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економіки та соціальної сфери  

 

   

ЗВІТ  

за 2 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 

(2018 рік)  

  

1. Керівник НДР: Слатвінський М. А., канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки  

2. Номер державної реєстрації НДР:  0116U000117 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: 01.2017-12.2019 рр. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)  

Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти фінансування розвитку 

економіки та соціальної сфери. 

Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини. 

Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад і обґрунтування практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення механізму фінансування економіки і соціальної сфери 

України на основі аналізу оцінки його ефективності, враховуючи світовий досвід 

фінансового забезпечення.  

Завдання: 

– дослідити і охарактеризувати сутність й необхідність фінансування економіки 

соціальної сфери, його форми;  

– визначити і проаналізувати нормативно-правове й організаційно-інформаційне 

забезпечення процесу бюджетного фінансування підприємств та установ 

соціальної сфери в Україні;  

– дослідити особливості бюджетного фінансування соціальної сфери; 

– визначити і обґрунтувати взаємовідносини між учасниками бюджетного 

процесу в процесі фінансування соціальної сфери;  

– проаналізувати склад і структуру видатків бюджету на соціальну сферу;  

– дослідити альтернативні форми фінансування економіки та соціальної сфери і 

оптимальну структуру бюджетного їх забезпечення;  

–  проаналізувати світовий досвід фінансування соціальної сфери і обґрунтувати 

доцільність та можливості його використання в Україні;  

–  виявити й оцінити проблеми і запропонувати шляхи підвищення ефективності 

організації системи фінансування економіки і соціальної сфери. 
6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків)  

У 2016 році було опубліковано – 14 статтей у виданнях, які включені до міжнародної 

наукометричної бази даних Index Copernicus; 1 стаття –  у закордонному виданні; 3 статті 

у фахових виданнях України; 42 тези доповідей. 

7.  Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків): 
-  розроблено методичний підхід до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємств та динаміки його зміни на основі застосування інструментарію нечіткого 

моделювання й бальної системи оцінювання; 

- обґрунтовано процес моделювання структури дохідної частини бюджетів в 

Україні з позиції фінансової незалежності органів місцевого самоврядування в сучасних 

умовах бюджетної децентралізації;  



- здійснено комплексне наукове дослідження зарубіжного досвіду формування і 

розвитку бюджетної децентралізації, розглянуто перспективи його імплементації в умовах 

України; 

- досліджено проблематику фінансування процесу розробки програм 

територіального розвитку та здійснено обґрунтування системи практичних рекомендацій 

щодо дієвого механізму фінансування процесу розробки програм територіального 

розвитку в Україні; 
- сформовано концептуальні засади підвищення дієвості процесу формування 

стану фінансово-економічної безпеки на підприємствах на основі переходу до засад 

стійкого розвитку, удосконалення механізму управління процесом формування стану 

фінансово-економічної безпеки на підприємствах; 

- запропоновано практичні рекомендації щодо оптимізації джерел фінансування 

інноваційної активності суб’єктів національної економіки, що передбачають можливість 

формування раціональної та економічно найбільш вигідної структури фінансування. 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над 

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних 

характеристик) (до 20 рядків):  
 – удосконалено поняття «механізм економічної безпеки сільськогосподарського 

підприємства» як сукупності методів (економічних, соціально-психологічних, 

організаційних), заходів (активних і пасивних) та інструментів (створення резервного 

фонду та матеріальних запасів на випадок виникнення надзвичайних обставин, 

варіювання галузевою структурою виробництва, диверсифікація видів діяльності й 

продукції), спрямованих на захист підприємства (ділової репутації, комерційної 

таємниці, інформації, майна) завдяки можливостям диференційованої реакції на ризик 

(розподіл ризику між учасниками; страхування ризику; передача ризику; обмеження 

ризику; ухилення від ризику) з урахуванням галузевих особливостей виробництва; 

– алгоритм «формування стану економічної безпеки сільськогосподарського 

підприємства», який доцільно розглядати як елемент у його системі прийняття 

управлінських рішень, що обґрунтовує порядок задіяння певного механізму забезпечення 

економічної безпеки, який реалізується у відповідь на фактичний вплив ризикових 

факторів через окрему функціональну складову економічної безпеки за певним цільовим 

напрямом. 

