
Інформація  

про наукову та інноваційну діяльність  

кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

за 2019 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): 

Особливості діяльності кафедри фінансів, банківської справи та страхування насамперед 

полягають у  науково-дослідній роботі, результативність якої визначається здійсненими науковими 

дослідженнями, опублікованими науковими працями та проведеними науковими заходами. Зокрема, в 

2019 р. кафедрою було виконано 1 госпдоговірна робота, проведено 10 наукових заходів, участь в яких 

взяли більше, ніж 255 осіб.  Науково-педагогічним колективом за рік опубліковано 8 наукових праць у 

виданнях, які мають імпакт-фактор (наукометричні бази Scopus, Web of science, Copernicus), 31 – у 

фахових виданнях, 5 – у зарубіжних наукових виданнях, видано 1 монографія, 1 підручник та 21 

методична розробка, рекомендована НМК факультету. Викладачі кафедри взяли участь у більше 65-ти 

Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, в тому числі за кордоном.    

При кафедрі фінансів. банківської справи та страхування діє науково – дослідна лабораторія 

«Соціальні ініціативи». Науково-дослідна робота лабораторії здійснюється згідно з Законами України  

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

актами з питань соціального захисту населення, а також  Положенням про науково - дослідну 

лабораторію  УНУС   та відповідно до плану роботи  науково-дослідної  лабораторії  на календарний рік. 

Основними напрямами  діяльності є надання консультацій та рекомендацій з питань соціального 

захисту населення, оподаткування, податкового аудиту, бізнес – планування, бюджетування, 

фінансування, бюджетної децентралізації та страхування фізичних та юридичних осіб .   

Важливими напрямами організації науково - дослідної роботи є проведення  навчально – 

практичних семінарів, круглих столів, тренінгів та   зустрічей з успішними молодими підприємцями 

регіону, представниками   Уманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, 

Управління праці та соціального захисту населення у м. Умань та Уманському районі, Державної  

фіскальної служби, Державної служби зайнятості, банківських установ, страхових компаній, 

громадських організацій, фахівцями підприємств, установ і  організацій, що дає  можливість 

провести апробацію результатів наукових досліджень, створююює  сприятливі умови для обміну 

практичним  досвідом між ученими, практиками та передачі цього досвіду і практичних навичок молоді. 

Важливим є залучення до науково- дослідної роботи студентів різних спеціальностей. 

У 2019 р.  науковцями науково – дослідної лабораторії  заключено госпдоговір про науково – технічне 

співробітництво з ВСК «Надія» Немирівського району Вінницької області з питань надання методичні 

рекомендації з питань удосконалення системи оподаткування агроформувань відповідно до договору № 9/19 

від 14 травня 2019 р. на загальну вартість 14000 грн. 

З метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації за 

спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» на кафедрі здійснюється науково-

дослідна робота у формі студентського науково-практичного гуртка, основною метою якого є сприяння 

реалізації та представництво наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів. 

а) Склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування формують 13 науково-педагогічних 

працівників, серед яких 2 доктор економічних наук, 2 професори; 8 кандидатів економічних наук, 

доцентів 1 кандидат наук, старший викладач; Всі науково-педагогічні працівники активно провадять 

наукові дослідження, регулярно публікують навчальні посібники, наукові статті, видають методичні 

розробки, підвищують свій фаховий рівень шляхом участі у Міжнародних та Всеукраїнських науково-

практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах та підтримують зв’язок з 

виробництвом. 

б) Сферою наукових інтересів викладачів кафедри є дослідження концептуальних засад сучасної 

моделі розвитку фінансів, банківської справи та страхування в умовах глобалізаційних процесів, 

організаційно-економічного механізму та тенденцій формування конкурентоспроможності фінансової, 



банківської та страхової системи України, теоретичних, науково-методичних та прикладних засад 

формування стратегії розвитку фінансової, банківської та страхової системи України. 

в) Науково-педагогічні кадри кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
№ 

п/п 
ПІБ, посада Тема наукової роботи 

1 Прокопчук О.Т. 
 

Страховий захист в аграрному секторі економіки: теорія, 

методологія та практика 

2 Непочатенко О.О. Фінансово-кредитне забезпечення підприємств аграрної сфери 

економіки 
3 Колотуха С.М. Фінансове забезпечення сільськогосподарських формувань: 

теорія і практика 
4 Гузар Б.С. Фінансове забезпечення інноваційного- інвестиційного 

розвитку аграрного сектору національної економіки  України 
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. Довгострокове банківське кредитування агроформувань 
8 Власюк С.А. Фінансово-кредитне забезпечення підприємницьких структур 

аграрної сфери та механізм їх функціонування в умовах 

євроінтеграційних процесів 
9 Транченко О.М. Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в 

умовах глобалізації ринку продовольства: теорія, методологія, 

практика. 
12 Бондаренко Н.В. Фінансово-кредитний механізм функціонування 

підприємницьких структур в умовах євроінтиграційних 

процесів 
10 Барабаш Л.В. Механізм оподаткування підприємницьких структур в 

аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграційних 

процесів 
11 Лиса Н.В. Методологічне та інституційне забезпечення розвитку 

податкового менеджменту в Україні 
12  Бечко П.К. 

 
Вдосконалення оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників на прикладі сільськогосподарських 

підприємств Черкаської, Вінницької і Кіровоградської 

областей    
13 Пташник С.А. Організаційно-економічні чинники забезпечення 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств 
 

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

фінансування.  

