
 

Інформація  

про наукову та інноваційну діяльність кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування за 2022 рік 

1. 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 один госпдоговір про науково – технічне співробітництво з питань розробки рекомендацій 

щодо особистого та майнового страхування ПСП «Синюха» Новоархангельського району 

Кіровоградської області (договір №3/22 від 08.04.2022р.) на суму 10000( десять) тис.грн 

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

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій. 

№ 

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. 
Концептуальні засади розвитку сучасного страхового бізнесу в інформаційно-

комунікаційному просторі 

15 
Пономаренко 

О.В. 

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку світових освітніх систем в умовах 

динамічних фінансово-економічних процесів 



2. 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); 

3. 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); 
 

4. Розробки, які впроваджено у 2022  році за межами УНУС (відповідно до таблиці):  
№ 

з/п 

Автори та 

назва 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги 

над аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадже

ння 

Практичні 

результати, які 

отримано (обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 
1 Розробка 

методичних 

рекомендацій 

з 

корпоративно

го 

податкового 

менеджменту 

в ПСП 

«Синюха» 

Новоархангел

ьського 

району 

Кіровоградськ

ої області 

(Договір 

№3/22 від 

08.04.2022р.) 

Автори:  

Бечко П.К.  

Власюк С.А. 

Бечко В.П. 

Результати 

дослідження є 

суттєвим внеском у 

оптимізацію 

корпоративного 

податкового 

менеджменту, що 

полягає в узагальнені 

методичного 

інструментарію щодо 

оцінки адміністрування 

податків та зборів за 

критерієм 

ефективності його 

використання. 

Використання 

запропонованого 

методичного підходу 

дозволяє ПСП 

«Синюха» самостійно 

здійснювати 

оптимізацію 

корпоративного 

податкового 

менеджменту з метою 

досягнення 

стратегічних і 

тактичних цілей 

розвитку підприємства. 

Приватне 

сільськогосподар

ське 

підприємство 

«Синюха» 

Адреса: 

село Синюха 

Новоархангельсь

кого району 

Кіровоградської 

області 

12.10.2022р. 10 000 тис грн. 

 



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

результати)  

6. Публікації науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування за 2022 р. (з електронним посиланням на репозитарій) 

 

№  Наукова публікація Автори, бібліографічний опис Друкова

ні 

аркуші 

1. Монографії, видані в 

Україні 

  

2. Монографії, видані за 

кордоном 

  

3. Підручники у формі 

звітності за виконані 

планові наукові 

дослідження,  

рекомендовані  

вченою радою УНУС 

  

4. Навчальні посібники 

у формі звітності за 

виконані планові 

наукові дослідження,  

рекомендовані 

вченою радою  УНУС 

  

5. Словники, довідники 

тощо 

Опорний конспект лекцій з вивчення дисципліни 

«Фінансовий ринок» для здобувачів першого рівня вищої 

освіти спеціальності:072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Колотуха С.М.-Мельник К. М.-Власюк 

С.А. Пташник С..А. Умань Умань : УНУС 2022. –278 с. 

12,6 

  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». Колотуха С.М.,Власюк 

С.А. Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС. 2022. 

139 с. 

6,3 

6. Методичні розробки, 

рекомендовані НМК 

факультету, НМР 

університету, вченою 

радою факультету або 

УНУС 

Пономаренко О.В. Інструктивно-методичні матеріали для 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Іноземна мова для фінансистів» для здобувачів 2 курсу 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та 

заочної форми навчання спеціальності 072 «фінанси, 

банківська справа та страхування». Умань: Редакційно-

видавничий Уманський НУС. 2022. 43 с 

1,3 

  Пономаренко О.В. Методичні матеріали та вказівки для 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна 

мова для фінансистів» для здобувачів 2 курсу вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної 

форми навчання спеціальностей 072 «фінанси, банківська 

справа та страхування». Умань: Редакційно-видавничий 

Уманський НУС 2022. 65 с. 

2 

  Власюк С.А., Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В., Колотуха 

С.М. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з 

дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів першого 

рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування галузь знань 

2,37 



07 «Управління та адміністрування» освітньої програми 

фінанси, банківська справа та страхування денної та 

заочної форми навчання : Умань, 2022. 45 с. 

  Мельник К.М., Пономаренко О.В. Методичні 

рекомендації щодо проходження виробничої практики (1-

й скорочений, 3-й курси) для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування». Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 

2022. С. 28. 

0,15 

  Мельник К.М., Пономаренко О.В. Методичні 

рекомендації щодо проходження виробничої практики (2-

й скорочений, 4-й курси) для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування». Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 

2022. С.38 

0,18 

7. Рекомендації 

виробництву, 

рекомендовані НМК 

факультету, НМР 

університету, вченою 

радою факультету, 

УНУС 

Бечко П.К., Власюк С.А., Бечко В.П. Розробка 

методичних рекомендацій з корпоративного податкового 

менеджменту в ПСП «Синюха» Новоархангельського 

району Кіровоградської області (Договір №3/22 від 

08.04.2022р.) 

