
Аналіз освітньої та/або професійної кваліфікації 

Мальованого М.І. 

кафедри фінансів, банківської справи і страхування за 2017-2021 рр. 

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації Мальованого М.І. освітнім компонентам, що 

викладаються: 

Соціальне страхування  

 

№ Показник Фактичні дані 

1 Документ про вищу освіту - 

2 Документ про науковий ступінь Кандидат економічних наук (2007 р.) зі спеціальності 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит 

Доктор економічних наук (2017 р.) зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси 

і кредит 

3 Наявність досвіду професійної 
діяльності (заняття) за відповідним 
фахом (спеціальністю, спеціалізацією) 
не менше п’яти років (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової 
діяльності); 

 

- 



4 Керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового 

ступеня за спеціальністю, що була 

захищена в Україні або за кордоном 

- 

5 Щонайменше п’ятьма публікаціями у 

наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection, протягом 

останніх п’яти років 

1. Мальований М.І. Специфічні особливості функціонування податку 

на додану вартість в агропромисловому виробництві України / М.І. 

Мальований, О.Т. Прокопчук // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki 

Ekonomiczne Economic Notes. – 2017. - №3(23). – С. 129-136. 

2. Malyovanyi M.  Conceptual framework for the development of financial 

support for social protection in Ukraine  / Nepochatenko O.,  Nepochatenko V.// 

Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – 168(11-12). – С. 78-81.  Скопус 

3. Malyovanyi, M., Nepochatenko, O., Nesterchuk, Y. (2018). Conceptual 

Approaches to Improving the Functioning of Non-state Social Insurance 

Institutions in Ukraine. Economics and Sociology, 11(2), 289-304. doi: 

10.14254/2071-789Х.2018/11-2/20 Скопус 

4. Mykhaylo Malyovanyi, Nataliia Ivanova, Kateryna Melnyk, Oleksandr 

Nepochatenko and Oleksandr Rolinskyi (2018). Assessment of the social 

expenditure impact on the economic growth in OECD countries. Problems and 

Perspectives in Management, 16(3), 389-405. doi:10.21511/ppm.16(3).2018.31 

5. Malyovanyi, M. et al., 2019. Regulatory mechanisms of state financial 

support that influence the financial results of the activity of agricultural enterprises. 

Collected Works of Uman National University of Horticulture, 95(2), pp.80–98. 

Available at: http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2019-95-2-80-98. 

6. Мальований М.І. Функціонування єдиного соціального внеску: 

проблеми та перспективи / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук, М.М. 

Мальована // Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва. – 2020. - №96(2). – С. 34-53. 

7. Мальований М.І. Інформаційні технології в інноваційній діяльності 

страхового ринку України / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич 

http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/viewFile/214/207
http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/viewFile/214/207
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C15SXeJ5KxPeWvRE5Tq&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C15SXeJ5KxPeWvRE5Tq&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2019-95-2-80-98
http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/viewFile/214/207


// Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва. – 2020. - №96(2). – С. 103-115. 

8. Мальований М.І. Оцінка бюджетного фінансування соціального 

забезпечення в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. 

праць / Зв ред. М.І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса: Одеський 

національний економічний університет. 2020. №1 (72). С. 116-135. 

9. Мальований М.І. Кредитні аспекти державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва України / М.І. Мальований, А.А. 

Осіпова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. 2020. Том 31 (70). №4. С. 96-104. 

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація Мальованого М.І. відповідає освітнім компонентам. 

 

2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні 

та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній 

діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов) 

 

№ Показник Фактичні дані 

1 Наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection 

1. Мальований М.І. Специфічні особливості функціонування податку 

на додану вартість в агропромисловому виробництві України / М.І. 

Мальований, О.Т. Прокопчук // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki 

Ekonomiczne Economic Notes. – 2017. - №3(23). – С. 129-136. 

2. Malyovanyi M.  Conceptual framework for the development of financial 

support for social protection in Ukraine  / Nepochatenko O.,  Nepochatenko V.// 

Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – 168(11-12). – С. 78-81.  Скопус 

3. Malyovanyi, M., Nepochatenko, O., Nesterchuk, Y. (2018). Conceptual 

Approaches to Improving the Functioning of Non-state Social Insurance 

Institutions in Ukraine. Economics and Sociology, 11(2), 289-304. doi: 

http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/viewFile/214/207
http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/viewFile/214/207
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C15SXeJ5KxPeWvRE5Tq&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C15SXeJ5KxPeWvRE5Tq&page=1&doc=3&cacheurlFromRightClick=no


10.14254/2071-789Х.2018/11-2/20 Скопус 

4. Mykhaylo Malyovanyi, Nataliia Ivanova, Kateryna Melnyk, Oleksandr 

Nepochatenko and Oleksandr Rolinskyi (2018). Assessment of the social 

expenditure impact on the economic growth in OECD countries. Problems and 

Perspectives in Management, 16(3), 389-405. doi:10.21511/ppm.16(3).2018.31 

5. Malyovanyi, M. et al., 2019. Regulatory mechanisms of state financial 

support that influence the financial results of the activity of agricultural enterprises. 

