
Інформація  

про наукову та інноваційну діяльність  

кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

за 2020 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 

2020 р. кафедрою було виконана 1 госпдоговірна робота, проведено 3 наукових заходи, участь в яких 

взяли більше, ніж 200 осіб.  Науково-педагогічним колективом за рік опубліковано 6 наукових праць у 

виданнях, які мають імпакт-фактор (наукометричні бази Scopus, Web of science, Copernicus), 12 – у 

фахових виданнях, 5 – у зарубіжних наукових виданнях, видано 3 словники, 2 робочих зошити та 

1конспект лекцій, 22 методичні розробки, рекомендовані НМК факультету. Викладачі кафедри взяли 

участь у більше 45-ох 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 2020 р. науковцями науково – дослідної лабораторії заключено госпдоговір про науково – 

технічне співробітництво з ТОВ«СТ АГРОЗАХІД» з надання методичних рекомендацій щодо оптимізації 

джерел фінансового забезпечення за договором №15/20 від 01.09.2020 року на загальну вартість 11000 

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 15 науково-педагогічних 

працівників, серед яких 2 доктори економічних наук, 3 професори; 11 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 

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

фінансування.  

У 2020 р. науковцями науково – дослідної лабораторії заключено госпдоговір про науково – 

технічне співробітництво з ТОВ «СТ АГРОЗАХІД» м. Чернівці щодо надання методичних рекомендацій 

з питань оптимізації джерел фінансового забезпечення відповідно до договору №15/20 від 01.09.2020 

року на загальну вартість 11000 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); 

Господарча тематика у 2020 р. науковцями науково – дослідної лабораторії заключено госпдоговір 

про науково – технічне співробітництво з питань надання методичних рекомендацій щодо оптимізації 

джерел фінансового забезпечення відповідно до договору №15/20 від 01.09.2020 року на загальну 

вартість 11000 грн. 

№ 

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 та 

консалтингових послуг в аграрному секторі 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. Банківське кредитування в сучасних умовах розвитку економіки України. 

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

та механізм їх функціонування. 

9 Транченко О.М. 
Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в умовах 

глобалізації ринку продовольства: теорія, методологія, практика. 

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

11 Барабаш Л.В. 
Механізм оподаткування підприємницьких структур в аграрному секторі 

економіки в умовах євроінтеграційних процесів. 

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

13 
Бечко П.К. 

 

Вдосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на 

прикладі сільськогосподарських підприємств Черкаської, Вінницької і 

Кіровоградської областей. 

14 Пташник С.А. 
Розвиток бюджетів місцевого самоврядування в умовах фіскальної 

децентралізації. 

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



IV. Розробки, які впроваджено у 2020 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) 

Практичні результати, 

які отримано (обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 

1 Власюк С.А. 

Бондаренко Н.В. 

Прокопчук О.Т. 

Барабаш Л.В. 

Транченко О.М. 

Надати рекомендації щодо 

оцінки фінансового стану 

підприємства та оптимізації 

джерел фінансового 

забезпечення ТОВ «СТ 

АГРОЗАХІД». 

ТОВ«СТ 

АГРОЗАХІД». 

за договором 

№15/20 від 

01.09.2020 року 

 

Розробка рекомендацій 

щодо оптимізації 

джерел фінансового 

забезпечення ТОВ «СТ 

АГРОЗАХІД» 

 

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

VІ. Список наукових праць, опублікованих у 2020 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 

ProkopchukO., 

NesterchukY., 

Tsymbalyuk Y., 

Rolinskyi O. 

Structural Features of the Agricultural Insurance Market of Ukraine. 

Proceedings of the 35
th

International Business Information Management 

Association Conference (IBIMA). Education Excellenceand Innovation 

Management:A 2025 Visionto Sustain Economic Development during Global 

Challenges. 1-2 April. 2020. Seville, Spain. 2060-2069.   

(Scopus&WebofScience). 

0,5 

2. 

Prokopchuk, 

O.,Tulush, L., 

Ulyanych, 

Yu.&Melnyk, 

K. 

Information Systems and Technologies in the Insurance Protection of 

Agricultural Sector of Economy. Proceedings of the 35
th 

International 

Business Information Management Association Conference (IBIMA). 

Education Excellenceand Innovation Management: A 2025 Visionto Sustain 

Economic Development during Global Challenges. 1-2 April. 2020. Seville, 

Spain. 2052-2060. (Scopus&WebofScience). 