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

 

№  
з/п  Показники  

Заплановано  
(відповідно 
до проекту),  

одиниць  

Виконано 
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 
виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:       
1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:       

- Scopus    1   
- Web of Science    7   
- Index Copernicus    10   

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 
Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  

  
 

  

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  
  16   

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 
секціями)**  

  
2 

  

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 
виданнях, що не включені до переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

  
79 

  



1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 
Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  

  
4 

  

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 
підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  

  
3 

  

1.7.  Підручники, навчальні посібники України    4   
1.8.  Словники, довідники       
2.  Підготовка наукових кадрів:       
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР       
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР    1   
3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:  
  

 
  

3.1.  Отримано патентів України       
3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір     6   
3.3.  Отримано патентів інших держав       
4.  Участь  з оплатою у виконанні НДР (штатних 

одиниць/осіб):  
     

4.1.  Студентів       
4.2.  Молодих учених та аспірантів       

 * Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на 

Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно 

з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування 
Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за 

№ 148/31600.  

10.  Перелік виконавців (ПІБ та посада). 

 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми 

захищених дисертацій.  

– статті у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних 

«Scopus» та «Web of Science»: 

1. Biloshkurska N. V. Evaluation of  Ukrainian industry innovative development with a 

technological progress parameter / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, V. A. Omelyanenko // 

Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 2. – С. 23-28 (0,6 д.а.) (Web of Science).  

2. Vinnytska O. A. Simulation of the local budget income structure in the context of the 

financial independence of local government bodies / O. A. Vinnytska, A. L. Berzhanir, I. A. 

Berzhanir // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). – Ч. 1. – С. 215-221 (0,3 д.а.) (Web of 

Science). 

3. Demchenko T. A. Role of main activities in formation of the capital of an enterprize, their 

evaluation and control / O. H. Chyrva, T. A. Demchenko, L. E. Kovalev, S. O. Mykhailovyna // 

1. Слатвінський М.А. зав. кафедри, професор 

2. Демченко Т.А. професор 

3. Чвертко Л.А. доцент 

4. Курмаєв П.Ю професор 

5. Білошкурський М.В. доцент 

6. Бержанір І.А. доцент 

7. Вінницька О.А. доцент 

8. Дем’янишина О.А. доцент 

9. Корнієнко Т.О. доцент 

10. Станіславчук Н.О. викладач 

11. Стойка С.О. доцент 

12. Мельничук Ю.М. доцент 



Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. (подано до друку) (Web of 

Science). 

4.   Demianyshyna О. A. Financial aspects of the program of innovation development of 

territories in conditions of decentralization / О. A. Demianyshyna, O. P. Nedbalyuk, N. O. 

Stanislavchuk // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – vol 3. – no 

26. – p. 151 – 161(1,0 д.а.) (Web of Science). 

5. Korol I. V. Theoretical and methodological fundamentals of the staff competitiveness 

management in personnel security aspect / I. V. Korol, M. A. Slatvinskyi, H. M. Chyrva // Науковий 

вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 173-179 (0,3 д.а.) (Web of Science). 

6. Kurmaiev P. Yu. Ecological component of the society development in the economic theories 

of reproduction / P. Yu. Kurmaiev, V. G. Marhasova, V.O. Anishchenko // Науковий вісник 

Полісся. – 2018. – № 1 (11). – С. 25-32 (0,7 д. а.) (Web of Science). 

7. Kurmaiev P.  Functionality and Quality Management  of Transformation of Capital Forms  at 

an Enterprise / P. Yu. Kurmaiev, I. Gontareva, I. Murenets, S. Podzihun, O. Dorokhov // TEM 

Journal. – 2018. – Vol. 7. – Issue 3. – p. 597-606 (0,4 д. а.) (Web of Science, Scopus). 