У 2019 р.  науковцями науково – дослідної лабораторії  заключено госпдоговір про науково – технічне 

співробітництво ВСК «Надія» Немирівського району Вінницької області з питань надання методичні 

рекомендації з питань удосконалення системи оподаткування агроформувань відповідно до договору № 9/19 

від 14 травня 2019 р. на загальну вартість 14000 грн. 

 

 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); 

 

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); 

 

Господорча тематика у 2019 р.  науковцями науково – дослідної лабораторії  заключено 

госпдоговір про науково – технічне співробітництво  з питань надання методичні рекомендації з питань 

удосконалення системи оподаткування агроформувань відповідно до договору № 9/19 від 14 травня 2019 р. 

на загальну вартість 14000 грн. 

 

IV. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами УНУС:  
№ 

з/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 

впроваджен

ня 

Практичні результати, 

які отримано (обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гузар Б.С., 

Непочатенко О.О, 

Лиса Н.О. 

В ВСК »Надія» враховані 

зміни  в  Податковому 

кодексі в частині  нарахувань 

податків, зборів та інших 

платежів та  та проведених 

розрахунків в  податковій 

звітності 

ВСК «Надія»   

Немирівського 

району 

Вінницької 

області за 

договором 

№9/19 від 

14.05.2019р 

24.10.19р.  Розроблено методичні 

рекомендації з питань 

удосконалення системи 

оподаткування 

агроформувань 

 

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

 

VІ. Список наукових праць, опублікованих у 2018 році у виданнях, які мають імпакт-

фактор, зокрема у наукометричних базах Scopus, Web of science, Copernicus*, за формою: 
№ 

з/п 

Автори Бібліографічний опис Друкова

ні 

аркуші 

1 2 3 4 

1 M.MALIK,O.SH

PYKULIAK,O.N

EPOCHATENKO

,V.NEPOCHATE

NKO,S.PTASHN

YK 

M.MALIK,O.SHPYKULIAK,O.NEPOCHATENKO,V.NEPOCHATENKO,S.PTA

SHNYK  Formation of Effective Organizational and Economic Environment of 

Innovative Support of Enterprise Competitiveness in Ukraine | International 

Business Information Management Association (IBIMA) 33rd IBIMA Conference: 

10-11 April 2019, Granada, Spain (SKOPUS) 

0,73 

2. Бечко П.К., 

Барабаш Л.В.,0 

Власюк С.А. 

Бондаренко Н.В. 

.Влияние налогов на стимулирование инвестиционной деятельности. Вестник 

национальной академии наук республики Казахстан Збірник наукових праць, 

том 5, стор.143 -150.Алмаата, Казахстан. Жовтень 2019. Web of Seience 

0,49 

3. Prokopchuk, O. ,

Tulush, L., Guzar, 

B., Korotieiev, 

M. Melnyk, K 

.Functioning of Insurance Protection System in the Agrarian Sector of Economy in 

Ukraine.Proceedings of the 32nd International Business Information Management 

Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic 

Development and Application of Innovation Management from Regional expansion 

to Global Growth. 15-16 November 2018, Seville Spain, 1614-

1624. (Scopus & Web of Science). ISBN: 978-0-9998551-1-9. 

 

0.7 

4. Olena 

PROKOPCHUK, 

Mykhaylo 

MALYOVANYI, 

Nataliia 

BONDARENKO, 

Lesia 

Olena PROKOPCHUK, Mykhaylo MALYOVANYI, Nataliia BONDARENKO, 

Lesia BARABASH and Svitlana VLASYUK. Insurance Market in Ukraine and 

Europe: Current Parallels. Proceedings of the 33rd International Business 

Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019 

Granada. Spain. Education Excellence and Innovation Management through Vision 

2020. Editor Khalid S. Soliman International Business Information Management 

Association (IBIMA) Copyright 2019. P. 969-980. (скопус) Скопус 

0,46 



BARABASH and 

Svitlana 

VLASYUK 

5. Bechko P.K., 

Barabash L.V., 

Bondarenko N.V., 

Vlasyuk S.A., 

Hmyria V. P. 

Bechko P.K., Barabash L.V., Bondarenko N.V., Vlasyuk S.A., Hmyria V. P. 

Influence of taxes on stimulation of investment activity. Bulletin of the 

National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Volume 5, 

Number 381 (2019). P. 143 – 150. Web of Science 

 

0,26 

6. Olena 

PROKOPCHUK, 

Mykhaylo 

MALYOVANYI, 

Kateryna 

MELNYK, 

Bohdan GUZAR 

and Yulia 

ULYANYCH 

Classification Characteristics of Insurance Products in the Agrarian 

Business Activity of Ukraine. Education Excellence and Innovation 

Management through Vision 2020 10-11 April 2019 Granada, Spain, 947-

957.  
0,26 

7 Olena 

Prokopchuk, 

Mykhaylo 

Malyovanyi, 

Kateryna Melnyk, 

Bohdan Guzar 

and Yulia 

Ulyanych 

Ulyanych Y. Classification Characteristics of Insurance Products in the Agrarian 

Business Activity of Ukraine Olena Prokopchuk, Mykhaylo Malyovanyi, Kateryna 

Melnyk, Bohdan Guzar and Yulia Ulyanych / Education Excellence and Innovation 

Management through Vision 2020 the 33rd International Business Information 

Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019, Granada, Spain, 

Р. 947-957 Скопус 

 

8. Пташник С.А. Пташник С.А. Аналіз видатків місцевих бюджетів у контексті децентралізації 

фінансових ресурсів. Збірник наукових праць УНУС , 2019. Вип.94. Ч.2: 

Економічні науки. 204 с.(включено до міжнародних наукометричних баз і 

каталогів наукових видань: IndexCopernicus, GoogleScolar, 

ulrichsweb/serialssolutions, crossref, library, cyberleninka). 