0,7 

8. Статті у фахових 

виданнях України 

Худолій Л.М., Танклевська Н.С., Барабаш Л.В. 

Фінансово-економічні та психолого-поведінкові акценти 

повоєнного «економічного дива» у зарубіжних країнах. 

Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко 

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

Уманського НУС, 2022. Випуск 100 Частина 2. 2022. С. 

329–339. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-329-339 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/1ed97887-df05-47d7-bd96-

310b1d896af5 

0,7 

  Осіпова А.А., Барабаш Л.В. Роль психолого-поведінкових 

аспектів у розробці бізнес-плану. Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва / 

Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2022. 

Випуск 100 Частина 2. 2022. С. 352–360. 

DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-352-360 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/242124f2-1a4f-4102-8e71-

c46688aa85cd 

0,5 

  Барабаш Л.В. Психологія фінансів і поведінкові фінанси: 

точки дотику та відмінності. Review of transport economics 

and management (прийнято до друку у № 7 (23) 2022 р.) 

0,4 

  Прокопчук О. Т., Мальований М. І., Улянич Ю. В. 

Інновації в системі соціального захисту. Збірник наукових 

праць Уманського національного університету 

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

0,7 



Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 100. Ч. 

2 : Економічні науки. С. 18-28. DOI: 10.31395/2415-8240-

2022-100-2-18-28. 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9397 

  Прокопчук О. Т. Управління рекламною діяльністю 

страхової організації. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва / Редкол.: О. О. 

Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець 

«Сочінський М. М.», 2022. Вип. 100. Ч. 2 : Економічні 

науки. С. 121-131. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-

121-131. 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9334 

0,7 

  Мальований М. І., Прокопчук О. Т., Улянич Ю. В. 

Діджитал-технології у соціальному забезпеченні. Збірник 

наукових праць Уманського національного університету 

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

Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 100. Ч. 

2 : Економічні науки. С. 293-300. DOI: 10.31395/2415-

8240-2022-100-2-291-29. 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9336 

0,4 

  Бечко П. К.,  Бондаренко Н. В.,  Гузар Б.С.,  Цимбалюк Ю. 

А., Нагорний В. І., Роль функціональних елементів 

бюджетного менеджменту за умов ринкових перетворень. 

Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко 

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

Уманського НУС. Випуск 100 Частина 2. 2022. с. 56-65 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/89babe4b-bc9c-44ad-b097-

dda1447027b7      

0,7 

  Бечко П. К. Власюк С.А. Бондаренко Н. В., Непочатенко 

О.А. Кобилянський М.О. Регуляторний механізм в 

системі страхових ризиків суб’єктів підприємницької 

діяльності агарної сфери. Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва / 

Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : 

Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. Випуск 

100 Частина 2. 2022. с. 179-187. 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/725f1a6b-aa24-44f1-b06b-

ad8ca8d31daa 

0,6 

  Бечко П. К.,  Бечко В.П.,  Лиса Н.В.,  Пташник С. А.,  

Шумило Т. В Принцип справедливості як детермінанта 

сучасного оподаткування суб’єктів аграрного 

виробництва Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва / Редкол.: О. О. 

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

видавничий відділ Уманського НУС. Випуск 100 Частина 

2. 2022. с.  209-218. 

Інституційний репозитарій: 

0,9 
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https://lib.udau.edu.ua/items/7de2541a-aaa2-4a68-8212-

505a08b4ab40  

  Бечко П. К. Бондаренко Н. В., Ролінський О. В. Бечко 

В.П. Пономаренко О. В  Банківський менеджмент як 

основа ефективного управління комерційним банком  

Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко 

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

Уманського НУС. Випуск 100 Частина 2. 2022. с.   

320-329. 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/209d9e36-863f-4117-b76f-

8c1917034e4c 

0,6 

  Пономаренко О.В. Економічні умови розвитку світових 

освітніх систем в умовах глобалізаційних процесів. 

Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва. 2021.№ 99(2). С. 151-163.   

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9310  

0,5 

  Пономаренко О.В. Особливості ділового іноземного 

мовлення в сучасному фінансово-економічному 

середовищі. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва. 2022.№ 100(2). 

С. 134-143. 

Інституційний репозитарій: 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/812 

0,5 

  Бечко П. К., Власюк С. А., Непочатенко О. А., Нагорна 

Ю. І. Шляхи вдосконалення податкового стимулювання 

аграрного сектора економіки. Бізнес Інформ. 2022. №1. C. 