0,4 

3. 

Prokopchuk, O., 

Prokopchuk, I., 

Mentel, G. and 

Bilan, Y. 

Parametric Insurance as Innovative Development Factor of the Agricultural 

Sector of Economy, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 

2020. Vol. 12, No. 3, pp. 69-86. ISSN 1804-1930. 

DOI10.7160/aol.2020.120307.(Scopus). 

0,85 

4 

Alina, 

B., Yuliіa, 

N., Olena, 

N., Diana, N. 

Ecological consequences of the digitization in agriculture sector 

International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29 (8 

Special Issue), с. 2329-2336 (Skopus) 
0,3 

5 

Olena, 

O.N., Oleksandr

, Y.Y., Inna, 

M.N., Ruslana, 

V.K., Nadiia, 

P.R. 

Forecasting investment demand of ukrainian agrarian enterprises Journal of 

Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020, 12(7 Special 

Issue), с. 359-369 (Skopus) 

 

0,5 

6 

Yemelyanov 

Olexandr Yu, I. 

Petrushka 

Kateryna, M. 

Tranchenko 

Oleksandr, V. 

Strategic Diagnosis of Regional Rural Areas Journal of Advanced Research 

in Dynamical and Control Systems Volume 12 | 07-Special Issue Pages: 376-

389 (Skopus) 
 

0,7 

https://doi.org/10.7160/aol.2020.120307
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192831518
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192831518
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328088500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328088500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189042768
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189042768
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216810962
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084736264&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100829147?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189042768
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189042768
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218903189
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218903189
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006230400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006230400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56499399100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56499399100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444035
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444035
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090676936&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/20500195215?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/20500195215?origin=resultslist


Parubok 

Nataliya and S. 

Ponomariov 

Oleksand 

 

* – для науковців соціально-гуманітарного напряму 

 

VІІ. Список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях: 

№ 

з/п 
Автори Бібліографічний опис 

Друковані 

аркуші 

1 

Непочатенко О.О.,  

Бечко П.К.,  

БарабашЛ.В.,  

Нагорна Ю.І. 

Податкове стимулювання сільськогосподарського 

виробництва в Україні. Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва. 

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

Видавець «Сочінський М.М.», 2020. Випуск 95 Частина 

2 С. 5-20 

0,7 

2 

Бечко П.К.,  

Власюк С.А., 

Барабаш Л.В.,  

Бондаренко Н.В.,  

Нагорна Ю.І. 

Камеральні податкові перевірки і методи їх проведення в 

умовах розвитку інформаційних технологій. Збірник 

наукових праць Уманського національного університету 

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

ін.. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. Випуск 

95 Частина 2 С. 159–178 

0,9 

3 Барабаш Л.В. 

Функціонування ринку страхування майна в Україні. 

Review of transport economics and management, 2020, вип. 

3(19). С. 177–188. 

0,5 

4 

Бечко П.К. 

Бондаренко Н.В. 

Власюк С.А. 

Інвестиційно – інноваційні пріоритети розвитку 

регуляторних механізмів підприємницької діяльності 

аграрного виробництва Міжнародний науково – 

практичний журнал «Економіка та держава. 2020.№ 3 

березень. С. 88 -93 

0,54 

5 

Бечко П.К. 

Власюк С.В. 

Ролінський О.В., 

Кобилянський М. О. 

 

Стратегічне планування в системі регуляторних 

механізмів розвитку підприємницької діяльності 

аграрного сектору економіки. Бізнес інформація. 2020. № 

1. С.156-164. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-

2020-1-156-164 

0,46 

6 

Бечко П.К. 

Колотуха С.М. 

Пташник С.А. 

 

Податкове стимулювання сільськогосподарських 

товаровиробників. Збірник наукових праць 

Житомирського агроекологічного університету 

«Наукові горизонти», 2020. № 6(91). С. 60-67 

0,64 

7 

Власюк С. А.,  

Бондаренко Н.В., 

Ролінський О. В. 

Теоретичні аспекти оцінки ефективності організаційно-

інформаційного забезпечення антикризового управління 

агроформуваннями. Електронний науково-практичний 

журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 40. Одеса. 

2020. С. 144-145. 

0,1 

8 Колотуха С.М. 

Сучасні умови розвитку земельних відносин та 

іпотечного кредитування аграрних підприємств. 