 

 

* – для науковців соціально-гуманітарного напряму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях: 
№ 

з/п 

Автори Бібліографічний опис Друковані 

аркуші 

1 Непочатенко 

О.О., Мельник 

К.М., Гузар 

Б.С. 

Непочатенко О.О., Мельник К.М., Гузар Б.С. Сучасні проблеми і 

перспективи розвитку банківського кредитування малого бізнесу в Украіні 

/Збірник наукових праць Уманського національного університету 

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

Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – Вип. 94.–Ч. 2: Економічні науки -  С. 

5-17. 

 

 

2. Непочатенко Непочатенко О.О.,Бечко П.К., Барабаш Л.В. Роль корпоративного  



О.О.,Бечко 

П.К., Барабаш 

Л.В. 

податкового планування у діяльності суб’єктів господарювання //Збірник 

наукових праць Уманського національного університету садівництва/ 

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

«Сочінський М.М.», 2019. – Вип. 94.–Ч. 2: Економічні науки -  С. 95-108 

3 Непочатенко 

О.О., Мельник 

К.М. Пташник 

С.А. 

Непочатенко О.О., Мельник К.М. Пташник С.А. Побудова економетричної 

моделі формування дохідної частини місцевого  бюджету. // Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. Випуск 2(19). Дніпро, 2019. 346-353с. 

 

 

4 Непочатенко 

О.О., Мельник 

К.М., Пташник 

С.А. 

Непочатенко О.О., Мельник К.М., Пташник С.А. Оцінка перспектив 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка 

АПК, 2019, №5, с. 43-51 

 

 

5. Непочатенко 

О.О., 

Мельник К.М.  

Гузар Б.С. 

Сучасні проблеми і перспективи розвитку банківського кредитування малого 

бізнесу в Україні. Збірник праць Уманського національного університету 

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

Видавництво «Сочінський М.М.». 2019, Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С.5-

16. 
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6 Гузар Б.С., 

Прокопчук 

О.Т., 

Мельник К.М. 

 

Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору 

національної економіки. Збірник праць Уманського національного 

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

ін. Умань: Видавництво «Сочінський М.М.». 2019, Вип. 94. Ч. 2: Економічні 

науки. С. 141-160. 
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7. Непочатенко 

О.О., Власюк 

С.А., 

Бондаренко 

Н.В., Поліщук 

К.С. 

Непочатенко О.О., Власюк С.А., Бондаренко Н.В., Поліщук К.С. Сучасний 

стан екологічного страхування в умовах загострення екологічної ситуації в 

Україні //Збірник наукових праць Уманського національного університету 

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

Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – Вип. 94.–Ч. 2: Економічні науки -  С. 

45-58. 

 

 

8. Бечко П.К., 

БарабашЛ.В. 

Лиса Н.В. 

 

Податкові пільги як інструмент реалізації концепції справедливості в 

оподаткуванні. Modern Economics № 13 (2019) с.18-24 . 

https://modecon.mnau.edu.ua/issue-13-2019 
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9. Бечко П.К., 

Власюк С.А. 

Бондаренко 

Н.В. 

Оподаткування аграріїв в Україні:реалії і перспективи Вісник Одеського 

національного університету. Серія економіка.Том.23.7(72).2018.Одеса.С.148-

152. 
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10. Бечко П.К., 

Власюк С.А. 

Податкове адміністрування в системі регуляторних механізмів розвитку 

підприємницької діяльності . Збірник наукових праць УНУС. Частина 2. 

Економічні науки. Випуск 94.2019 Умань. Сочінський.2019.17-32 
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11. Бечко П.К. 

Непочатенко 

О.О. 

Барабаш  Л.В. 

Роль корпоративного податкового планування у діяльності суб’єктів 

господарювання. Збірник наукових праць УНУС. Частина 2. 

Економічні науки. Випуск 94.2019 Умань. Сочінський.2019.С.95-108. 
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12. Бечко П.К. Диверсифікація як базовий  розвитку ринку кредитних ресурсів для 

сільськогосподарських підприємств Вісник Одеського національного 

університету. Том.23. Випуск8 (73) Економіка.2019. С.155-160 
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13. Бечко П.К., 

Барабаш Л.В. 

Проблеми стимулювання суб’єктів господарювання аграрного виробництва, 

як складова регуляторного механізму: світовий досвід . Електронний фаховий 

журнал Миколаївського національного аграрного університету Modern 

Economics № 15(2019) С.13-20 
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14. Непочатенко 

О.О., 

Бечко П.К.  інші 

Податковий менеджмент. :підручник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019.370 19,29 

15. Бечко П.К., 

БарабашЛ.В. 

Лиса Н.В. 

 

Податкові пільги як інструмент реалізації концепції справедливості в 

оподаткуванні. Modern Economics № 13 (2019) с.18-24 . 

https://modecon.mnau.edu.ua/issue-13-2019 

0,42 
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16. Бондаренко 

Н.В., Рибчак 

О.С., 

Кобилянський 

О.М. 

Бондаренко Н.В., Рибчак О.С., Кобилянський О.М. Кооперація як 

основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності 

аграрної сфери. Агросвіт. Науково-практичний журнал. №6. (березень 

2019р.). Видавництво ТОВ «ДКС Цент» м. Київ. С. 20-27. 
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17. Барабаш Л.В., 

Бечко П.К., 

Лиса Н.В. 

