролінський О.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 52 с 

2,7 

 Податковий менеджмент на підприємствах аграрної сфери: методичні матеріали, 

завдання та вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: к.е.н., доцент Барабаш Л.В., 

к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В., к.е.н., доцент Ролінський 

О.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 72 с. 

4,34 

 Власюк С.А., Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т, Бондаренко Н.В., Барабаш Л.В., 

Колотуха С.М., Улянич Ю.В., Мельник К.М. Методичні матеріали, завдання і вказівки 

для самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів першого рівня 

вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь 

знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, банківська 

справа та страхування.: Умань, 2021. 84 с.  

3,49 

 Власюк С.А., Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т, Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В., 

Колотуха С.М., Бечко П.К., Гузар Б.С. Інструктивно-методичні матеріали до 

семінарських та практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів 

першого рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми 

фінанси, банківська справа та страхування. Умань, 2021. 73 с.  

Інституційний репозитарій http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8286 

4,31 

 Власюк С.А., Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т, Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В., 

Колотуха С.М., Ролінський О.В., Пташник С.А. Методичні вказівки для виконання 

індивідуальних завдань з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів першого рівня 

вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь 

знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, банківська 

справа та страхування. Умань, 2021. 28 с.  

Інституційний репозитарій http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8290 

1,37 

 Власюк С.А., Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т, Бондаренко Н.В., Барабаш Л.В., 

Колотуха С.М., Бечко П.К., Цимбалюк Ю.А. Методичні вказівки для виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів першого рівня вищої 

освіти заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми 

фінанси, банківська справа та страхування. Умань, 2021. 72 с. Інституційний 

репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8291 

3,9 

 Власюк С.А., Прокопчук О.Т.  Барабаш Л.В. Бондаренко Н.В. Цимбалюк Ю.А. 

Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних (семінарських) занять з 

навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого 

3,41 
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(магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 

освітньої програми фінанси, банківська справа та страхування. Умань: ВПЦ «Візаві». 

2021. 71 с. Інституційний репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7798 

 Власюк С.А., Прокопчук О.Т. Бондаренко Н.В. Барабаш Л.В. Ролінський О.В. 

Методичні матеріали для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Страховий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування», освітньої програми 

фінанси, банківська справа та страхування. Умань: ВПЦ «Візаві». 44 с. Інституційний 

репозитарій :http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7799 

2,07 

 Власюк С.А., Прокопчук О.Т. Барабаш Л.В. Бондаренко Н.В. Методичні матеріали, 

завдання та вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Страховий 

менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та 

заочної форми навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування», освітньої програми 

фінанси, банківська справа та страхування. Умань: ВПЦ «Візаві». 2021. 60 с. 

Інституційний депозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7800 

3,56 

 Пономаренко О.В., Бондаренко Н.В. Інструктивно-методичні матеріали для 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи наукової комунікації 

іноземною мовою» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної 

та заочної форми навчання спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та 

страхування». Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 48 с 

2,6 

 

 Пономаренко О.В. Методичні матеріали та вказівки для виконання контрольної роботи 

з навчальної дисципліни «Основи наукової комунікації іноземною мовою» для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання 

спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування». Умань: Редакційно-

видавничий Уманський НУС. 2021. 36 с. 

3,3 

 Пономаренко О.В., Бондаренко Н.В. Методичні матеріали та вказівки для 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукової комунікації іноземною 

мовою» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної 

форми навчання спеціальностей 072 «фінанси, банківська справа та страхування». 

Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС 2021. 34 с. 

3,7 

 Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних робіт з дисципліни 

«Фінансово-економічна діяльність» для студентів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" 

Укладачі: к.е.н., старший викладач Пташник С.А. Умань. ВПЦ «Візаві». 2021. 

3,11 

 

 Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» денної форми навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" 

Укладачі: к.е.н., старший викладач Пташник С.А. Умань. ВПЦ «Візаві». 2021. 

3,07 

 

 Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінансово-економічна діяльність» для 

студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". Укладачі: к.е.н., ст. викладач С.А. 

Пташник. Умань. ВПЦ «Візаві». 2021. 

4,02 

3 Рекомендації 

виробництву, 

рекомендован

і НМК 

факультету, 

НМР 

університету, 

вченою 

радою 

факультету 

УНУС 

 

 

4. Статті у 

наукових 

виданнях 

України, що 

не увійшли 

Улянич Ю.В., Бутко Н.В. Візуалізація процесів страхування. Гармонійний розвиток 

економіки україни в умовах трансформаційних перетворень: колективна монографія / 

Під ред д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань. Видавець «Сочінський М.М.». 

2021. С. 79-86. 

Інституційний репозитарій http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8565 

0,3 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7798
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 до переліку 

фахових 

Улянич Ю.В., Мельник К.М. Стан та тенденції розвитку банківського регулювання та 

нагляду в Україні. Гармонійний розвиток економіки України в умовах 

трансформаційних перетворень: колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора 

О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2021. С. 59- 67. Інституційний 

репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8564 

0,21 

 Улянич Ю.В. Візуалізація та інформаційні технології – сучасні інструменти розвитку 

страхових компаній України. Гармонізація фінансово-економічного середовища 

України в комунікативному просторі : монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. 

Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 427-461. 

Інституційний репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8563 

0,68 

 Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Підопригора С.М. Переваги та недоліки недержавного 

пенсійного страхування в Україні. Гармонійний розвиток економіки України в умовах 

трансформаційних перетворень : колект. моногр. / Під ред. д.е.н., проф. 

О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2021. 157 с. Інституційний 

репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8226 

0,5 

 Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Деркач Т.А. Перспективи впровадження інновацій в 

національній банківській системі. Гармонійний розвиток економіки України в умовах 

трансформаційних перетворень : монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. 

Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 119 с. Інституційний 

репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8225 

0,5 

 Пташник С.А Фінансове забезпечення фіскального простору місцевого самоврядування 

в умовах фінансової децентралізації в Україні. Гармонізація фінансово-економічного 

середовища України в комунікативному просторі : монографія / Під ред. д.е.н., 

професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 523 с. 
Інституційний репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8595  

1,45 

 Барабаш Л.В., Осіпова А.А. Стан екологічного оподаткування в Україні та напрями 

його оптимізації Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних 

перетворень / Під ред. Д.е.н., процесора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2021. 156 с. (С. 41–48) Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8097 

0,39 

 Барабаш Л.В. Екологічне оподаткування в Україні: сучасні аспекти функціонування та 

перспективи вдосконалення. Гармонізація фінансово-економічного середовища 

України в комунікативному просторі : монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. 

Непочатенко.  Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 523 с. (С. 6–35) 

1,77 

 Барабаш Л.В., Осіпова А.А. Стан екологічного оподаткування в Україні та напрями 

його оптимізації Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних 

перетворень / Під ред. Д.е.н., процесора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2021. 156 с. (С. 41–48) Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8097 

0,39 

 Прокопчук О.Т. Формування та розвиток ринку страхових послуг в Україні. 

Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному 

просторі : колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. 

Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 325-359. Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8615 

2,1 

 Колотуха С.М., Переполка В.Ю. Адаптація зарубіжного досвіду вдосконалення 

кредитного механізму в аграрному секторі економіки. Гармонійний розвиток економіки 

України в умовах трансформаційних перетворень. Колективна монографія / Під ред.. 

д.е.н. професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.»,2021. 86-91 

0,2 

 Колотуха С.М. Фінансове забезпечення капітальних інвестицій підприємств АПК 

Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному 

просторі :монографія /Під ред. д.е.н.,професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.»,2021 с.157-186. 

1,4 

 Гузар Б.С. Інвестиційно - інноваційне забезпечення сталого розвитку аграрного сектора 

в умовах глобалізаційних викликів. Гармонійний розвиток економіки України в умовах 

трансформаційних перетворень : монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. 

Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.». 2021. С.22-32. Інституційний 

репозитарій:http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8351 

1,7 

 Гузар Б.С. Фінансовий контролінг в системі управління підприємствами України.  

Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному 

просторі : монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 

«Сочінський М. М.», 2021.С.133-157. Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8352 

2,5 

 Пономаренко О.В. Особливості викладання ділової іноземної мови у закладах вищої 1,6 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8226
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8225
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8595


освіти в контексті аналізу стилю ділових паперів. Гармонізація фінансово-

економічного середовища України в комунікативному просторі :монографія /Під ред. 

д.е.н.,професора О.О. Непочатенко.Умань: Видавець «Сочінський М.М.»,2021 с.302-

325. 

 Пономаренко О.В. Розвиток конкурентоспроможного ринку освітніх послуг в умовах 

економічних світових процесів. Гармонійний розвиток економіки України в умовах 

трансформаційних перетворень під  ред.. д.е.н. О.О.Непочатенко. Умань : Видавець 

«Сочинський М.М.», 2021 -  С 36  

0,3 

 Мельник К.М., Савчук І.В. Сучасний стан іпотечного кредитування та шляхи його 

вдосконалення в Україні. Гармонійний розвиток економіки України в умовах 

трансформаційних перетворень: колект. моногр. / під ред. д.е.н., проф. О.О. 

Непочатенко. Умань: вид.«Сочінський М.М.», 2021. С. 45-53. Інституційний 

репозитарій:   

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8396   

0,32 

 Мельник К.М. Сучасний стан забезпечення та напрями підвищення рівня фінансової 

безпеки банківського сектора економіки України. Гармонізація фінансово-

економічного середовища України в комунікативному просторі : монографія / під ред. 

д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021.С. 

248-278. Інституційний репозитарій:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8398  

1,78 

5. 

Статті у 

зарубіжних 

наукових 

виданнях 

(крім тих, що 

цитуються у 

Scopus, Web 

of Science) 

Непочатенко О.О., Бечко П.К. Концептуальні засади справедливості оподаткування. 

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 31, 2021 3 ECONOMICSCIENCES. С.3-8. 
0,92 

 Бечко П.К., Мельник К.М., Гузар Б.С., Пташник С.А. Оцінка системи регулювання 

кредитного ринку. POLISH JOURNAL OF SCIENCE. №36 (2021) VOL. 2. С. 7-10.     