331–339.:  

Інституційний репозитарій 

https://lib.udau.edu.ua/items/98352eed-d1e1-460f-87f1-

d4238baa601a 

0,9 

  Непочатенко О. О., Мальований М.І., Власюк С.А., 

Колотуха С.М, Бондаренко Н. В. Особливості фінансово-

кредитного забезпечення товаровиробників аграрної 

сфери України. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва / Редкол.: О. О. 

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

видавничий відділ Уманського НУС, 2022. Вип. 100. Ч. 2 : 

Економічні науки. 420 с.:  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/dc9cd442-f127-428d-bad5-

f7ef73a372a0 

0,7 

  Власюк С.А. Краудфандинг як альтернативне джерело 

фінансування діяльності господарюючих суб’єктів. 

Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко 

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

Уманського НУС, 2022. Вип. 100. Ч. 2 : Економічні науки. 

420 с.:  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/202507e6-dbee-4d20-afea-

0,6 
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9d6e9fac9725 

  Непочатенко О.О., Бечко П. К., Бондаренко Н. В., Власюк 

С.А., Трушевський О. О. Необхідність формування та 

функціонування ринку аграрного страхування. Збірник 

наукових праць Уманського національного університету 

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

ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського 

НУС, 2022. Вип. 100. Ч. 2 : Економічні науки. 420 с.: 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/f01491f5-3f07-48cf-9e1e-

982cd84136e6 

0,6 

  Непочатенко О.О., Гузар Б.С., Пташник С. Актуальні проблеми 

наповнення місцевих бюджетів та їх видатки в умовах 

воєнного стану. Випуск 100 Частина 2 2022 DOI: 

10.31395/2415-8240-2022-100-2-382-391 УДК: 

336.145.1:336.2(477), стор. 382-391 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/386cec5d-c4e4-4453-869e-

f3fa00d6f89d  

 

  Колотуха С.М., Мельник К.М. Розвиток земельного ринку 

аграрного сектору економіки в умовах фінансової 

нестабільності: зб. наук. праць Уманського НУС / Редкол.: 

О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Ред.-вид. 

відділ Уманського НУС 2022. Вип. 100. Ч. 2: Економічні 

науки. С. 142-156. 

0,41 

  Мельник К.М., Колотуха С.М. Сучасні тенденції розвитку 

іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні: зб. 

наук. праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко 

(відп. ред.) та ін. Умань: Ред.-вид. відділ Уманського 

НУС. 2022. Вип. 101. Ч. 2: Економічні науки. С. 158-170. 

0,38 

  Гузар Б.С. Методи та методологія наукових досліджень у 

фінансовій сфері. Економіка та держава. №1,2022. С.83-

88. 

0,7 

9. Статті у інших 

наукових виданнях 

України 

Барабаш Л.В. Податкова система України: сучасні 

аспекти функціонування та перспективні напрями 

розвитку. Стратегія сталого фінансово-економічного 

розвитку України: монографія / За ред. д.е.н., професора 

О.О. непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 

2022. 236 с. (С. 3–24) 

1,5 

  Прокопчук О.Т. Сучасна парадигма формування ринку 

перестрахування України : Колективна монографія 

[Стратегія сталого фінансово-економічного розвитку 

України] / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. 

Умань: Видавець «Сочінський», 2022. С. 158-187 (ISBN 

978-966-304-462-0. 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9398 

2,3 

  Улянич Ю.В. Інтернет-технології та їх роль у розвитку 
страхової системи України: Стратегія сталого фінансово-
економічного розвитку України : монографія / Під ред. 
д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 
«Сочінський М. М.», 2022. С. 214-235.  

1,5 

  Улянич Ю.В. Стан концентрації та монополізації 0,5 
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страхового бізнесу України. Соціально-економічні засади 

формування економічної системи України / Під ред. 

д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 

«Сочінський», 2022. С. 81-88.  

  Пономаренко О.В. Іноземна мова як невід’ємний аспект 

інноваційного розвитку підприємницької діяльності та 

бізнесу. Колективна монографія «Гармонійний розвиток 

економіки України в умовах трансформаційних 

перетворень». Під  ред.. д.е.н. О.О.Непочатенко. Умань : 

Видавець «Сочинський М.М.», 2022. С.66  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9309  

0,3 

  Пономаренко О.В. Ефективність та структура технології 

TASK-BASED LEARNING в контексті вивчення ділової 

іноземної мови та іноземної мови за професійним 

спрямуванням у вищих навчальних закладах. Стратегія 

сталого фінансово-економічного розвитку 

України:монографія/ За ред. д.е.н., професора 

О.О.Непочатенко. - Умань : Видавець "Сочінський М.М.", 

2022. С.141-158. 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9311 

1 

  Власюк С.А. Страховий менеджмент та напрями його 

вдосконалення в нових умовах регулювання ринку 

фінансових послуг України. Гармонізація фінансово-

економічного середовища України в комунікативному 

просторі : монографія / Під ред. д.е.н., проф.О.О. 

Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 

2021. 523 с.: 

1,9 

  Власюк С.А. Фінансове забезпечення розвитку 

підприємницьких структур аграрної сфери. Стратегія 

сталого фінансово-економічного розвитку України / Під 

ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 

«Сочінський», 2022. 337 с.: 

1,8 

  Власюк С.А., Ясінський О.Р. Особливості проведення 

антикризового управління діяльності страхових 

компаній. Соціально-економічні засади формування 

економічної системи України / Під ред. д.е.н., проф. 

О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2022. 

161 с.: 

0,3 

  Пташник С.А Фінансування інвестиційної діяльності 

підприємств в Україні. Стратегія сталого фінансово-

економічного розвитку України: монографія / За ред. 

д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець 

«Сочінський М. М.», 2022.– 236 с. 

 

  Колотуха С.М. Розвиток фінансово-кредитних 

інструментів використання земель 

сільськогосподарського призначення. Стратегія сталого 

фінансово-економічного розвитку України :монографія / 

За ред. , професора О.О.Непочатенко.-Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2022. 100-117с. 

0,8 

  Мельник К.М. Аспекти формування стратегії 1,82 
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регулювання та мінімізації кредитного ризику 

вітчизняних банків. Стратегія сталого фінансово-

економічного розвитку України: колективна монографія / 

за ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: 

Видавець «Сочінський», 2022.  С. 117-140. 

  Колотуха С.М., Мельник К.М., Переполка В.Ю. Сучасні 

тенденції вдосконалення кредитної системи аграрного 

сектору економіки. Соціально-економічні засади 

формування економічної системи України : колективна 

монографія / за ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. 

Умань: Видавець «Сочінський», 2022. С. 57-65. 

0,25 

  Гузар Б.С.,Гузар Д.Р.Формування і використання 

бюджету розвитку місцевих бюджетів України в умовах 

фінансової децентралізації. Стратегія сталого фінансово- 

економічного розвитку України: монографія. /за ред. 

д.е.н., професора О.О.Непочатенко. Умань: Видавець 

«Сочинський М.М.»,2022.С.78-100. 

1,4 

10. Статті у зарубіжних 

наукових виданнях 

Barabash, L. (2022). Improvement of tax policy within the 

harmonization of the tax system of Ukraine. The Second 

Special Humanitarian Issue of Ukrainian Scientists. European 

Scientific e-Journal, 3 (18), 49-56. Ostrava: Tuculart Edition. 

DOI: 10.47451/ecn2022-04-05 URL: 

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=

3334214 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/895c0f6d-7cd0-48f3-a02e-

83c9c1721969 

0,6 

  Барабаш Л.В. Вектори гармонізації податкової системи 

України у довоєнний, воєнний і післявоєнний час. The 

Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, 

cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : 

Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 

2022. 1436 р.(С. 18–24) DOI https://doi.org/10.30525/978-

9934-26-223-4-3  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/a08358e2-1c24-49af-8cd4-

8fb05da0d17f 

0,6 

11. Статті у виданнях, що 

цитуються у 

наукометричній базі 

Scopus 

Olena Prokopchuk, Olena Nepochatenko, Mykhailo 

Malyovany, Yuliya Ulyanich and Yuriy Bilan (2022). Trends 

in the functioning of the Ukrainian insurance services 

market. Insurance Markets and Companies, 13(1), 47-65. 

doi:10.21511/ins.13(1).2022.05. (Scopus-прийнято до 

друку) 

1,2 

  Прокопчук О.Т, Бечко П.К., Власюк С.А., Непочатенко 

О.О., Пташник С.А. Фінансові механізми регуляторного 

розвитку підприємницької діяльності суб’єктів 

господарювання аграрної галузі. НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ. 

Том 25, № 7, 2022. С. 10-19 

0,9 

12. Статті у виданнях, що 

цитуються у 

наукометричній базі  

Web of Science 
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https://lib.udau.edu.ua/items/db28ba85-ae5b-495c-b651-

4a0ee99eb825 

0,12 

  Барабаш Л.В. Напрями функціонування податкового 
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аналітичного забезпечення управління підприємницькою 
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професора Турченка Михайла Михайловича): 
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«Аспекти стабільного розвитку економіки», 26 травня 

2022 р. Умань : 2022. С. 211-213. 

0,2 
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механізму забезпечення інноваційного розвитку 
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стабільного розвитку економіки в умовах ринкових 

відносин, матеріали ХVІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. 26 травня 2022 р. Умань : 2022. 
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https://lib.udau.edu.ua/items/70958168-4351-40ab-b295-5eaa6af53f88


«Управління розвитком соціально-економічних систем» 

(15-16 червня 2022 року). Харків: ДБТУ, 2022. 504 с. 