Барабаш Л.В., Бечко П.К., Лиса Н.В. Податкові пільги як інструмент 

реалізації концепції справедливості в оподаткуванні // Modern 

Economics. 2019. № 13(2019). С. 18-24. DOI: 

https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-03 
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18. Барабаш Л.В., 

Бечко П.К., 

Кобилянський 

М.О., Нагорна 

Ю.І 

Барабаш Л.В., Бечко П.К., Кобилянський М.О., Нагорна Ю.І. Податкове 

стимулювання суб’єктів господарювання аграрного виробництва, як 

складова регуляторного механізму: світовий досвід // Modern 

Economics. 2019. № 15(2019). С. 13–20. DOI: 

https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-02. 

0,8 

19. Барабаш Л.В., 

Непочатенко 

О.О., Бечко 

П.К. 

Барабаш Л.В., Непочатенко О.О., Бечко П.К. Роль корпоративного 

податкового планування у діяльності суб’єктів господарювання // 

Збірник наукових праць Уманського національного університету 

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

Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. 

204с. С. 95–108. 
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20. Бечко П.К., 

Власюк С.А., 

Кобилянський 

М.О. 

Бечко П.К., Власюк С.А., Кобилянський М.О. Податкове 

адміністрування в системі регуляторних механізмів розвитку 

підприємницької діяльності. Зб. наук. праць Уманського НУС / Редкол.: 

О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань : Видавець  «Сочінський 

М.М.», 2019. Вип. 94. Ч.2 : Економічні науки. 204 с. 
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21. Непочатенко 

О.О., Власюк 

С.А., 

Бондаренко Н. 

В., Поліщук 

К.С. 

Непочатенко О.О., Власюк С.А., Бондаренко Н. В., Поліщук К.С. 

Сучасний стан екологічного страхування в умовах загострення 

екологічної ситуації в Україні. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва / Редкол.:О.О. Непочатенко 

(відп.ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. 

Ч.2 : Економічні науки. С. 45-58. 
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22. Улянич Ю.В. 

К.М. Мельник, 

О.Т. 

Прокопчук 

Улянич Ю.В. Розвиток агрострахування в Україні. / Ю.В. Улянич, К.М. 

Мельник, О.Т. Прокопчук / Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту 

садівництва. – 2019, вип. 94. – С. 121-131. 

 

5 

23. Боровик П. Н., 

Колотуха С. Н. 

Проблемы социально-пенсионного обеспечения в Украине. Международная 

научная конференция, посвящѐнная 20-летию образования экономического 

факультету БГУ « Тенденции экономического развития в ХХІ веке» 28 

февраля 2019 года – Минск, 2019 С.65-69 
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24. С. Колотуха. О. 

Рибчак 

Перспективи фінансового забезпечення с.-г. товаровиробників в контексті 

сучасних умов. ZESZYTY NAUKOWE PWSZ W PŁOCKU. NAUKI 

EKONOMICZNE TOM XXVIII – PŁOCK, 2018 – С. 313-328 

 

0,7 

25 Колотуха С. 

М., Гвоздєй Н. 

Аспекти підвищення ефективності використання    оборотних активів в с.-г. 

підприємствах 
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https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-03


І.,  Рибчак О. 
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Збірник наукових праць. Уманського національного університету садівництва 

2.2. випуск 94, Умань 2019, – с. 176-189 

26. Боровик П. М., 

Колотуха С. М. 

Тенденції розвитку вітчизняного пенсійного страхування. //Вища школа, 2018 

– с. 58-67 

0,3 

 

27. Мельник 

К.М.,  

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

фінансового профілю в процесі навчально-виробничої практики // 

Вища школа. Київ:Знання, 2019. № 1.С.57-64 
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28. Непочатенко 

О.О., 

Мельник 

К.М., Гузар 

Б.С. 

Сучасні проблеми і перспективи розвитку банківського кредитування 

малого бізнесу в Україні // Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва/ Редкол.: О.О. 

Непочатенко(відп. ред.) та ін. Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2019. 

Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 5-17. 
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29. Мельник 

К.М., Улянич 

Ю.В., 

Прокопчук 

О.Т. 

Розвиток агрострахування в Україні // Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва/ Редкол.: О.О. 

Непочатенко(відп. ред.) та ін. Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2019. 

Вип. 94. Ч. 2: Економічні науки. С. 121-131. 
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О.Т., Мельник 

К.М. 
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економіки України Збірник наукових праць Уманського національного 

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

Умань: Видав. «Сочінський М.М.», 2019. Вип. 94. Ч. 2: Економічні 

науки. С. 141-160. 
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О.О., 
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К.М., 

Пташник С.А. 

Побудова економетричної моделі формування дохідної частини 

місцевого бюджету // Електронне наукове фахове видання: Східна 
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32. Транченко 

О.М. 
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VІІІ. Патенти на винахід, корисну модель, авторські свідоцтва, ТУ, ДСТУ та ін. 

 
№ з/п Автори Бібліографічний опис Друковані аркуші 

1 2 3 4 

 

IХ. Монографії, навчальні посібники, підручники 

 
№ з/п Автори Бібліографічний опис Друковані аркуші 

1 2 3 4 

 Монографії, видані 

в Україні 

Оптимізації елементів технології вирощування пшениці 

озимої у Правобережному Лісостепу України: 

Монографія / С.О. Третьякова, С.П. Полторецький, А.О. 

Яценко, Л.В. Вишневська, Н.М. Полторецька, Л.М. 

Кононенко, В.С. Кравченко, О.П. Накльока, С.А. 

Пташник; за ред. С.П. Полторецький, А.О. Яценко. 

Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. 

152 с. 
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 Підручники у 

формі звітності за 
  



виконані планові 

наукові 

дослідження,  

рекомендовані  

вченою радою 

УНУС 

1 О.О. Непочатенко, 

М.І. Мальований, 

П.К. Бечко, Н.В. 