8.  Стойка С. О. Теоретичні і практичні складові економічної безпеки України / С. О. 

Стойка, В. О. Стойка, В. Ф. Савченко // Науковий вісник Полісся. – № 2 (14). – 2018. – С. 16-

21 (0,2 д. а.) (Web of Science). 

– статті в закордонних виданнях: 

1.  Biloshkurska N. V. The conceptual and methodological framework of the investment and 

innovation security assessment / N. V. Biloshkurska, М. V. Biloshkurskyi, М. А. Slatvinskyi // 

Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine – 

Collective monograph. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 1-22. (1,3 д.а.) 

2. Biloshkurska, N. V. Integrated assessment of technological development of industrial 

production in Ukraine / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi // Institutional basis of national 

security providing sectors innovation development : monograph / edited by Dr. of Economics, prof. 

O. Prokopenko, PhD in Economics V. Omelyanenko. – Coventry : Agenda Publishing House, 2018. 

– P. 83–101; 249–262 (1,4 д. а.) 

3. Slatvinskyi М. А. (2018) Organizational and legal framework of formation of the 

institutional preconditions for the investment processes development as a factor of ensuring 

economic security. Institutional Basis of National Security Providing Sectors Innovation 

Development: monograph. Eds. O. Prokopenko, V. Omelyanenko. Agenda Publishing House, 

Coventry, United Kingdom, 2018. pp. 61-82. (1,2 д.а.). 

– статті у фахових виданнях України: 

1. Бержанір І. А. Суть та фундаментальні напрями розвитку бюджетної політики на 

локальному рівні / І. А. Бержанір, О. А. Вінницька, Н. І. Гвоздєй // Економіка. Фінанси. Право. 

– № 3. – 2018. – С. 38–41(0,2 д.а.) (Index Copernicus). 

2. Бержанір І. А. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства / О. А. Вінницька, І. 

А. Бержанір // Молодий учений. – 2018.  – № 2(54). – С. 682–687 (0,3 д.а.) (Index Copernicus). 

3. Biloshkurska N. Estimated losses of innovative capacity of the parties as a result of “hybrid” 

Russian aggression against Ukraine / Nataliia Biloshkurska, Mykola Biloshkurskyi, Hanna Chyrva // 

Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – T. 4, № 5(42). – С. 42-48 (1,1 д. а.) 

(Index Copernicus). 

4. Білошкурська Н. В. До проблеми інтегральної оцінки рівня інноваційної безпеки 

промислових підприємств // Н. В. Білошкурська, М. В. Білошкурський, В. А. Омельяненко // 

Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2018. – № 4(7). – С. 103–112. 



5. Вінницька О. А. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства / 

О. А. Вінницька, І. С. Бондарук, Н. І. Гвоздєй // Економічний аналіз: зб. наук. праць / 

Тернопільський національний економічний університет; редкол. О.В. Ярощук (голов. ред) та ін. 

– Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. – Том 28. – № 

1. – С. 216-222 (0,4 д. а.) (Index Copernicus). 

6. Вінницька О. А. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ 

державного управління в Україні / О. А. Вінницька, Т. Г. Бондарук, М. Дубина // Світ 

фінансів. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. – № 2 

(55). – С. 7-19 (0,6 д. а.) (Index Copernicus). 

7. Вінницька О. А. Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання // 

О. А. Вінницька, Л. А. Чвертко, Т. О. Корнієнко. – Економіка. Фінанси. Право. – № 10. – 2018. 

– С. 31-34 (0,2 д. а.) (Index Copernicus). 

8. Вінницька О.А. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України / О. А. 

Вінницька, Т. Г. Бондарук // Економіка України – № 7. – 2018. – С. 59–75(0,8 д. а.). 

9. Вінницька О.А. Зарубіжний досвід розвитку бюджетної децентралізації / О. А. 

Вінницька, Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії 
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