  Власюк С.А., Гуртовенко А.І. Фінансове забезпечення 

підприємницьких структур аграрної сфери. Економіка 

підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: 

Матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 

вересня 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. 576 с.  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/ba020916-6d57-4af7-8b83-

cc7faa3add61 

0,1 

  Пташник С.А. Місцеві бюджети під час війни. Аспекти 

стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, 

матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 

26 травня 2022 р. Умань : 2022. 35-37с. 

0,1 

  Бондаренко Н.В., Касянчук М.В. Інтернет-технології: їх 

роль та місце у розвитку системи банківських послуг. 

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах 

ринкових відносин, матеріали ХVІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. 26 травня 2022 р. Умань 

: 2022. С. 11-13. 

0,1 

  Колотуха С.М. Реформування системи кредитних відносин 

в аграрному секторі економіки. Аспекти стабільного 

розвитку економіки в умовах ринкових відносин, 

матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. 26 травня 2022 р. Умань : 2022. 20-22с. 

0,1 

  Мельник К.М. Фінансова безпека вітчизняних банків 

України в умовах воєнного стану. Аспекти стабільного 

розвитку економіки в умовах ринкових відносин: 

матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. 26 травня 2022 р. Умань : 2022. С.15-17. 

0,13 

  Мельник К.М. Інвестиційне забезпечення як основа 

розвитку аграрної сфери. Вдосконалення фінансово-

кредитного механізму забезпечення інноваційного 

розвитку аграрного сектору економіки, сільських 

територій України та країн V-4. Іmprovement of the 

financial and credit mechanism for ensuring innovative 

development of the agricultural sector of economy, rural 

territories of Ukraine and countries V-4: збірник тез 

міжнародної науково-практичної інтернетконференції 

(Дубляни, 2 червня 2022 р.). Частина ІІ. Дубляни: ЛНУП, 

2022. С.41-44. 

0,15 

  Гузар Б.С. Фінансовий контролінг в системі управління 

суб’єктами господарювання. Аспекти стабільного 

розвитку економіки в умовах ринкових відносин. 

Матеріали XVII Міжнародної науково- практичної 

конференції. 26 травня 2022р.Умань:С.13-15. 

0,1 

15. Тези доповідей на 

Всеукраїнських 

конференціях 

Мельник К.М. Інвестиційне забезпечення як основа 

розвитку аграрної сфери. Вдосконалення фінансово-

кредитного механізму забезпечення інноваційного 

розвитку аграрного сектору економіки, сільських 

територій України та країн V-4. Іmprovement of the 

financial and credit mechanism for ensuring innovative 

development of the agricultural sector of economy, rural 

0,15 

https://lib.udau.edu.ua/items/ba020916-6d57-4af7-8b83-cc7faa3add61
https://lib.udau.edu.ua/items/ba020916-6d57-4af7-8b83-cc7faa3add61


territories of Ukraine and countries V-4: збірник тез 

міжнародної науково-практичної інтернетконференції 

(Дубляни, 2 червня 2022 р.). Частина ІІ. Дубляни: ЛНУП, 

2022. С.41-44. 

  Барабаш Л.В. Зарубіжний досвід податкового 

реформування у воєнний і післявоєнний час. Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та 

контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством : Матеріали V Всеукраїнської науково-

практичної конференції. м. Полтава, 14 – 15 квітня 2022 р. 

Полтава, 2022. 847 с. (С. 317–319) 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/d09a317c-3965-4b35-9924-

03609b642548 

0,14 

  Барабаш Л.В. Вплив психолого-поведінкових аспектів на 

функціонування податкової системи. Матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і 

науково-педагогічних працівників, 18 травня 2022 р. / 

Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2022. 228 с. (С. 52–54) 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/e01adbcf-76b8-41ba-acb4-

b8d7333a5735 

0,12 

  Прокопчук О.Т. Сутність та особливості формування 

вартості страхової компанії. Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції молодих учених і науково-

педагогічних працівників, 18 травня 2022 р. / Редкол.: 

Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 

2022. 103-106. 

0,2 

  Прокопчук О. Т. Новочасні трансформації на ринку 

страхових послуг В Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 6-7 

червня 2022р. Уманський НУС. Умань. С. 39-41. 

0,2 

  Улянич Ю.В. Поняття «діджиталізація» в Україні. 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних 

систем: виклики сьогодення», 6-7 червня 2022р. 

Уманський НУС. Умань.С. 100-102. 

0,2 

  Пономаренко О.В. LANGUAGE FEATURES OF E- 

BUSINESS CORRESPONDENCE. Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. Умань. 

С. 174-177 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9309 

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 ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції . Мелітополь: 

0,1 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9309


ТДАТУ, 2022. С.95-100 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9322 

  Andrusishyna N.V. Vlasiuk S.A. Bank agrarian crediting 

under wartime conditions. Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 6-7 

червня 2022р. Уманський НУС. Умань. 176 с. 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/edf3b2a3-f19a-494f-9e94-

aba79f8f26d9 

0,1 

  Zaiarna V. O., Vlasiuk S. A. Peculiarities of financial support 

of the agricultural sphere in Ukraine in wartime context. 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних 

систем: виклики сьогодення», 6-7 червня 2022р. 