Лиса, Л.В. 

Барабаш, С.А. 

Власюк 

Податковий менеджмент. Підручник. Видання 2-е, 

перероб. і допов. / О.О. Непочатенко, М.І. 

Мальований, П.К. Бечко, Н.В. Лиса, Л.В. Барабаш, 

С.А. Власюк, Н.В. Бондаренко. Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019. 370 с. 

 

 

 

 

 

Х.  Інші наукові публікації кафедри фінансів, банківської справи та страхування за 2018 рік 
№ 

з/п 

Наукова 

публікація 

Автори, бібліографічний опис Друковані 

аркуші 

1. Словники, 

довідники тощо 

  

2. Методичні 

розробки, 

рекомендовані 

НМК 

факультету, 

НМР 

університету, 

вченою радою 

факультету або 

УНУС 

1.Фінанси, гроші і кредит. Опорний конспект лекцій для студентів напряму 

підготовки 073 «Менеджмент». Умань.2018.Редакційно – видавничий  відділ 

Уманського НУС, 2018 р.130 с./ Укладачі Бечко П.К.,  Колотуха С.М. 

2. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни Фінансовий контролінг для студентів денної форми 

навчання спеціальності 072 «Фінанси , банківська справа та страхування» ОС 

«Магістр» Редакційно – видавничий  відділ Уманського НУС, 2018 р.53 

с..Укладачі Бечко П.К. , Гузар Б.С. 

3. Методичні вказівки для виконання самостійної і контрольної роботи з 

навчальної дисципліни Фінансовий контролінг для студентів денної форми 

навчання спеціальності 072 «Фінанси , банківська справа та страхування» ОС 

«Магістр». Редакційно – видавничий  відділ Уманського НУС, 2018 р.39 с. 

Укладачі Бечко П.К., Гузар Б.С. 

4. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни Фінансовий контролінг для студентів денної форми 

навчання спеціальності 072 «Фінанси , банківська справа та страхування» ОС 

«Магістр» Редакційно – видавничий  відділ Уманського НУС, 2018 р.53 с. 

Укладачі Бечко П.К., Гузар  

5. Методичні вказівки для виконання самостійної і контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів заочної форми 

навчання спеціальності 072 «Фінанси , банківська справа та ст. рахування» 

Редакційно – видавничий  відділ Уманського НУС, 2018 р.47 с. Укладачі Бечко 

П.К., Гузар  

6. Методичні вказівки для виконання самостійної і контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів заочної форми 

навчання спеціальності 072 «Фінанси , банківська справа та ст. рахування» 

Редакційно – видавничий  відділ Уманського НУС, 2018 р.47 с. Укладачі Бечко 

П.К., Гузар  

7. Податки і податкова політика. Опорний конспект лекцій. Видавець 

«Сочінський»,2019.161 с.. Укладачі. Барабаш Л.В., Бечко П.К. 

8. Податковий менеджмент. Опорний конспект лекцій. Видавець 

«Сочінський»,2019.162 с.. Укладачі. Барабаш Л.В., Бечко П.К. 
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2,5 

3,78 
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8,4 

9.Бечко П.К., Власюк С.А., Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В., Колотуха С.М., 

Цимбалюк Ю.А. Інструктивно-методичні матеріали для проведення 

семінарських та практичних робіт з дисципліни «Страховий менеджмент» 

4,19 

 

 

 



для студентів денної та заочної форми навчання освітній ступінь 

«Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Умань : ВПЦ «Візаві». 2019. 74 с. 

10.Бечко П.К., Власюк С.А., Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В., Колотуха 

С.М., Гузар Б.С. Страховий менеджмент: методичні матеріали для 

написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітній 

ступінь «Магістр». Умань : ВПЦ «Візаві». 2019. 42 с. 

11.Бечко П.К., Власюк С.А., Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В. Страховий 

менеджмент: методичні матеріали для виконання індивідуальних завдань 

студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, 
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«Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 175-річчю 

Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. 

ред.) та ін. Умань. Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С.103-104 

6.Мельник К.М. Активізація інвестиційної діяльності як спосіб 

фінансового забезпечення аграрного сектору // Економіка, 

підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : 

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квітня 2019 року/ 

Нац. метал. академія України. Дніпро. 2019. С. 232-236. 

0,14 

7.Улянич Ю.В. Страховий захист аграрного виробництва / Ю.В. Улянич: 

матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною 

участю ["Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки"], (Дніпро, 11-12 квітня 2019 р.) / Частина 2. – 

Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 191 – 193.  

8.Улянич Ю.В. Конкурентоспроможність страхових компаній / Ю.В. Улянич: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених 

["Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього"]: 

(Дніпро, 23 квіт. 2019 р.). – Нац. метал. академія України. – Дніпро. – 2019. – С. 

230-232. 

9.Улянич Ю.В. Сучасні банківські системи світу / Ю.В. Улянич, О.Д. Томак: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених 

["Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього"]: 

(Дніпро, 23 квіт. 2019 р.). – Нац. метал. академія України. – Дніпро. – 2019. – С. 

113-115.  

10.Улянич Ю.В. Переваги застосування агрострахування / Ю.В. Улянич: 

матеріали V Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і наково-

педагогічних працівників "Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр., приурочена 

175 річчю Уманського НУС", (Умань, 14-15 травня, 2019р.). – Умань, 2019 – С. 