Підприємництво та інновації. Випуск11, 2020.Частина 2. 

с.98-104. 

0,5 

9 

Мальований М.І., 

Прокопчук О.Т, 

Мальована М.М. 

Функціонування єдиного соціального внеску: проблеми 

та перспективи. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва. Випуск 96. 

Частина друга: Економічні науки. 2020. С. 34-53. DOI 

10.31395/2415-8240-2020-96-2-34-53. 

0,95 

 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-156-164
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-156-164


10 

Мальований М.І., 

Прокопчук О.Т, 

Улянич Ю.В. 

Інформаційні технології в інноваційній діяльності 

страхового ринку України. Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва. 

Випуск 96. Частина друга: Економічні науки. 2020. С. 

103-115. DOI 10.31395/2415-8240-2020-96-2-103-115. 

0,6 

 

11 
Прокопчук О.Т., 

Колотуха С.М. 

Особливості страхового захисту в аграрному секторі 

економіки України. Банківська справа. № 1 (151). 2020. 

С. 26-41. 

0,75 

 

12 Транченко О.М. 

Theoretical approaches to the creation and realization of 

competitive advantages by a tourist enterprise. Вісник 

Одеського національного університету. Том. 25. Випуск 

1 (136). С. 173-184. 

0,5 

 

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 

1    

2    

3    

 

Х.  Інші наукові публікації кафедри фінансів, банківської справи та страхування за 2020 рік 
№ 

з/п 
Наукова 

публікація 
Автори, бібліографічний опис Друковані 

аркуші 
1. 

Словники, 

довідники тощо 

1. Бечко П.К. Робочий зошит для виконання практичних завдань з 

дисципліни «Податки і податкова політика» студентами денної форми 

навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування», Умань. УНУС. 

2020. 69 с. 

7 

2. Бечко П.К. Робочий зошит  для виконання практичних завдань з 

дисципліни «Податкова система» студентами денної форми навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

Умань. УНУС. 2020. 95 с. 

9,5 

3. Колотуха С.М., Пташник С.А. Словник основних термінів з 

дисципліни «Фінанси» для студентів освітнього рівня «Бакалавр». 

Умань. ВПЦ «Візаві», 2020. 50с. 

2 

4. Пташник С.А. Словник основних термінів з дисципліни «Фінанси» 

для студентів денної та заочної форми навчання освітній рівень 

«Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 075 

«Маркетинг», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»,  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Укладачі: к.е.н., старший викладач Пташник С.А. Умань. ВПЦ 

«Візаві».2020. 30с. 

3 

  5.Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» для студентів 

денної та заочної форми навчання освітній рівень «Бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 051 

«Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  

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

викладач С.А. Пташник, д.е.н., професор О.О. Непочатенко, к.е.н., 

8 



доцент К.М. Мельник. Умань. ВПЦ «Візаві».2020. 151с. 

  6. Гузар Б.С., Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т., Комісаренко Н.О. 

Словник бюджетної термінології. Умань. Вид-во «Візаві»., 2020. 55с. 

2,2 

2. Методичні 

розробки, 

рекомендовані 

НМК 

факультету, 

НМР 

університету, 

вченою радою 

факультету 

або УНУС 

1.Барабаш Л.В. Страхування, податки і податкова політика: методичні 

матеріали та завдання для виконання контрольної роботи студентами 

спеціальності 201 «Агрономія» заочної форми навчання / Укладачі: 

к.е.н., доцент Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Бондаренко Н.В., к.е.н., 

доцент Власюк С.А. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 28 с. 

1,4 

2.Барабаш Л.В. Страхування, податки і податкова політика: 

інструктивно-методичні матеріали до семінарських і практичних 

занять для студентів спеціальності 201 «Агрономія» / Укладачі: к.е.н., 

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

Бондаренко Н.В., к.е.н., доцент Ролінський О.В. Умань: ВПЦ «Візаві», 

2020. 48с. 

2,32 

3. Барабаш Л.В. Страхування, податки і податкова політика: методичні 

матеріали для виконання індивідуального науково-дослідного 

завдання студентами денної форми навчання спеціальності 201 

«Агрономія» / Укладачі: к.е.н., доцент Барабаш Л.В., к.е.н., професор 

Бечко П.К., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В., к.е.н, доцент Власюк С.А. 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 32 с. 