Уманський НУС. Умань. 176 с.  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/d4d6c1b0-68db-426d-9538-

7fb7dfd4d069 

0,1 

  Власюк С.А., Сакалюк А.В. Теоретичні аспекти страхової 

діяльності аграрної сфери. Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 6-7 

червня 2022р. Уманський НУС. Умань. 176 с. 

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/00f5d8b0-427b-43b6-851e-

c9fcdf083572 

0,1 

  Катеринич А.М., Власюк С. А. Активізація фінансового 

забезпечення аграрної сфери в Україні. Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. Умань. 

176 с.  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/dcc206d0-7a66-4908-99f3-

5ffb8eb58082 

0,1 

  Ходжабаєв Ш., Ролінський О.В., Власюк С.А. Теоретичні 

засади фінансової стабільності банківської системи. 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних 

систем: виклики сьогодення», 6-7 червня 2022р. 

Уманський НУС. Умань. 176 с.  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/262bca92-9396-42a0-9608-

5d82cc6ad294 

0,1 

  Гришко Д.О., Власюк С. А. Державна підтримка аграрної 

сфери в умовах воєнного стану. Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. Умань. 

176 с.  

Інституційний репозитарій: 

0,1 

https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9322
https://lib.udau.edu.ua/items/edf3b2a3-f19a-494f-9e94-aba79f8f26d9
https://lib.udau.edu.ua/items/edf3b2a3-f19a-494f-9e94-aba79f8f26d9
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https://lib.udau.edu.ua/items/262bca92-9396-42a0-9608-5d82cc6ad294


https://lib.udau.edu.ua/items/e97ea41c-e660-447e-8909-

21eaef813d02 

  Власюк С.А., Жикол Я.О. Теоретичні засади фінансової 

політики України в аграрній сфері. Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. Умань. 

176 с.  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/0ff34ae8-1e9f-4deb-b481-

daa07f06730c 

0,1 

  Коцуренко І.В., Власюк С. А. Особливості 

функціонування ПРАТ «МХП» в умовах військового 

стану. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних 

систем: виклики сьогодення», 6-7 червня 2022р. 

Уманський НУС. Умань. 176 с.  

Інституційний репозитарій: 

https://lib.udau.edu.ua/items/05cf1dd2-43a8-47db-9f70-

dbd86c8c535c 

0,1 

  Бондаренко Н.В., Дашкевіч І.С. Особливості управління 

клієнтською базою комерційного банку. Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. 

Умань.С. 13-15. 

0,2 

  Бондаренко Н.В., Кононенко С.Л. Особливості 

функціонування кредитного ринку в Україні. Матеріали 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: 

виклики сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. 

Умань. С. 15-17. 

0,2 

  Мельник К. М. Науково-методичні підходи до 

оцінювання ризиків клієнтів банку. Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

соціально-орієнтованій системі управління 

підприємством : матеріали V Всеукраїнської науково-

практичної конференції. м. Полтава, 14 – 15 квітня 2022 р. 

Полтава, 2022. С. 389-390. 

0,14 

  Мельник К.М., Костянко С.А. Іноваційні технології на 

ринку банківських послуг в Україні. Розвиток фінансово-

кредитних систем: виклики сьогодення: матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 

М.Умань, 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. С. 70-72. 

0,11 

  Мельник К. М. Фінансова стійкість банків як запорука 

стабільності банківської системи України в період 

воєнного стану. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз 

в умовах інституційних змін: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. м. Полтава, 25 жовтня 

2022 р. Полтава, 2022. С. 148-150. 

0,14 

  Гузар Б.С. Інноваційно- інвестиційний розвиток  

підприємств аграрного сектору. Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

0,1 

https://lib.udau.edu.ua/items/e97ea41c-e660-447e-8909-21eaef813d02
https://lib.udau.edu.ua/items/e97ea41c-e660-447e-8909-21eaef813d02
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«Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. Умань. 

С.58-61. 

16. Тези доповідей інших 

конференцій, круглих 

столів тощо 

  

17. Патенти на винахід   

18. Патенти на корисну 

модель 

  

19. Авторське свідоцтво, 

право, сертифікат, 

ТУ, ДСТУ тощо 

  

20. Впровадження 

результатів наукової 

роботи у виробництво 

(наявність копії  в  

НДЧ  обов’язкова) 

№ акта, число, назва впровадження   

 

7.  Членство науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування у спецрадах  (у.т.ч. разових), 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 

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 

3 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). 

 
4 Непочатенко 

О.О. 