Інституційний репозитарій http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7718  

0,11 

 Колотуха С.М., Мельник К.М., Бондаренко Н.В., Переполка В.Ю. Фінансово-кредитне 

забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора України.  Polish journal of 

science. №36 (2021) VOL. 2. С. 11-15.  

Інституційний репозитарій http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7716  

0,14 

 Бечко П.К. Державне регулювання податкового стимулювання суб’єктів 

господарювання аграрної галузі POLISH JOURNAL OF SCIENCE. № 31, 2021 3 

economicsciences. с.8-13. 

0,67 

 Бечко П.К., Мельник К.М., Гузар Б.С., Пташник С.А. ASSESSMENT OF THE CREDIT 

MARKET REGULATION SYSTEM. POLISH JOURNAL OF SCIENCE. Wojciecha 

Górskiego 9, 2021, Warszawa, Poland, 00-033 http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7718 

0,5 

6. 

Тези 

доповідей на 

Міжнародних 

конференціях 

за кордоном 

Бечко П.К. Розвиток системи банківського кредитування аграрного бізнесу. Ш 

Міжнародна практична конференція«modern directions of scientific research 

development»1-3 вересня 2021 року Чикаго, США. С.438-444. 

0,68 

 Lesia Barabash, Mykhailo Malovanyi and Alla Osipova Social Aspects of State Regulation of 

Agricultural Production SHS Web of Conferences Volume 100 (2021) IV International 

Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021) Kryvyi Rih, 

Ukraine, April 12-16, 2021 DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110004002 URL: 

https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/11/shsconf_iscsai2021_04001/shsconf_iscsai2021_

04001.html Інституційний репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8117 

0,53 

 Бечко П.К., Власюк С.А., Нагорний В.І. Кредитування суб’єктів господарювання 

аграрної галузі. The 3 rd International scientific and practical conference “Science, 

innovations and education: problems and prospects” (October 13-15, 2021) CPN Publishing 

Group, Tokyo, Japan. 2021. 503 p. Інституційний репозитарій 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8269 

0,3 

 Ponomarenko O. The peculiarities of realizing the contextual meaning of the English article 

in Ukrainian translation. Матеріали до VII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Vznik Moderni Vedecke» Praha education and science 2020. C.146. 

 
0,3 

 Пономаренко О.В. Ділова англійська мова (BE) та підмова для спеціальних цілей ( 

ESP). Друга Міжнародна наукова конференція «European Applied Science: modern 

approaches in scientific researches»/ Stuttgart ORT Publishing 2021. С.54. 

0,2 

 Пономаренко О.В. Мотивація як продуктивна та домінуюча складова навчальної 

діяльності. Матеріали X міжнародної наково-практичної конференції Modern Science: 

Problems and Innovations. Стокгольм, Швеція 18-29 жовтня, 2021. С. 78-83. 

0,2 

 Пономаренко О.В. English as the primary source of language in Business and Management. 

III Міжнародна науково-практична конференція  «Achievements and prospects of modern 

scientific research». Буенос – Айрес, Аргентина 7-9 лютого 2021. С. 186. 

0,3 

 

7. Тези Лиса Н.В., Улянич Ю.В., Пташник С.А. Автоматизація страхової діяльності. Аспекти  
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доповідей на 

Міжнародних 

конференціях 

в Україні 

стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ХVI 

Міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2021р. / за ред.. О.О. 

Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021.С. 17-19. 

 Прокопчук О.Т. Класифікація ризиків та управління ними в аграрному секторі 

економіки. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи 

розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

(м. Херсон, 27 квітня 2021 р.). Херсонський державний аграрно-економічний 

університет, 2021. С. 157-161. 

Інституційний репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8613 

0,2 

 Прокопчук О.Т. Законодавчі новації на страховому ринку України. Актуальні 

проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та 

глобалізаційних процесів: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Херсон, 23 червня 2021 р.). Херсон : ХНТУ, 2021. С. 152-154. 

Інституційний репозетарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8614 

0,2  

 Барабаш Л.В. Акценти трансформації податкових систем у постпандемічний період. 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. 

Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.  Харків: ХНАУ, 

2021. 510 с. (С. 417–420) Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8163 

0,2 

 Барабаш Л.В. Податкова система як ключовий фактор соціально-економічного 

розвитку держави. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-

інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. 

Вінниця: ВНТУ, 2021. 932 с. (С. 35–36) Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8165 

0,17 

 Барабаш Л.В. Роль поведінкових чинників у функціонуванні податкової системи 

держави. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової 

економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. 

Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк Луцьк, 2021. 565 с. (С. 387–389) 

Інституційний репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8167 

0,15 

 Барабаш Л.В. Гармонізація податкової системи України у постпандемічний період. 

Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 17-19 березня 

2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. 480 с. (С. 23–25) Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8169 

0,13 

 Барабаш Л.В. Пріоритетні вектори розвитку податкової системи України. Проблеми та 

перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 

року). Полтава : ПУЕТ, 2021. 301 с. (С. 55–57) Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8168 

0,11 

 Барабаш Л.В. Поведінкові фактори впливу на ефективність функціонування податкової 

системи. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.) / 

за ред. Пилипенко К. А. Полтава : ПДАУ, 2021. 916 с. (С. 553–556) Інституційний 

репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8119 

0,13 

 Барабаш Л.В. Актуальні маркери гармонізації податкової системи в контексті 

економічної кризи. Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в 

контексті сучасних кризових явищ: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Чернівці (Україна, 20 травня 2021 р. Чернівці: Технодрук, 2021. 379 с. 

(С. 97–96) Інституційний репозитарій: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8118 

0,2 

 Барабаш Л.В. Роль податкової системи в економічному зростанні. Синергетичні 

драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : збірник тез за 

матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2021. 689 с. (С. 431–433) Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8152 

0,13 

 Барабаш Л.В. Оптимізація податкової системи України з метою стимулювання 

розвитку територіальних громад. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року [Електронний ресурс] Електрон. дані. 

Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 

см. Назва з тит. екрана. 389 с. (С. 328–330) Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8151 

0,12 

 Барабаш Л.В. Податкові стимули розвитку аграрного виробництва України. Стратегія 0,14 



інтеграції аграрної освіти, науки, виробництва: глобальні виклики продовольчої 

безпеки та змін клімату : доповіді учасників міжнародної науково-практичної 

конференції Міжнародного форуму, 27-28 травня 2021 р., м. Миколаїв / Міністерство 

освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : 

МНАУ, 2021. 216 с. (С. 13–15) Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8150 

 Власюк С.А., Голубенко В.І. Страховий ринок України: тенденції та перспективи 

розвитку. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової 

економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. 

Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк. Луцьк, 2021. 565 с. Інституційний 

репозитарій:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8252 

0,1 

 Власюк С.А., Сулима С.А. Теоретичні аспекти фінансово-кредитного забезпечення 

розвитку підприємницьких структур аграрної сфери. Актуальні проблеми сучасного 

бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 

2021. 480 с. Інституційний репозитарій:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8256 

0,1 

 Власюк С.А., Андрусішина І.В. Сутність та доцільність страхування життя. ІІI 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.) 

Інституційний репозитарій:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8257 

0,1 

 Власюк С.А., Андрусішина Н.В. Основні аспекти медичного страхування в Україні. ІІI 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.) 

Інституційний репозитарій:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8258 

0,1 

 Власюк С.А., Ролінський О.В., Цимбалюк Ю.А. Фінансове забезпечення розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Інноваційне підприємництво та торгівля: 

сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів Міжн. наук.-практи. 

інтернет-конференції (м. Херсон, 27 квітня 2021 р.). Херсонський державний аграрно-

економічний університет, 2021. 244 с. Інституційний репозитарій:   

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8259 

0,1 

 Власюк С.А., Калюжна Л. Цифровізація економічних відносин як можливість 

проривного розвитку підприємств в умовах кризи. Трансформація податкової та 

обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці (Україна, 20 травня 2021 р.) 

Чернівці: Технодрук, 2021. 379 с. Інституційний репозитарій:   

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8261 

0,1 

 Власюк С.А., Ролінський О.В. Фінансова безпека банківського сектору економіки в 

умовах COVID-19. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових 

відносин, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2021 

р. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 148 с. Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8262 

0,1 

 Власюк С.А., Цимбалюк Ю.А. Інвестування банківського сектору України в умовах 

пандемії. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, 

матеріали ХVІ Міжн. науково-практичної конференції. 24 травня 2021 р. Умань : 

Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 148 с Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8263 

0,1 

 Колотуха С.М. Розвиток банківського кредитування сільськогосподарських 

підприємств як умова сталого економічного зростання аграрного сектора економіки. 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річному 

ювілею професора В.Й.Шияна,19 лютого 2021р./ Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва.-Харків: ХНАУ,2021.-с.432-434. 

0,1 

 Колотуха С.М. Розвиток кредитних відносин як фактор економічної стабілізації 

аграрного сектора економіки. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах 

ринкових відносин, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 

травня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021.  с.13-17. 

0,15 

 Пономаренко О.В. Іншомовна компетенція як ключовий аспект розвитку 

громадянського суспільства в Україні в сучасних умовах. Аспекти стабільного 

розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали XVI міжнародної науково-

практичної конференції. Умань. Видавець «Сочінський Н.М.» 2021. С. 143-147. 

0,1 

 Мельник К.М. Управління кредитним ризиком як запорука фінансової безпеки банку. 

Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному 

ювілею професора В.Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. 

Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2021. 438-440 с.  

0,13 
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 Мельник К. М. Інтернет-маркетинг як ефективний інструмент розвитку аграрних 

підприємств. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової 

економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. 

Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк. Луцьк, 2021. С.73-75. 

0,15 

 Мельник К.М. Система гарантування вкладів фізичних осіб як стимулюючий фактор 

довіри населення до фінансово-кредитних установ в Україні. Аспекти стабільного 

розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІ Міжнародної науково-

практичної конференції. 24 травня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 

С. 19-22. 