1,41 

4.Барабаш Л.В. Страхування, податки і податкова політика: методичні 

матеріали та завдання для виконання самостійної роботи студентами 

спеціальності 201 «Агрономія» / Укладачі: к.е.н., доцент Барабаш 

Л.В., к.е.н., доцент Прокопчук О.Т., к.е.н., професор Бечко П.К., к.е.н, 

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

«Візаві», 2020. 52 с. 

2,52 

5. Бечко П.К. Методичні вказівки для виконання практичних завдань з 

курсу «Податки і податкова політика студентами заочної форми 

навчання  спеціальності 071 «Облік і оподаткування», Умань. 

УНУС.2020. 70 с. 

3,2 

6. Колотуха С. М. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної 

та практичної робіт студентів факультету економіки і підприємництва 

заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Фінанси»./Пташник 

С.А., Колотуха С.М. Умань. ВПЦ «Візаві», 2020.-33с. 

2,5 

7. Колотуха С.М. Методичні вказівки для практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для 

студентів спеціальності 073-«Менеджмент» ОКР «Бакалавр» 

Прокопчук О.Т. Колотуха С.М. Гузар Б.С. Мельник К.М. Пташник 

С.А. - Умань. ВПЦ «Візаві», 2020.-151с. 

3,3 

8. Колотуха С.М. Методичні вказівки по самостійному вивченню 

навчальної дисципліни «Гроші та кредит» /Прокопчук О.Т., Колотуха 

С.М., Гузар Б.С. Мельник К.М. Пташник С.А.-Умань. УНУС, 2020.-

120с. 

3,0 

9. Лиса Н.В. Методичні вказівки і рекомендації для самостійної роботи 

та практичних робіт студентів факультету економіки і підприємництва 

заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Податкова система» 

для студентів спеціальностей: 072 «Фінанси. Банківська справа та 

страхування». Умань.УНУС. 2020. 70 с. 

2,5 

10. Лиса Н.В. Методичних вказівок і рекомендацій для самостійної 

роботи та практичних робіт студентів факультету економіки і 

підприємництва заочної форми навчання з навчальної дисципліни 

«Податкова система» для студентів спеціальностей: 072 «Фінанси. 

Банківська справа та страхування». Умань .УНУС. 2020. 62 с. 

2,6 



11 Улянич Ю. В. Інформаційні системи і технології в фінансах: 

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт та 

самостійної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 

072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Умань: УНУС, 2020. 

27 с. 

2,32 

12. Улянич Ю. В. Інформаційні системи і технології в фінансах: 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами факультету 

економіки і підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». Умань: УНУС, 2020. 30 с. 

2,2 

13. Транченко О.М. Методичні вказівки для студенті заочної форми 

навчання з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» 

Умань.: ФОП «Масловатий», 2020. – 49 с. 
1,4 

14. Транченко О.М. Методичні вказівки для студенті заочної форми 

навчання з дисципліни «Фінансовий ринок» Умань.: ФОП 

«Масловатий», 2020. – 58 с. 
1,45 

15. Інструктивно-методичні матеріали для проведення семінарських та 

практичних робіт з дисципліни «Фінанси» для студентів денної форми 

навчання освітній рівень «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» Укладачі: к.е.н., старший викладач 

Пташник С.А., к.е.н., доцент Мельник К.М; к.е.н., доцент Улянич 

Ю.В. Умань. ВПЦ «Візаві».2020.-75с. 

2,1 

16.Інструктивно-методичні матеріали для проведення семінарських та 

практичних робіт з дисципліни «Фінанси» для студентів денної форми 

навчання освітній рівень «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 076 « 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Укладачі: к.е.н., 

старший викладач Пташник С.А., д.е.н., професор Непочатенко О.О. 

Умань. ВПЦ «Візаві».2020.-151с. 

2,2 

 17.Інструктивно-методичні матеріали для проведення семінарських та 

практичних робіт з дисципліни «Фінанси» для студентів заочної 

форми навчання освітній рівень «Бакалавр» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Укладачі: к.е.н., старший 

викладач Пташник С.А., к.е.н., доцент Колотуха С.М. Умань. ВПЦ 

«Візаві».2020.-33с. 