141-142. 
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  11.Колотуха С. М., Когтєва І. В. Перспективи удосконалення банківського 

кредитування аграрних підприємств Актуальні питання сучасної економіки, 

Матеріали ІХ Всеукраїнської  наукової конференції. 22 грудня 2018.,  – Умань: 

Видавець «Сочінський М. М.», 2018.  – с.49-51 
 

0,3 

  12. Гвоздєй Н. І., Колотуха С. М.Іноземний  досвід розвитку земельних відносин 

Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах 

Правобережного Лісостепу України матеріали Всеукраїнської науково-

практичної  Інтернет-конференції присвяченої 175-річчю Уманського 

національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 

2019 – с. 99-101   

0,1 



  13. Гузар Б. С., Колотуха С. М. Проблеми використання земельних ресурсів в 

контексті сучасних умов Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження 

в умовах Правобережного Лісостепу України матеріали Всеукраїнської науково-

практичної  Інтернет-конференції присвяченої 175-річчю Уманського 

національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 

2019 – с. 102-104 

0,1 

  14. Мельник К.М., Риженко Н.О. Вдосконалення управління проблемними 

кредитами вітчизняних банків  // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 

молодих учених, 16-16 травня 2018 р. / Редкол. Непочатенко О.О. (відп. ред.) та 

ін.. Киів. Вид.-во «Основа» С. 115-116. 

0,15 

  15. Мельник К.М., Калюжна Л.В Зміцнення банківської системи – шлях до 

реалізації євроінтеграційної стратегії // Актуальні питання сучасної 

економіки, матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції, 22 грудня 

2018 р. Умань: Видав. «Сочінський М. М.», 2018. С. 43-45. 

0,12 

  16. Мельник К.М.,Соловей О.В. Місце і роль банків в умовах ринкової 

економіки // Актуальні питання сучасної економіки, матеріали ІХ 

Всеукраїнської наукової конференції, 22 грудня 2018 р. Умань: Видав. 

«Сочінський М. М.», 2018. С. 98-99. 

0,15 

 9. Тези 

доповідей 

інших 

конференцій, 

круглих столів 

тощо 

1.Бондаренко Н. В. Теоретичний основи банківського маркетингу. 

Економіко-правові детермінанти розвитку агропромислового комплексу: 

матеріали міжнародного наук.-практ. круглого столу студ., аспір. і молод. 

учених. Умань, 16 травня 2019 р. / [О.О.Непочатенко, Ю.О. Нестерчук, 

С.А. Власюк]. Умань.: УНУС, 2019. 194. С. 118-122. 

2.Барабаш Л.В. Інструменти реалізації засад справедливості в 

оподаткування // Економіко-правові детермінанти розвитку 

агропромислового комплексу: матеріали круглого столу студ. аспір. і 

молод. учених. Умань, 16 травня 2019 р. / [О.О.Непочатенко, Ю.О. 

Нестерчук, С.А. Власюк]. Умань.: УНУС, 2019. С. 91-94. 
3.Власюк С.А., Драчук О.В. Основні тенденції страхового ринку в Україні. 

Економіко-правові детермінанти розвитку агропромислового комплексу: 

матеріали міжнародного наук.-практ. круглого столу студ., аспір. і молод. учених. 

Умань, 16 травня 2019 р. / [О.О.Непочатенко, Ю.О. Нестерчук, С.А. Власюк]. 

Умань.: УНУС, 2019. С.46-48 

 

  4.Улянич Ю.В. Світовий досвід формування ефективної банківської системи / 

Ю.В. Улянич, О.Д. Томак. Економіко-правові детермінанти розвитку 

агропромислового комплексу: матеріали міжнародного наук.-практ. круглого 

столу студ., аспір. і молод. учених. Умань, 16 травня 2019 р. / [О.О.Непочатенко, 

Ю.О. Нестерчук, С.А. Власюк]. Умань.: УНУС, 2019. – С. 53-56. 

5. Улянич Ю.В. Інноваційна складова страхової діяльності / Ю.В. Улянич,  

Я.О. Литвинюк. Економіко-правові детермінанти розвитку агропромислового 

комплексу: матеріали міжнародного наук.-практ. круглого столу студ., аспір. і 

молод. учених. Умань, 16 травня 2019 р. / [О.О.Непочатенко, Ю.О. Нестерчук, 

С.А. Власюк]. Умань.: УНУС, 2019. – С. 56-59. 
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  6. Мельник К.М., Слободяник Н.В. Банківські кредитні інновації в аграрній сфері 

// Економіко-правові детермінанти розвитку агропромислового 

комплексу:матеріали міжнародного наук.-практ. круглого столу студ., аспір. і 

мол. учених. Умань, 16 травня 2019 р. Умань.: УНУС, 2019. С. 59-62. 
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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 Непочатенко О.О. Член редакційної колегії журналу «Облік і фінанси» 

 

2 Непочатенко О.О.  Член редакційно колегії збірника Плоцьк, Польща  

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

“Інститут аграрної економіки” 

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

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

 

 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   

 

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

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

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

(наявність копії договору в науковому відділі обов`язкова!) 

1 2 3 

   

 

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 

Круглий стіл «Роль податків і мита в 

економіці сучасної держави»,  

Костянтин Горобець – випускник 2006 року, приватний 

підприємець; Владислав Давиденко – випускник 2016 року, 

бухгалтер по податках ТОВ «Агрофірма «Базис»; Володимир 

Лелека – випускник 2016 року, спеціаліст І категорії відділу 

економічного розвитку Уманської міської ради; Катерина 

Бузиновська – випускниця 2018 року, бухгалтер ТОВ «БАК» і 

ТОВ «БСА»., 30 учасників 

2 Семінар на тему: "Вектори розвитку 

фінансової системи." 

Науковий співробітник Університету природничих наук 

(Вроцлав) й докторант Варшавського університету природничих 



наук, очільник Комітету з питань сільського господарства та 

розвитку села, колишній радник міністра сільського 

господарства і розвитку сільських територій Польщі Томаш 

Пілавка, 50 учасників. 