0,13 

 Бондаренко Н.В. Фінансові інструменти активізації кредитування МСБ в умовах 

пандемії. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет 

конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. С.159-162. 

0,1 

 Бондаренко Н. В., Вовчанська А. В. Стан фінансової безпеки малого й середнього 

підприємництва в Україні. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах 

поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / 

відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк – Луцьк, 2021. С. 

141-143. 

0,1 

 Бондаренко Н.В. Антикризове управління фінансами на підприємстві. Аспекти 

стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2021 р. Умань : Видавець 

«Сочінський М. М.», 2021. С. 8-10. 

0,2 

8. Тези 

доповідей на 

Всеукраїнськ

их 

конференціях 

Барабаш Л.В. Особливості функціонування податкової системи України в умовах 

поведінкових фінансів. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення 

інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій. Дубляни, 

2021, 266 с. (С. 218–220) Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8164 

0,14 

 Барабаш Л.В. Еволюція економічної сутності дефініцій «Податок» і «Податкова 

система». Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-

педагогічних працівників, 20 травня 2021 р. / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та 

ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 237 с. (С. 34–36) Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8162 

0,14 

 Барабаш Л.В. Теоретичні основи гармонізації податкової системи України. 

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА МАРКЕТИНГ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА 

ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького.  м. Черкаси, 27 травня 2021 року. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 

2021. 344 с. (С. 173–176) Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8160 

0,14 

 Власюк С.А., Цимбалюк Ю.А., Ролінський О.В. Особливості державної підтримки 

аграрної галузі в умовах пандемії. Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення 

інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій», Дубляни, 

20.05.2021, 266 с. Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8260 

0,1 

 Власюк С.А., Андрусішина Н.В. Страхування як інструмент мінімізації ризиків у 

аграрному секторі економіки України. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-

5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. 130 с. Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8264 

0,1 

 Власюк С.А., Бечко П.К., Крюков Д.О. Банківське кредитування аграрного сектору в 

сучасних умовах господарювання. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-

5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. 130 с. Інституційний репозитарій:  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8265 

0,1 

 Власюк С.А, Ролінський О.В., Заярна В.О. Фінансове забезпечення аграрної сфери в 

умовах пандемії. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. 

Умань. 130 с. Інституційний репозитарій:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8266 

0,1 

 Власюк С.А., Цимбалюк Ю.А., Хомутовська Д.А. Агрострахування як основний 

інструмент управління ризиками в сільському господарстві. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-

практ. інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. 130 с. Інституційний 

0,1 
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репозитарій:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8267 

 Колотуха С.М., Переполка В.Ю. Сучасні риси кредитного механізму суб’єктів 

аграрного ринку. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали Х11 Всеукраїнської 

наукової конференції. 21 грудня 2020р. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. 

с.16-20. 

0,1 

 Пономаренко О.В. Особливості інтерпретації англійського офіційно-ділового стилю 

при перекладі документів фінансово-економічної тематики. Розвиток фінансово-

кредитних систем:виклики сьогодення. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції. 4-5 червня 2021. Умань. С. 55-58. 

0,1 

 Пономаренко О.В.  Інтегративний підхід, як невід’ємна складова вивчення іноземної 

мови за професійним спрямуванням. Проблеми викладання іноземних мов у закладах 

вищої освіти. Матеріали І Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції. 

Мелітополь. 20.05.2021. С. 95-100. 

0,2 

 Мельник К. М. Особливості мінімізації кредитного ризику комерційних банків. 

Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: 

збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. м. Черкаси, 27 

травня 2021 року. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С. 20-22.  

0,11 

 Мельник К. М. Лізинг – альтернатива банківському кредитуванню. Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

соціальноорієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1. м. Полтава, 31 березня 

2021 року. Полтава, 2021. С. 459–461.  

0,19 

 Мельник К.М., Артеменко С.В. Оптимізація депозитного портфеля банку. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-

кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. С. 

26-29. 

0,14 

 Бондаренко Н.В. Фінансова безпека в банківській сфері. Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Вдосконалення фінансовокредитного механізму 

забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських 

територій». Дубляни. 2021. С. 129-132.  

0,12 

 Бондаренко Н.В. Фінансова безпека банків. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. С. 99-101. 

0,1 

9. Тези 

доповідей 

інших 

конференцій, 

круглих 

столів тощо 

 

 

 

ХІ.  Членство науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, банківської справи та страхування у 

спецрадах, експертних радах, редколегіях наукових збірників (журналів) 

 

№ ПІБ 

Член якої спецради (назва установи, при якій функціонує, шифр, спеціальність, яку 

представляє), експертної ради, редколегії (назва збірника (журналу), установа, якою 

видається) 

1 2 3 

1.  
Прокопчук О.Т. 

Член редколегії Збірника наукових праць Уманського НУС 

(https://journal.udau.edu.ua/redakczjna-kolegya.html) 

 

 
2 

Прокопчук О.Т. 