2,1 

18. Гузар Б.С., Непочатенко О.О.,Прокопчук О.Т., Мельник К.М., 

Колотуха С.М. Методичні вказівки та завдання для виконання 

практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Бюджетний менеджмент» для здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання спеціальності 072» Фінанси, банківська справа та 

страхування», ОР »Магістр». Умань. Вид-во «Візаві»., 2020. 72с. 

2,5 

 19.Гузар Б.С., Непочатенко О.О.,Прокопчук О.Т., Мельник К.М., 

Колотуха С.М.  Методичні вказівки та завдання для виконання 

практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Фінансовий контролінг» для здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання спеціальності 072» Фінанси, банківська справа та 

страхування», ОР »Магістр». Умань. Вид-во «Візаві»., 2020. 64с. 

1,8 

 20. Гузар Б.С., Непочатенко О.О., Мальований М.І., Прокопчук О.Т., 

Мельник К.М., Колотуха С.М.  Методичні вказівки та завдання для 

виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 072» 

Фінанси, банківська справа та страхування», ОР »Бакалавр». Умань. 

2,0 



Вид-во «Візаві»., 2020. 76с. 

 21. Колотуха С.М., Гузар Б.С. Методичні вказівки та завдання для 

виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Фінанси, гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання спеціальності  Маркетинг, Облік і 

оподаткування, менеджмент, Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність Умань. Вид-во «Візаві»., 2020. 92с. 

2,0 

 22. Колотуха С.М., Гузар Б.С. Методичні вказівки та завдання для 

виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання спеціальності  Маркетинг, Облік і оподаткування, 

Менеджмент, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Умань. 

Вид-во «Візаві»., 2020. 86с 

1,8 

3.Рекомендації 

виробництву, 

рекомендовані 

НМК 

факультету, 

НМР 

університету, 

вченою радою 

факультету 

УНУС 

  

4. Статті у 

наукових 

виданнях 

України, що 

не увійшли до 

переліку 

фахових 

1. Барабаш Л.В. Особливості формування ресурсної бази місцевих 

бюджетів в Україні на сучасному етапі. Теоретичні, методичні та 

практичні аспекти сталого розвитку економіки України / Під ред.. 

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

М.М.», 2020. 224 с. (С. 65–72) 

0,3 

2. Барабаш Л.В. Особливості адміністрування податку на майно в 

Україні. Забезпечення сталого економічного розвитку національного 

господарства: теорія, методологія та практика / Під ред. д.е.н., 

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

2020. 272 с. (С. 135–142) 

0,3 

3. Барабаш Л.В. Податкові інструменти реалізації соціальної політики. 

Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, 

виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки: 

колективна монографія / за наук. редакцією д.е.н., професора Міщук Г. 

Ю. Рівне : НУВГП, 2020. 408 с. (с. 37–46) 

0,4 

4. Бечко П.К. Мінімізація податкових ризиків вітчизняними  

суб’єктами господарювання. Монографія. Забезпечення сталого 

економічного  розвитку національного господарства: Теорія, 

методологія і практика. Колективна монографія Умань «Сочінський 

М.М. 2020. С. 211-216. 

0,36 

5. Бечко П.К. Справедливість як основний принцип оподаткування. 

Забезпечення сталого економічного  розвитку національного 

господарства: Теорія, методологія і практика. Колективна монографія 

Умань «Сочінський М.М. 2020. С. 142-147. 

0,39 

6. Колотуха С.М. Підвищення кредитоспроможності аграрних 

підприємств як один з напрямів розвитку системи кредитування в 

аграрному секторі. Забезпечення сталого економічного розвитку 
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суб’єктів господарювання аграрної галузі. polish journal of science № 

31, 2020 3 economic sciences. с.8-13. 

0,39 

3. Бечко П.К. REGULATORY MECHANISMS OF CREDIT 
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науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-

кредитних систем: виклики сьогодення», Ч. 1. 2-3 червня 2020р. 

Уманський НУС. Умань. С.22-24 

0,1 

10. Ролінський О.В., Власюк С.А., Гриценко А.С. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток 

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

2020р. Уманський НУС. Умань. С.24-27 

0,1 

11. Колотуха С.М., Тімановська А.І. Вдосконалення кредитного 

механізму суб’єктів аграрного сектору економіки. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток 

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

2020р. Уманський НУС. Умань. с.11-15. 