 Член редакційної колегії журналу „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki 

Ekonomiczne‖  

5 Непочатенко 

О.О 

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт 

МОН України з питань макроекономіки, світового господарствa і 

соціальноекономічного розвитку. 

6 Мальований 

М.І. 

Технічний секретар Вісника Уманського національного університету 

садівництва 

7 Мальований 

М.І. 

Член редколегії журналу «Збірник наукових праць УНУС» 

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

8 Мальований 

М.І. 

Експерт НАЗЯВО. Протягом 2020-2022 р.  

 



8.  Опонування (рецензування)  науково-педагогічними працівниками кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування дисертацій 

№ 

ПІБ науково-

педагогічного працівника 

(опонента, рецензента) 

ПІБ дисертанта, науковий ступінь, на який претендував, за 

якою спеціальністю, шифр спецради, установа при якій 

функціонує спецрада (чи функціонувала разова рада) 

1 2 3 

      9. 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 
 

10.   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 
ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики 

сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. м. Умань. 

Черкаський національний 

університет ім Б. Хмельницького 

Херсонський державний 

аграрно-економічний університет  

105 

 

 

 

XIІІ Всеукраїнська наукова конференція Актуальні питання 

сучасної економіки, 15листопада  2022р., Уманський НУС. 

м. Умань 

Державна вища професійна 

школа в Конені (Польща) 

Уманський національний 

університет садівництва 

Факультет економіки і 

підприємництва 

Львівський національний 

аграрний університет 

Черкаський національний 

університет ім Б. Хмельницького 

70 

 

Всеукраїнська студентська наукова конференція приурочена 

135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога 

у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва, 

31 травня 2022р., Уманський НУС. м. Умань 

Уманський національний 

університет садівництва 

Факультет економіки і 

підприємництва 

71 

 
ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти 

стабільного розвитку економіки в умовах ринкових 

відносин», 26 травня 2022 р., Уманський НУС. м. Умань 

Державна вища професійна 

школа в Конені (Польща) 

Факультет економіки і 

підприємництва Уманського НУС 

Львівський національний 

аграрний університет 

Черкаський національний 

університет ім Б. Хмельницького 

Херсонський державний 

аграрно-економічний 

університет 



139 

 
Круглий стіл на тему «Розвиток страхового ринку України» 

06 квітня 

ЦОК Черкаської дирекції ПрАТ 

«Страхова компанія «АРСЕНАЛ 

Страхування» 

18 

 
Науково-методичний семінар «Фінансовий банківський 

менеджмент» 27 квітня 
Херсонський ДЕАУ 

22 

 

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

страхування у 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 Барабаш Л.В. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційне підприємництво та 

торгівля: сучасний стан та перспективи 

розвитку» 20 квітня 2022 року (м. Херсон, 

Україна) 

Доповідь, публікація 

2 Барабаш Л.В. ХVIІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Аспекти стабільного розвитку 

економіки», 26 травня 2022 року (м. Умань, 

Україна) 

Доповідь, публікація 

3 Барабаш Л.В. ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Розвиток фінансово-

кредитних систем: виклики сьогодення», 6-7 

червня 2022р. (м. Умань, Україна) 

Доповідь, публікація 

4 Барабаш Л.В. V Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку обліку, аналізу та 

контролю в соціально-орієнтованій системі 

управління підприємством» м. Полтава, 14 – 

15 квітня 2022 р. 

Доповідь, публікація 

5 Улянич Ю.В.  Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференції «Вдосконалення фінансово-

кредитного механізму забезпечення 

інноваційного розвитку аграрного сектору 

економіки, сільських територій України та 

країн V-4». 02 червня 2022р. Львів: 2022 

Доповідь, публікація 

 Власюк С.А. VI Міжн. науково-практична конференція 

(присвячена 100-річчю від Дня народження 

професора Турченка Михайла Михайловича): 

«Управління розвитком соціально-

економічних систем» (15-16 червня 2022 

року). Харків: ДБТУ, 2022.  

Доповідь, публікація 

 Власюк С.А. IV Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною 

участю) (м. Полтава, 21 жовтня 2021р.) / за 

ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАУ, 2021. 

Доповідь, публікація 

 



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

страхування у виставках 

№ ПІБ 
Назва Міжнародної, Всеукраїнської, обласної 

виставки 

Дата участі і місце 

проведення 

1 2 3 4 

 

13. 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 Світлана Власюк пройшли відбір та прийняли участь у Німецько-українському 

агрополітичному діалозі (АПД). По завершенню програми Літньої школи АПД-2022 кожен її учасник 

підготував та представив фінальну презентацію, а також отримав Диплом про проходження курсу 

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

к.е.н., доцент Юлія Улянич успішно завершили освітній курс «Школа фінансової грамотності «Талан», 

що реалізується Національним банком України у співпраці з Міністерством освіти та науки України. 

Заняття Школи фінансової грамотності проходили в онлайн форматі з 02 серпня по 25 серпня 2022р. 