Член редакційних колегій іноземного наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах: 1. Proceedings of the 36-th International Business Information 

Management Association Conference (IBIMA), 2020. Granada, Spain 

(https://ibima.org/conference/36th-ibima-conference/) 

3 Непочатенко О.О. Головний редактор «Збірника наукових праць Уманського національного університету 

садівництва» Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва ISSN 2415-8240 (Online), ISSN 0134-6393 (Print). 

http://journal.udau.edu.ua/ua/redakczjnakolegya.html 
4 Непочатенко О.О. Член редакційної колегії журналу «Облік і фінанси» (e-ISSN 2518- 1181, p-ISSN 2307-

9878) - фаховий рецензований науково-виробничий журнал відкритого доступу, 

заснований у 2004 році (p-ISSN 2305-6673). 

 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8267


5 Непочатенко О.О.  Член редакційної колегії журналу „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne‖  

6 Непочатенко О.О Член спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 в Національному науковому центрі 

“Інститут аграрної економіки” 

7 Непочатенко О.О Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України 

з питань макроекономіки, світового господарствa і соціальноекономічного розвитку. 

8 Мальований М.І. Секретар Вісника Уманського національного університету садівництва 

9 Мальований М.І. Член редколегії журналу «Збірник наукових праць УНУС» 

(https://journal.udau.edu.ua/redakczjna-kolegya.html) 

10 Мальований М.І. Експерт НАЗЯВО. Протягом 2020-2021 р. участь у 8 експертних комісій 

 

ХІІ.  Опонування науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

дисертацій 

№ 
ПІБ науково-педагогічного 

працівника (опонента) 

ПІБ дисертанта, науковий ступінь, на який претендував, за якою 

спеціальністю, шифр спецради, установа при якій функціонує спецрада 

1 2 3 

1 
Непочатенко О.О. 

Вдовенко І.С. Тема дисертаційного дослідження «Фінансові механізми 

розвитку підприємств аграрного сектора економіки», 2021р. 

2 

Барабаш Л.В. 

Крушинська А.В. Тема дисертаційного дослідження «Бюджетно-податкове 

стимулювання інвестиційної привабливості туристичного комплексу» на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 21 квітня 2021 року. Рада Д 26.350.02 в 

Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» 

 

           ХІІІ. Укладено договорів кафедрою фінансів, банківської справи та страхування  про  наукове 

співробітництво з вітчизняними та закордонними організаціями (ЗВО, фірми тощо) 

 

№ Країна 
Повна назва організацій (ЗВО, фірми тощо) та наукові напрями співробітництва 

(наявність копії договору в науково-дослідній частині обов`язкова!) 

1 2 3 

1 
Україна Черкаський національний університет ім Б. Хмельницького 

Напрями співробітництва: спільна узгоджена співпраця кафедр в науковій та 

навчально-методичній сферах. 

 
2 

Україна Херсонський державний аграрно-економічний університет  

Напрями співробітництва: спільна узгоджена співпраця кафедр в науковій та 

навчально-методичній сферах. 

 

3 

Україна Львівський національний аграрний університет 

Напрями співробітництва: академічна мобільність, співпраця у напрямі формування 

та реалізації освітньо-професійних програм з підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, що реалізуються 

кафедрою фінансів, банківської справи та страхування, проведення спільних наукових 

досліджень, здійснення інформаційно-консультаційної діяльності. 

 
 



 

            ХІV.   Проведено кафедрою фінансів, банківської справи та страхування  наукових заходів 

№ 
Назва заходу (Міжнародні, Всеукраїнські й інші конференції, круглі 

столи, семінари тощо), дата проведення 

Співорганізатори та кількість 

учасників 

1 2 3 

1 
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. 

Уманський НУС. м. Умань. 

Черкаський національний 

університет ім Б. Хмельницького 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет  

86 

2 

XIІІ Всеукраїнська наукова конференція Актуальні питання сучасної 

економіки, 21 грудня 2021р., Уманський НУС. м. Умань. 

Черкаський національний 

університет ім Б. Хмельницького 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет  

30 

3 

Всеукраїнська студентська наукова конференція приурочена 150-

річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі 

бджільництва Іполіта Івановича Корабльова, 22 квітня 2021р., 

Уманський НУС. м. Умань. 

25 

4 Тиждень фінансової грамотності з Global Money Week 2021 30 

5 
Семінар «Аспекти діяльності Державної казначейської служби 

України: досвід практика» 

Начальник відділу видатків, заступник 

начальника Уманського управління 

державної казначейської служби України 

Черкаської області Тетяна Байда. 

15 

6 

Зустріч з приватними підприємцями 

Сергій Олійник – засновник Oleynik 

Company, що займається організацією 

івентів, форумів, конференцій про 

агроіновації, новітні технології та ІТ-

рішення в сільському господарстві, та 

Микола Галушка – ресторатор, 

власник піцерії. 

15 

 

ХV. Участь науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

наукових заходах 

№ ПІБ 

Назва заходу (Міжнародні конференції, 

Всеукраїнські конференції, семінари, круглі столи) 

дата проведення, місце проведення, установа 

Вид участі (доповідь, 

публікація) 

1 2 3 4 

1 Гузар Б.С.  ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Розвиток фінансово-кредитних 

систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. 