0,26 

12. Прокопчук О.Т. Агростраховий ринок України в розрізі 

інфраструктурних суб’єктів. Актуальні питання економічного 

розвитку в сучасних умовах: збірник наукових праць за матеріалами V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Херсон, 26-27 

березня 2020 р. / Упоряд. Т.Казакова. Херсон, книжкове вид-во ФОП 

Вишемирський В.С., 2020. С. 56-59. ISBN 978-617-7783-6 (електронне 

видання). 

0,2 

13. Прокопчук О.Т. Менеджмент якості як основа забезпечення 

конкурентоспроможності страхової послуги на агростраховому ринку. 

Актуальні  проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : 

тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції, 28-29 травня 2020 р. Хмельницький : ХКТЕІ, 2020. С. 

195-197. 

0,1 

14. Прокопчук О.Т. Особливості інноваційної страхової послуги для 

аграрного сектору економіки в умовах трансформаційних процесів. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

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

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

0,2 

15. Прокопчук О.Т. Теоретичні засади розвитку ринку страхових 

послуг в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  

інтернет-конференції «Розвиток  фінансово-кредитних  систем:  

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

С. 22-24. 

0,1 

16. Прокопчук О.Т. Особливості управління бізнес-процесами на 

агростраховому ринку України. Всеукраїнська наукова конференція 

молодих учених і науково-педагогічних працівників. УНУС, Секція – 

економічні науки. 16 червня 2020 р. 62-64. 

0,1 

17. Прокопчук О.Т. Система якісних критеріїв агрострахової послуги. 0,1 



Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах 

інтеграційних та глобалізаційних процесів: збірник матеріалів І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 22 червня 

2020 р.). Херсон : ХНТУ, 2020. С. 203-205. 

18. Прокопчук О.Т. Агростраховий ринок України в розрізі 

інфраструктурних суб’єктів. Актуальні питання економічного 

розвитку в сучасних умовах: збірник наукових праць за матеріалами V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Херсон, 26-27 

березня 2020 р. / Упоряд. Т.Казакова.  Херсон, книжкове вид-во ФОП 

Вишемирський В.С., 2020. С.  56-59. ISBN 978-617-7783-6 (електронне 

видання). 

0,2 

  19. Прокопчук О.Т. Зміна клімату та управління ризиками у сільському 

господарстві. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в 

умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за 

матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 

квітня 2020 р.). Частина 2. Дніпро: НМетАУ, 2020. С. 143-146. 

0,2 

  20.Улянич Ю. В., Чебан В.В. Інноваційні тренди страхової діяльності: 

Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами 

VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференціїю м. Дніпро, 16 – 17 

квітня 2020 р. Частина 2. : НМетАУ, 2020. С. 174-177. 

0,3 

  21. Улянич Ю. В. Програмні продукти та фінансові математичні моделі 

для отримання прогнозних даних підприємств. Сучасні технології 

менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення 

розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей 

учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. 

Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський 

університет економіки і менеджменту, 2020. C. 500-502 

0,2 

  21.Гузар Б.С. Вплив бюджетної децентралізації на формування 

доходів місцевих бюджетів України.  Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-

кредитних систем: виклики сьогодення», Ч. 1. 2-3 червня 2020р. 

Уманський НУС. С.138-141. 

0,2 

 

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 Непочатенко О.О Член експертної ради МОН 

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

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

7. Прокопчук О.Т. Член редколегії Збірника наукових праць Уманського НУС 

 

 

 

 



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 (ЗВО, фірми тощо) та наукові напрями співробітництва 

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

1 2 3 

1 Україна 
Полтавська державна аграрна академія 

Угода про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності для 

здобувачів вищої освіти 

 

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 Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференції, 

приурочена 120-річчю від дня народження видатного вченого і 

педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна. 

23.04.2020р. 

40 

2 Науково-практична зустріч з директором ТОВ «АГРОРІСК» 

Ганною Копачевською 

07.05.2020р. 

15 

3 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення» 

2-3 червня 2020р. 

150 

 

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 
Барабаш Л.В. 

The 1st International scientific and practical conference “Eurasian 

scientific congress” (January 27-28, 2020) 
публікація 

2 

Барабаш Л.В. 

The 3 th International scientific and practical conference“MAN AND  

ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS” (February 10-11, 

2020) 

публікація 

3 
Барабаш Л.В. 

Міжнародна науково – практична Інтернет-конференція, Херсон, 

ХДАУ, 16-17 квітня 2020р. 
публікація 

4 

Барабаш Л.В. 