Collected Works of Uman National University of Horticulture, 95(2), pp.80–98. 

Available at: http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2019-95-2-80-98. 

6. Мальований М.І. Функціонування єдиного соціального внеску: 

проблеми та перспективи / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук, М.М. 

Мальована // Збірник наукових праць Уманського національного 

університету садівництва. – 2020. - №96(2). – С. 34-53. 

7. Мальований М.І. Інформаційні технології в інноваційній діяльності 

страхового ринку України / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич 

// Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва. – 2020. - №96(2). – С. 103-115. 

8. Мальований М.І. Оцінка бюджетного фінансування соціального 

забезпечення в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. 

праць / Зв ред. М.І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса: Одеський 

національний економічний університет. 2020. №1 (72). С. 116-135. 

9. Мальований М.І. Кредитні аспекти державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва України / М.І. Мальований, А.А. 

Осіпова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. 2020. Том 31 (70). №4. С. 96-104. 

2 Наявність одного патенту на винахід 

або п’яти деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, включаючи 

секретні, або наявність не менше п’яти 

-  

http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2019-95-2-80-98
http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/viewFile/214/207


свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твір 

3 Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше  

5 авторських аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

1. Підручник у співавторстві: 

Податковий менеджмент : підруч. Вид. 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. 

Прокопчук О.Т. Поняття та класифікація ризиків в 

сільськогосподарській діяльності / О.Т. Прокопчук, М.І. Мальований // 

Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика  / Під 

ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. –  Умань: Видавець «Сочінський», 

2018. – 244 с. С. 190-196. 

2. Монографії у співавторстві: 

1) Мальований М.І. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення 

соціального захисту // М.І. Мальований, М.М. Мальована / Під ред. д.е.н., 

професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 

264 с. С. 48-60. 

2) Мальований М.І. Місце та роль недержавного соціального 

страхування у системі соціального захисту // М.І. Мальований, М.М. 

Мальована / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2019. – 276 с. С. 106-113. 

3) Мальований М.І. Розвиток мікрострахування в Україні // М.І. 

Мальований, М.М. Мальована / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. 

– Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. – 192 с. С. 86-92. 

4) Мальований М.І. Формування фінансових джерел соціального 

захисту населення у контексті існування тіньової економіки // М.І. 

Мальований, М.М. Мальована / / Під ред. д.е.н., професора О.О. 

Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 224 с. С. 87-99. 

5) Мальований М.І. Концептуальні засади розвитку фінансового 

забезпечення соціального захисту в Україні // М.І. Мальований/ Гармонізація 



фінансово-економічного середовища України в комунікативному просторі : 

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

«Сочінський М. М.», 2021.– 523 с. С. 217-248. 
 

4 Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю 

три найменування 

1. Мальований М.І. Методичні вказівки з дисципліни «Соціальне 

страхування» для практичних занять студентам факультету економіки і 

підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» / М.І. Мальований, О.Т. Прокопчук. – Умань.: Видавничо-

поліграфічний центр «Візаві», 2020. – 104 с. 

2. Мальований М.І. Методичні вказівки для виконання самостійної 

роботи з дисципліни «Соціальне страхування» студентами факультету 

економіки і підприємництва (денної форми навчання). — Умань.: СПД 

«Сочінський», 2018. — 36 с. 

3. Мальований М.І. Методичні вказівки з дисципліни «Соціальне 

страхування» для виконання контрольних робіт студентами факультету 

економіки і підприємництва (заочне відділення) спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» . — Умань.: СПД «Сочінський», 2019. — 

64 с. 

4. Мальований М.І. Опорний конспект лекцій з дисципліни ―Соціальне 

страхування‖. — Умань.: СПД «Сочінський», 2020. — 160 с. 

 

5 Захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня 

 

Захист дисертаційного дослідження з присудження наукового ступеня 

доктора економічних наук (2017 р.) 

6 Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

Наукове керівництво (консультування) здобувача Осіпової А.А., яка 

отримала документ про присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук (2021 р.) 