Уманський НУС. м.Умань. 

 

публікація 

2 Барабаш Л.В. SHS Web of Conferences Volume 100 (2021) IV 

International Scientific Congress «Society of Ambient 

Intelligence – 2021» (ISCSAI 2021) Kryvyi Rih, 

Ukraine, April 12–16, 2021 

Доповідь і публікація 

3 Барабаш Л.В. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція «Розвиток фінансово-кредитних 

систем: виклики сьогодення» (4–5 червня 2021 р.) 

Доповідь і публікація 

1 Бечко П.К., Власюк С.А., 

Нагорний В.І. 

The 3 rd International scientific and practical conference 

“Science, innovations and education: problems and 

prospects” (October 13-15, 2021) CPN Publishing 

Group, Tokyo, Japan. 2021. 503 p.  

доповідь 



2 Власюк С.А., Голубенко 

В.І. 

Соціально-компетентне управління корпораціями в 

умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. 

О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. 

Лялюк. Луцьк, 2021. 565 с.  

доповідь 

3 Власюк С.А., Сулима 

С.А. 

Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-

фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: 

ЛНАУ, 2021. 480 с.  

доповідь 

4 Власюк С.А., 

Андрусішина І.В. 

ІІI Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємницькою діяльністю» (м. 

Полтава, 21 квітня 2021 р.)  

доповідь 

5 Власюк С.А., 

Андрусішина Н.В. 

ІІI Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємницькою діяльністю» (м. 

Полтава, 21 квітня 2021 р.)  

доповідь 

 

 

ХVІ.  Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, аспірантів, молодих 

учених (коротко описати, навести дані щодо ефективності аспірантури, наукового керівництва, захистів дисертацій, 

тощо). 

Виклдачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування – к.е.н., доцент Леся Барабаш та к.е.н., доцент 

Юлія Улянич пройшли відбір та прийняли участь у Німецько-українському агрополітичному діалозі (АПД). По 

завершенню програми Літньої школи АПД-2021 кожен її учасник підготував та представив фінальну презентацію, а 

також отримав Диплом про проходження курсу. 

У квітні 2021р. Олена Прокопчук захистила дисертацію на здобуття наукового ступення доктора наук на тему : 

«Агростраховий ринок України в умовах трансформаційних процесів». Науковий консультант д.е.н., професор Олена 

Непочатенко. Диплом ДД № 012050 від 29.06.2021 р Спеціальність: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». 

Під керівництвом Михайла Мальованого здобувач Алла Осіпова захистила дисертацію н здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук на тему «Державне регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва», 

спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, диплом: ДК №058762, 2021 р. 
Під керівництвом Олени Непочатенко за звітний період здійснюється підготовка аспірантів:  

1.Бойко Б.С. «Податкове стимулювання в системі державної фінансової підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників» 

2. Мальована М.М. «Розвиток недержавного соціального страхування в Україні» 

Під керівництвом Петра Бечка за звітний період здійснюється підготовка аспірантів:  

1. Кобилянський М.О. «Регуляторнімеханізми розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері». 

2. Нагорна Ю.І. «Податкове стимулювання діяльності суб’єктів аграрного виробництва». 

3. Нагорний В.І. «Розвиток системи банківського кредитування аграрного бізнесу». 

4. Шумило Т.В. «Податкова справедливість при адмініструванні податків і зборів» 

 

Студенти кафедри фінансів, банківської справи та страхування у звітному періоді брали активну участь у 

наукових заходах, які відбувалися як в університеті, так і на базі інших ВНЗ та стали лауреатами у різного рівня 

престижних конкурсах:  

1.10–11червня Київ 2021р. Міжнародний конкурс «Агрополітичні бачення подальшого розвитку аграрного 

сектору – бачення молодих аграрних політиків». Роботи трьох юних фінансисток Уманського НУС увійшли до когорти 

9 кращих і стали фіналістами конкурсу. Анастасія ЯНЮК посіла 2 місце (науковий керівник: д.е.н., доцент Олена 

Прокопчук), а Надія АНДРУСІШИНА – 6 місце (науковий керівник : к.е.н., доцент Світлана Власюк) престижного 

конкурсу. 

2. Удосконалення професійних знань студентів 11-мф групи спеціальності «Фінанси банківська справа та 

страхування»: Юлії Коцуренко, Вікторії Шмакової, Анастасії Третьяченко, Вікторії Яцюк, які пройшли курс 

«Візуалізація даних» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus та отримали сертифікати.  

3. Фінансисти взяли участь у кейсі від Національного банку України. До складу команди «Вища ліга» від нашого 

університету увійшло троє студентів: Анастасія Вовчанська – 11-к-ф група; Олексій Кісілєнко – 21-ф група; Олександра 

Яковенко – 21-ф група. Учасники нагороджені сертифікатами.  

 

 

 



Керівництво науковою роботою студентів з опублікуванням тез: 

1. Власюк С.А., Голубенко В.І. Страховий ринок України: тенденції та перспективи розвитку. Соціально-

компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 

лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк. Луцьк, 2021. 565 с.  