Міжнародна науково – практична конференція, присвячена 100-

річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 

квітня 2020 р.) 

публікація 

5 
Барабаш Л.В. 

І Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Херсон, 22 

червня 2020 р.), ХНТУ  
публікація 

6 

Барабаш Л.В. 

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і 

науковопедагогічних працівників, 16 червня 2020 р., м. Умань, 

УНУС 

публікація 

7 Барабаш Л.В. Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту публікація 



: інтернет-конференція, 28-29 травня 2020 р. Хмельницький, ХКТЕІ 

8 

Барабаш Л.В. 

Глобалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

(Одеса, 26 березня 2020 р.) 

публікація 

9 

Барабаш Л.В. 

Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика 

реалізації: ІІІ Всеукраїнська науково – практична конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Херсон, ХДАУ, 2020 

публікація 

10 

Барабаш Л.В. 

Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності 

підприємств в сучасних умовах господарювання: VІІ Всеукраїнська 

науково – практична заочна конференція. м. Черкаси, 17 квітня 

2020 року.  

публікація 

11 Бондаренко 

Н.В., Власюк 

С. А. 

The 3 th International scientific and practical conference «MAN AND 

ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS» (February 10-11, 2020) SH 

SCW "NEW ROUTE" Tokyo, Japan 2020. 
публікація 

12 
Власюк С.А.,  

Сьомко Н.В. 

Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та 

перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція / 16-17 квітня 2020р, м. Херсон, ХДАУ  

публікація 

13 

Власюк С. А., 

Онищук В. В 

Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії. 23 

квітня 2020 р., м. Полтава, ПДАА 

публікація 

14 
Власюк С. А., 

Ясінський О. 

Р. 

Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії. 23 

квітня 2020 р., м. Полтава, ПДАА 

публікація 

15 Ролінський О. 

В., Власюк С. 

А., Гриценко 

А. С. 

Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії. 23 

квітня 2020 р., м. Полтава, ПДАА 

публікація 

16 Прокопчук 

О.Т., Власюк 

С.А., 

Ясінський О.Р. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 2-3 червня 

2020р. Умань. Уманський НУС. 
публікація 

17 Ролінський 

О.В., Власюк 

С.А., Гриценко 

А.С. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 2-3 червня 

2020р. Умань. Уманський НУС. 

 

публікація 

18 

Улянич Ю. В. 

The 5 th International scientific and practical conference “Modern 

scientific and technical methods of management information flow and 

their influence on the development of society” (February 24-25, 2020) 

SH SCW "NEW ROUTE" Frankfurt am Main, Germany 2020 

публікація 

19 

Улянич Ю. В. 

Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Міжнародна науково – практична Інтернет 

конференція / за ред. Д.е.н., проф. Танклевської Н.С. Херсон : 

ХДАУ, 16-17 квітня 2020р. URL: http://www.ksau.kherson.ua/news-

2/konferenc-2.html 

публікація 

20 

Улянич Ю. В. 

Інноваційні тренди страхової діяльності: Актуальні проблеми 

соціально-економічних систем в умовах трансформаційної 

економіки VІ Всеукраїнська науковопрактична конференція м. 

Дніпро, 16 – 17 квітня 2020 р.  

публікація 

21 

Улянич Ю. В. 

Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та 

облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції, м. 

публікація 

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html
http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html


Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. 

22 Гузар Б.С. І Міжнародна  інтернет – конференція « Проблеми лінгвістики й 

методики викладання мов в контексті входження України у 

європейський простір». 09 квітня квітня 2020р.м. Умань  УНУС 

доповідь 

23 Гузар Б.С. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток 

фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення» 2-3 червня 

2020р. Уманський НУС. 

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: 1) Матеріалах Всеукраїнської 

інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», Ч. 1. 2-3 червня 

2020 р. Уманський НУС. Ясінський О.Р. Теоретичні засади розвитку ринку страхових послуг в Україні.  

2) у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції м. Дніпро, 16 – 17 квітня 2020 р. Чебан В.В. 

Інноваційні тренди страхової діяльності: Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки.  

Керівництво науковою роботою студентів з опублікуванням тез у Матеріалах XIII Міжнародної 

науково - практичної конференції. 1. Горова Ю.В. Розвиток аграрного страхування в Україні. 

Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів 

Міжнародної науково – практичної Інтернет конференції / за ред. Д.е.н., проф. Танклевської Н.С. Херсон 

: ХДАУ, 16-17 квітня 2020р. С. 188-190. URL: http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html.  

2. Сьомко Н.В. Теоретичні аспекти страхування агроформувань. Інноваційне підприємництво та 

торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів Міжнародної науково – практичної 

Інтернетконференції / за ред. Д.е.н., проф..Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 16-17 квітня 2020р. .147-

150. 

3.Онищук В. В. Актуальні аспекти банківського кредитування фізичних осіб в Україні. Проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. 

наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 

квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 

С.529-531 

4.Гриценко А. С. Теоретичні засади фінансового моніторингу в банківській системі України. 

Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ 

Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. 

Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП 

«Астрая», 2020. С. 592-595 

Під керівництвом Непочатенко Олени Олександрівни за звітний період здійснюється підготовка 

аспірантів:  

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

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

сільськогосподарських товаровиробників» 

Під керівництвом Бечка Петра Кузьмича 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». 

http://www.ksau.kherson.ua/news-2/konferenc-2.html


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

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

у різного рівня престижних конкурсах: 1. Міжнародний конкурс «Стратегічний розвиток аграрного 

сектору – бачення молодих українських спеціалістів». Київ 8 жовтня 2020р. ІІ місце – Сьомко 

Наталія (41-ф), науковий керівник: доцент Власюк С.А. Тема наукового дослідження: «Страхування, як 

інструмент стабілізації функціонування агроформувань», ІІІ місце – Яковенко Олександра (21-ф), 

науковий керівник: доцент Бондаренко Н.В. Тема наукового дослідження: «Кредитування дрібних 

аграріїв через призму земельної реформи», VII місце – Швець Наталія (11-мф), науковий керівник : 

доцент Прокопчук О.Т. Тема наукового дослідження: «Агрострахування в Україні»,VIII місце – Кучер 

Вероніка (11-мф), науковий керівник: доцент Барабаш Л.В. Тема наукового дослідження: «Напрями 

ефективного розвитку малих форм господарювання аграрної сфери». 2. UGEN CHALLENGE 

MARKETING AND FINANCE. Вероніка Кучер (магістр першого року навчання) отримала сертифікат 

учасника  

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). 

Науково- дослідною лабораторією «Соціальні ініціативи» протягом року заключено договір про 

госпдоговірну тематику за № 15/20 від 1.09.2020 року з ТОВ «СТ АГРОЗАХІД» на тему: Розробка 

рекомендацій щодо оптимізації джерел фінансового забезпечення  на суму 11000 (одинадцять) тисяч 

грн. Основними напрямами діяльності НДЛ 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 управління Пенсійного фонду України, Управління праці та 

соціального захисту населення у м. Умань та Уманському районі, Державної податкової служби, 

Державної служби зайнятості, банківських установ, страхових компаній, громадських організацій, 

фахівцями підприємств, установ і організацій, що дає можливість провести апробацію результатів 

наукових досліджень, створюює 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. 

4.02 2020 року на базі науково – дослідної лабораторії «Соціальні ініціативи» кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування проведено навчально – практичний семінар на тему: Бюджетно – 

податкові зміни  Інститутом обліку і фінансів НААН України, центром професійних бухгалтерів  разом з 

Черкаським територіальним відділенням Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів  АПК України 

та фінансистами, бухгалтерами Уманського, Монастирищенського, Христинівського ,Тальнівського 

районів Черкаської області та Новоархангельського району Кіровоградської області, професорсько - 

викладацьким складом УНУС, студентами спеціальності 072 «Фінанси. банківська справа та 

страхування» і спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

12.02.2020 року проведено засідання науково – практичного семінару на тему: «Податкове 

регулювання діяльності с.-г. підприємств в умовах євроінтеграції» за участю представників Уманської 

ДПС України в Черкаській області та представників районів і головних бухгалтерів аграрних 

підприємств Уманського, Христинівського, Тальнівського та Монастирищенського районів Черкаської 

області та Новоархангельського районів Кіровоградської області. 

Основними напрямами діяльності є надання консультацій та рекомендацій з питань соціального 

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

фінансування, фінансового забезпечення, бюджетної децентралізації та страхування фізичних і 

юридичних осіб.  

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 04.022020р. та 12.02.2020р.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 