Після проходження підсумкового тестування викладачі отримали сертифікат учасника. 

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» 

3. Холявіцька К.С. «Стратегії розвитку об’єднаних територіальних громад» 

4. Ясінський О.Р. «Розвиток страхового ринку України» 

5. Грицак О. І. «Трансформація кредитного ринку України в кризовий та посткризовий періоди» 

6. Мігур І. О. «Формування антикризового управління фінансовою безпекою банківської системи 

України» 

7. Лиманюк В. В. «Формування і розподіл доходів та видатків місцевих бюджетів в умовах 

транзитивної економіки» 

Під керівництвом Петра Бечка за звітний період здійснюється підготовка аспірантів:  

1. Кобилянський М.О. «Регуляторні механізми 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» 

5. Гавриленко О.А. «Розвиток ринку кредитних ресурсів аграрного сектору економіки» 

Під керівництвом Олени Прокопчук за звітний період здійснюється підготовка аспірантів:  

1. Пономаренко О..В. «Функціонування страхового ринку України в умовах трансфомаційних 

змін» 

2. Мирошниченко М.М. «Розвиток страхового ринку України в умовах цифрової трансформації» 

3. Гумен О. В. «Розвиток аграрного страхування в Україні» 

Під керівництвом Богдана Гузара за звітний період здійснюється підготовка аспірантів:  

1. Бондаренко В.С. «Фінансове забезпечення  інноваційно - інвестиційного розвитку аграрного 

сектора економіки України» 

2. Закамарко В.В. «Розвиток державного фінансового контролю в Україні» 

3. Кисельов І. А. «Забезпечення фінансової стійкості субєктів аграрного бізнесу» 

Під керівництвом Світлани Власюк за звітний період здійснюється підготовка аспірантів:  

1. Гуртовенко А. І. «Формування і реалізація регіональної стратегії фінансового забезпечення 

аграрного виробництва» 

2. Тиховський М.І. «Фінансове регулювання аграрного сектору економіки України в умовах 

євроінтеграції» 



Під керівництвом Лесі Барабаш  за звітний період здійснюється підготовка аспірантів:  

1. Щербань С.А. «Розвиток механізмів функціонування податкової системи України» 

Під керівництвом Олександра Ролінського за звітний період здійснюється підготовка аспірантів:  

1. Макарчук В. В. «Формування бюджету територіальних громад в умовах децентралізації» 

2. Макарчук В. В. «Забезпечення фінансової стійкості страхових організацій» 

3. Попов С. В. «Розвиток банківської системи України в умовах  фінансової глобалізації» 

 

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

участь у наукових конференціях, які відбувалися як в університеті, так і на базі інших ЗВО.  

14. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками ( навчально-наукові 

лабораторії, центри, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та 

результативність роботи – до 30 рядків). 

Навчально- науковою лабораторією Фінансів, банківської справи та страхування протягом року 

заключено один госпдоговір про науково – технічне співробітництво з питань розробки рекомендацій 

щодо особистого та майнового страхування ПСП «Синюха» Новоархангельського району 

Кіровоградської області (договір №3/22 від 08.04.2022р.) на суму 10000( десять) тис.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  06.03.2022р. проведена практична зустріч з керівником ЦОК 

Черкаської дирекції ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ Страхування» в м. Умань Оксаною Остроушко. 

Протягом  2022 рок згідно плану роботи лабораторії та наукового гуртка кафедри  здобувачі вищої 

освіти всіх  рівнів факультету економіки і підприємництва виконували наукову роботу згідно отриманої 

наукової тематики. Засідання проводились згідно графіку, з виступами здобувачів  за результатами  своїх 

наукових досліджень та їх обговоренням. Наукові дослідження здійснювалися з метою формування у 

здобувачів  знань з фінансів, банківської справи та страхування в умовах глобалізації та європейської 

інтеграції; формування у них  фундаментального фінансового мислення, як основи подальшої їх фахової 

підготовки та майбутньої трудової діяльності.  За результатами своїх досліджень   здобувачі  приймали 

участь  з публікацією тез  в матеріалах  Всеукраїнської студентської Наукової конференції, приуроченої 

135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана 

Максимовича Єремєєва, УНУС (31.05.2022р), а також у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-

конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», УНУС (07.06.2022р.) 

Згідно календарного плану протягом 2022 року 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, проте у зв’язку 

з війною не всі заплановані заходи протягом року проведені. 

15. 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 

  

16. 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). 

 

17. 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). 

  

18. Заключна частина 

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу на 

кафедрі та в університеті. 

 

Як пропозиція - перевести всю звітність наукового напряму в електрону форму, без паперових 

носіїв.  

 

 

 

 

Завідувач кафедри фінансів,  

банківської справи та страхування 

д.е.н., доцент                                                                                            Олена ПРОКОПЧУК 
 