3 Секційне засідання Всеукраїнської 

студентської наукової конференції, 

приуроченої 175-річчю Уманського 

національного університету 

садівництва. 

Студенти та викладачі кафедри (50 учасників) 

4 Ділова гра"My favorite profession" Студенти та викладачі кафедри (42 учасника) 

6 Засідання студентського наукового 

гуртка "Юний фінансист" на тему: 

"Вектори розвитку страхування в 

аграрному секторі економіки" 

 Ганна Копачевська, директор ТОВ «АГРОРІСК», студенти та 

викладачі кафедри (55 осіб) 

7 Засідання студентського наукового 

гуртка "Юний фінансист"на тему: 

"Дослідження сучасного стану, проблем 

і напрямів розвитку банківської справи 

в Україні" 

Начальник Уманського відділення №148/23 АБ "УКРГАЗБАНК" 

Руслан Бобошко, економіст цієї установи, випускниця кафедри 

Лілія Сенченко, студенти та викладачі кафедри (45 учасників) 

8 

Smart-дискус «Сучасна фінансова 

освіта: погляд роботодавців». 

 

Директор ПрАТ СК «Арсенал Страхування» Оксана Остроушко, 

фінансовий директор ПрАТ «Світ меблів Україна» Лариса 

Нагнибіда, начальник відділення № 148/23 АБ «Укргазбанк» 

Руслан Бобошко, начальник Уманського відділення 

«Укрсиббанк»Олександр Шулянський, директор уманського 

відділення № 5 ЧГРУ АТ «ПриватБанк» Валентина Лисак, 

студенти та викладачі кафедри (50 учасників) 

9 

Фінансові дебати: коротко та 

компетентно про актуальні питання 

 

Студенти та викладачі кафедри (35 учасників) 

10 

І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисциплін «Страхування» та 

«Фінанси» 

Студенти та викладачі кафедри (20 учасників) 

11 

Міжнародний науково-практичний 

круглий стіл для студентів, 

аспірантів і молодих учених:" 

Економіко-правові детермінанти 

розвитку агропромислового 

комплексу 

Танклевська Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

та фінансів Херсонського державного аграрного університету; 

Філімонова О. Б., к.е.н., доцент б.в.з., в.о. декана факультету 

економічних наук Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили; Гмиря В.П., к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи Черкаського інституту ДВНЗ 

"Університет банківської справи"; Ільїн В.Ю., д.е.н., професор 

кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Мацелюх Н.П., д.е.н., професор, директор 

Інституту, Університет державної фіскальної служби України; 

Артеменко О.В. к.ю.н., доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України; Заїка С.О., к.е.н., 

доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та 

менеджменту Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка; Томілін О.О., д. 

е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Полтавська 



державна аграрна академія; Замлинський В. А., д.е.н., професор 

кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного 

університету; Алескерова Ю.В. д.е.н., старший науковий 

співробітник, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Вінницький національний аграрний університет; Олімхон 

Алікорієв, к.е.н., доцент головний науковий співробітник 

Інститут проблем законодавства і парламентських досліджень;  

Олій Мажліс Республіки Узбекистан; Фесенко Н.В., к.е.н., 

доцент Полтавський університет економіки та 

торгівлі, 70 учасників. 

 

ХV. 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. Бондаренко Н. 

В., Сторожук 

Д.С. 

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, 

мат. XIII Міжнародної науково-практичної конференції 30-31 травня 

2019 р. м. Умань. Уманський національний університет садівництва 

 

публікація 

2. Бондаренко 

Н.В.,  

Власюк С.А. 

Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової 

діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій. 20-21 

вересня 2019 року. м.Херсон.  

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет. 

публікація 

3. Бондаренко Н. 

В., Шмакова В. 

В. 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і 

науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-

2019 рр.», 14–15 травня 2019 р. м. Умань. Уманський національний 

університет садівництва. 

 

публікація 

4. Бондаренко Н. 

В., Мельник 

К.М. 

Становлення та розвиток маркетингу в україні: від теорії до практики: 

матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 жовтня 

2019р. м. Умань. Уманський національний університет садівництва. 

публікація 

5. Бондаренко Н. 

В. 

Матеріали міжнародного наук.-практ. круглого столу студ., аспір. і 

молод. учених. 16 травня 2019 р. м. Умань. Уманський національний 

університет садівництва. 

публікація 

6. Барабаш Л.В. 

Копитіна І.В. 

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, 

ХІІІ Міжнародна наук.-практич. конферен. 30–31 травня 2019р. м. Умань. 

Уманський національний університет садівництва. 

публікація 

7. Барабаш Л.В. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-

педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», 

приурочена 175-річчю Уманського НУС,  14–15  травня 2019 р. м. Умань. 

Уманський національний університет садівництва 

публікація 

8. Барабаш Л.В. Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та 

інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція. Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 

публікація 

9. Барабаш Л.В. Економіко-правові детермінанти розвитку агропромислового комплексу: 

Круглий стіл студ. аспір. і молод. учених. Умань, 16 травня 2019 р. м. 

Умань. Уманський національний університет садівництва 

публікація 

10. Барабаш Л.В. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю : ІV Всеукраїнська науково-практична 

конференція (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.).  Полтава, Полтавський 

державний аграрний університет 

публікація 

11. Барабаш Л.В.,  

Копитіна І.В. 

Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової 

діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій : 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Херсон, Херсонський 

державний аграрний університет 

публікація 

http://www.ksau.kherson.ua/
http://www.ksau.kherson.ua/


12 Власюк С.А. Теоретичні аспекти державної підтримки підприємницьких структур 

аграрної галузі. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах 

ринкових відносин, матер. ХІІІ Міжн. наук.-практ. конфер. 30-31 травня 

2019 р. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С.22-24 

публікація 

13 Власюк С.А.,  

Цвігун Д.О. 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і 

науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-

2019 рр.», приурочена 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. / 

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

«Сочінський М.М.», 2019. С.103-104 

публікація 

14 Власюк С.А.,  

Драчук О.В. 

Основні тенденції страхового ринку в Україні. Економіко-правові 

детермінанти розвитку агропромислового комплексу: матеріали 

міжнародного наук.-практ. круглого столу студ., аспір. і молод. учених. 

Умань, 16 травня 2019 р. / [О.О.Непочатенко, Ю.О. Нестерчук, С.А. 

Власюк]. Умань.: УНУС, 2019. С.46-48 

публікація 

 

 

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). 

      Керівництво науковою роботою студентів з опублікуванням тез у Матеріалах Всеукраїнської 

наукової конференції молодих вчених.1. Литвинюк В.С. Місцеві бюджети та шляхи їх збалансування 

(С.110-113).2.Сивак В.Ю. Напрями оптимізації джерел формування фінансових ресурсів (С.93-95).3. 

Акінчиц Д.Л.Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні  С.95-97/ Матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, 15-16 травня 2018р./ Редкол.:Непочатенко 

О.О.(відп.ред.) та ін..Київ. Видавництво «Основа», 2018..  

        Керівництво науковою роботою студентів з опублікуванням тез у Матеріалах XIII Міжнародної 

науково - практичної конференції. 1.Бабчук В.Ю. Інвестиції в аграрний сектор національної економіки 

(С.26-28). .2. Качур І.Г.  Організація державного фінансового контролю на місцевому рівні в умовах 

фінансової децентралізації (С.28-30).Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових 

відносин, мат. XIII Міжнародної наук. – практик. конферен. 30-31 травня 2019р.-Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2019.-120с.           

Під керівництвом Непочатенко Олени Олександрівни за звітний період здійснюється підготовка 

аспірантів: 

1. Бойко Б.С. 

2. Мальована М.М. 

Під керівництвом Бечка Петра Кузьмовича за звітний період здійснюється підготовка аспірантів: 

1. Наталич Олексій Сергійович – третій рік навчання. Спеціальність 076 – підприємництво та 

біржова діяльність. Тема наукового дослідження Розвиток ринку кредитних ресурсів для 

сільськогосподарських підприємств. Аспірант виконав роботу над першим і  другим розділом працює 

над третім розділом. Підготовлено і видано чотири статті у фахових виданнях.  

2. Кобилянський Максим Олегович - 076 – підприємництво та біржова діяльність. Тема 

наукового дослідження « Регуляторні механізми розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері» 

другий рік навчання. Написаний перший розділ дисертації, підготовлені і видані дві статті  і тези.. 

3. Нагорна Юлія Ігорівна 072 «Фінанси, банківська справа та страхування. Перший рік 

навчання затверджена тема Податкове стимулювання діяльності суб’єктів аграрного виробництва. 

4.Шумило Тетяна Володимирівна. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування. Перший рік 

навчання затверджена тема «Вдосконалення національної податкової системи на засадах соціальної 

справедливості». 

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.  

ХVІІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками ( наукові лабораторії, 

центри, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків). 

При кафедрі діє науково – дослідна лабораторія «Соціальні ініціативи». Діяльність лабораторії 

здійснюється згідно  положення про лабораторію та плану роботи. Напрями діяльності: Надання 



консультацій та рекомендацій з питань оподаткування, податкового аудиту, бізнес – планування, 

фінансування,страхування  суб’єктів господарювання.  

При кафедрі діє науково – дослідна лабораторія «Соціальні ініціативи». Діяльність лабораторії 

здійснюється згідно  положення про лабораторію та плану роботи. Напрями діяльності: Надання 

консультацій та рекомендацій з питань оподаткування, податкового аудиту, бізнес – планування, 

фінансування,страхування  суб’єктів господарювання. У 2019 р. лабораторією заключено один  договір 

про науково – технічне співробітництво  з  ВСК «Надія»  Немирівського району Вінницької області  за 

договором №9/19 від 14.05.2019р. на суму 14000  ( чотирнадцять ) тисяч грн..  Роботи виконанні і 

отримано акт здачі - приймання науково – технічної продукції . 

          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). 

На базі науково – дослідної лабораторії протягом 15 лютого; 15 листопада; 16 квітня 2019 року  згідно 

передбаченого плану лабораторії  та спільного скоординованого  плану з інститутом обліку і фінансів , 

центром професійних бухгалтерів та Черкаським територіальним відділенням ФАБФ АПК України 

проведено три науково – практичні семінари з фінансистами, бухгалтерами  Уманського, 

Монастирищенського, Христинвіського, та Маньківського  районів Черкаської області і Бершадського 

району Вінницької області та науковцями  університету  за темами: Інформація про останні зміни 

законодавства ..Бюджетно – податкові зміни..Актуально про працю та розрахунково – касові операції. 

Зміни до  орендної плати . Орендна плата за землю з нової нормативно – грошової  оцінки. 

Держпідтримка, податки, праця, каса.  Земельно – майнові  орендні  відносини. Податковий кодекс і 

бюджет 2020р. Зміни в податковий кодекс. .Бюджет 2020 року..Земельно – трудові розрахунки. 

 

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 

та страхування  

к.е.н. доцент                                                                                                    О.Т. Прокопчук 