7 Участь в атестації наукових кадрів як Офіційний опонент: 



офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 

1. Бурденюк С.В. Тема дисертаційного дослідження «Накопичувальне 

пенсійне страхування, перспективи його розвитку» на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. 22 вересня 2021 року. Рада Д 26.350.02 в ННЦ «Інститут 

аграрної економіки» 

2. Сафонік Н.П. Тема дисертаційного дослідження «Фінансове забезпечення 

соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні» на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. 7 травня 2021 року. Рада Д 27.855.01 в Університеті 

державної фіскальної служби України 

3. Великсар Тетяни Ігорівни Фінансове забезпечення системи соціального 

захисту населення України [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.08 / Великсар Тетяна Ігорівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2018. - 20 

с. 

8 Виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового 

видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах 

Член редакційних колегій: 

1. «Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва» http://journal.udau.edu.ua/ua/redakczjna-kolegya.html 

2. «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного 

економічного університету http://vsed.oneu.edu.ua/redcol.php 

 

 

9 Робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої 

1. Експерт НАЗЯВО  

Протягом 2020-2021 р. участь у 8 експертних комісій  

http://journal.udau.edu.ua/ua/redakczjna-kolegya.html
http://vsed.oneu.edu.ua/redcol.php


експертної ради як експерта 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у 

складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-

методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій 

Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю) 

10 Участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 

звання ―суддя міжнародної категорії‖; 

- 

11 Наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти 

(науковою установою) 

-  

12 Наявність апробаційних та/або науково- Апробаційні публікації: 

1. Malyovanyi, M., Prokopchuk, O., Lysa, N, Chernega, I. & Malyovana, M. 



популярних, та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій 

2019, " Evaluation of financing the health care system in Ukraine ", Proceedings of 

the 33nd International Business Information Management Association Conference, 

IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application 

of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. 957-968. 

2. Prokopchuk, O., Malyovanyi, M.,  Bondarenko, N, Barabash, L. & 

Vlasyuk, S. 2019, " Insurance Market in Ukraine and Europe: Current Parallels ", 

Proceedings of the 33nd International Business Information Management 

Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic 

Development and Application of Innovation Management from Regional 

expansion to Global Growth. 969-979. 

3. Prokopchuk, O., Malyovanyi, M., Melnyk, K., Guzar B. & Ulyanych, Y. 

2019, " Classification Characteristics of Insurance Products in the Agrarian 

Business Activity of Ukraine", Proceedings of the 33nd International Business 

Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: 

Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management 

from Regional expansion to Global Growth. 947-956. 

4. Mykhaylo MALYOVANYI, Olena PROKOPCHUK, Nataliia 

BONDARENKO, Oleksandr ROLINSKYI and Maria MALYOVANA, 

―Development of the Methodological Approach to Applying Synthetic Integral 

Indexes for Evaluation of the Social Protection System Functioning,‖ Proceedings 

of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 

ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, p 1112-1126. 

5. Olena PROKOPCHUK, Olena NEPOCHATENKO, Mykhaylo 

MALYOVANYI, Svitlana VLASYUK and Nataliia IVANOVA, ―Structure of 

Ukrainian Agricultural Insurance Market in Terms of Sectoral Gradation,‖ 

Proceedings of the 36th International Business Information Management 

Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, 

Spain, p 1879-1889. 

6. Barabash, L., Malovanyi, M., & Osipova, A. (2021, March). Social 



Aspects of State Regulation of Agricultural Production. In SHS Web of 

Conferences (Vol. 100, p. 04001). EDP Sciences. Barabash L., Malovanyi M., 

Osipova A. Social Aspects of State Regulation of Agricultural Production //SHS 

Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 100. – С. 04001. 

13 Проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік; 

- 

14 Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших 

Голова організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади 

по спеціальності "Плодівництво" 

 



культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або 

лауреатом міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з 

видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

15 Керівництво школярем, який зайняв - 



призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів — членів Національного центру 

―Мала академія наук України‖; участь у 

журі III—IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Національного центру ―Мала 

академія наук України‖ (крім третього 

(освітньо-наукового/освітньо-творчого) 

рівня) 

16-

18 

Це для військових ЗВО 

 

- 

19 Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 

- 

20 Досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-
педагогічної, наукової діяльності) 

- 

Висновок: досягнення у професійній діяльності Мальованого М.І. підтверджуються виконанням 10 досягнень у 

професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов 



 

*Під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення 
за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, 
академічна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала непрацездатність тощо). 

**Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем 
науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які 
працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального 
навантаження на навчальний рік. 

***Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань ―02 Культура і 
мистецтво‖, спеціальностями ―014 Середня освіта (Музичне мистецтво)‖, ―014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)‖, замість наукових 
публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, науково-педагогічним (педагогічним) працівникам 
мистецьких спеціальностей можуть зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори 
живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, 
аудіо- та відеовори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) 
кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори. 

 

 