2. Власюк С.А., Сулима С.А. Теоретичні аспекти фінансово-кредитного забезпечення розвитку підприємницьких 

структур аграрної сфери. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. 480 

с.  

3. Власюк С.А., Андрусішина І.В. Сутність та доцільність страхування життя. ІІI Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 21 

квітня 2021 р.) 

4. Власюк С.А., Андрусішина Н.В. Основні аспекти медичного страхування в Україні. ІІI Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. 

Полтава, 21 квітня 2021 р.). 

5. Власюк С.А., Андрусішина Н.В. Страхування як інструмент мінімізації ризиків у аграрному секторі економіки 

України. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: 

виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. 130 с 

6. Власюк С.А, Ролінський О.В., Заярна В.О. Фінансове забезпечення аграрної сфери в умовах пандемії. 

Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-

5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. 130 с. 

7. Мельник К.М., Артеменко С.В. Оптимізація депозитного портфеля банку. Матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 

2021р. Уманський НУС. Умань. С. 26-29. 

 

8. ХVІІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками навчально- науковою 

лабораторією Фінансів, банківської справи та страхування протягом року заключено три  госпдоговори про науково – 

технічне співробітництво  з питань розробки  методичних рекомендацій щодо особистого та майнового  страхування з  

ТОВ ім. Чкалова Тальнівського району Черкаської області ( договір №3 від 1.03. 2021р.) на суму 10000 (десять) тис. грн, 

ПСП «Синюха» Новоархангельського району Кіровоградської області ( договір №13/21 від 12.07. 2021р.) на суму 5200 

(п’ять) тис.200 грн та СВГ »Синюха» Голованівського району Кіровоградської області ( договір №14/21 від 12.07. 

2021р.) на суму 5100(п’ять) тис.100 грн. Всього на суму 20300( двадцять) тисяч 300 грн.  Одним із напрямів  діяльності  

ННЛ є надання консультацій та рекомендацій з питань соціального захисту населення, оподаткування, податкового 

аудиту, бізнес – планування, бюджетування, фінансування, бюджетної децентралізації та страхування фізичних та 

юридичних осіб . Важливими напрямами організації навчально -  наукової роботи є проведення  навчально – практичних 

семінарів, круглих столів, тренінгів та зустрічей з успішними молодими підприємцями регіону, представниками   

Уманського управління Пенсійного фонду України, Управління праці та соціального захисту населення, 

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 навчально-  наукової  

роботи здобувачів і аспірантів. 

На базі навчально - наукової лабораторії  4 лютого 2021 року згідно передбаченого плану лабораторії  та 

спільного скоординованого  плану з 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 здобувачами вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня  та  здобувачами другого (магістерського) рівня  спеціальності 072«Фінанси, банківська 

справа та страхування» на тему: Старт ринку землі. Трудові та касові штрафи. Договори оренди і емфітевзису с.г. 

угідь. Податковий розрахунок ЄСВ/ПДФО/ВЗ. До навчально – практичних семінарів  залучались  представники 

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  до Закону України  

«Про  ринок землі». 

Протягом лютого - березня 2021 року  кафедрою на базі навчально -наукової  лабораторії проведено 

зустрічі з представниками підприємств, організацій та установ міста, району та Черкаського регіону  за тематикою 

досліджень  і  науковими напрямами лабораторії, а  також  з стейкхолдерами  з питань освітньо - професійних 

програм зі спеціальності 072»Фінанси, банківська справа та страхування» 



ХVІІІ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними та вітчизняними організаціями 

(надати загальну інформацію про стан  наукового співробітництва: характеристику основних напрямів  наукового і 

науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку). 

Детальні дані щодо тематики співробітництва  

Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, термін 

його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 

ТОВ ім. Чкалова 

Тальнівського району 

Черкаської області 

науково – технічне 

співробітництво  з питань 

розробки  методичних 

рекомендацій 

договір №3 від 1.03. 2021р Методичні рекомендації 

щодо особистого та 

майнового  страхування  

(10 000 грн) 

ПСП «Синюха» 

Новоархангельського 

району Кіровоградської 

області 

науково – технічне 

співробітництво  з питань 

розробки  методичних 

рекомендацій 

договір №13/21 від 12.07. 

2021р. 

Методичні рекомендації 

щодо особистого та 

майнового  страхування 

(5 200 грн)   

СВГ »Синюха» 

Голованівського району 

Кіровоградської області 

науково – технічне 

співробітництво  з питань 

розробки  методичних 

рекомендацій 

договір №14/21 від 12.07. 

2021р. 

Методичні рекомендації 

щодо особистого та 

майнового  страхування 

(5 100 грн) 

 ХІХ. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась 

спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних 

галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича 

діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, 

об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи 

вирішення цього питання). 
ХХ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією, спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) 
(госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо). 

 XXІ. Заключна частина 

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу на 

кафедрі та в університеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи                                          Олена ПРОКОПЧУК 

 та страхування Уманського НУС  


