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Секція (номер, назва) 0116U000117 Проблеми фінансового забезпечення розвитку 

економіки та соціальної сфери  

 
 ________________________________________________________________________________   

ЗВІТ  

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

(2019 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:  2019 р. 

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

Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти фінансування економіки та 

соціальної сфери. 

Об’єктом дослідження є економіка та  соціальна сфера. 

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 обґрунтувати 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)  
Основні результати наукової роботи – опубліковано: 5 навчальних посібників, 2 

монографії, 11 статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз 

даних Web of Science та Scopus; 3 статті у виданнях, які включені до міжнародної 

наукометричної бази даних Index Copernicus; 1 стаття у закордонних виданнях; 11 статей 

у фахових виданнях України; 1 стаття у інших виданнях України; 96 тез доповідей. 
7.  Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків): 
-  досліджено методологічні засади інтегральної оцінки інноваційної 

пріоритетності секторів національної економіки (Слатвінський М. А.);  

- визначено необхідність дослідження ефективності  використання необоротних 

активів на підприємстві для прийняття правильних управлінських рішень, зокрема щодо 

формування складу основних засобів, їх оновлення та використання (Демченко Т. А.); 



- обґрунтовано інноваційно-відтворювальний підхід в якості імперативу 

регулювання економічного розвитку на регіональному рівні (Курмаєв П. Ю.); 

- розглянуто питання формування доходів місцевих бюджетів та регулювання 

міжбюджетних відносин в умовах бюджетної децентралізації (Вінницька О. А.); 

- оцінено стан економічних відносин щодо захисту майнових інтересів 

агровиробників в цілому та визначено тенденції розвитку субсидованого страхування 

сільськогосподарських культур на страховому ринку України (Мельничук Ю. М.); 

- запропоновано підхід до оцінювання обґрунтованості інвестицій у впровадження 

та розбудову системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної 

безпеки (Білошкурський М. В.); 

- розглянуто питання обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів 

господарювання та обґрунтовано позитивні аспекти узгодження бухгалтерського обліку 

розрахунків як єдиного джерела точної і достовірної інформації (Дем’янишина О. А.); 

- досліджено особливості формування системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення управлінського обліку (Бержанір І. А.); 

- охарактеризовано інвестиційний потенціал страхових компаній та його вплив на 

розвиток національної економіки (Чвертко Л. А.); 

- досліджено вплив економічної безпеки на розвиток держави (Стойка С. О.); 

- визначено необхідність використання фінансового планування на підприємствах 

(Гвоздєй Н. І.); 

- обґрунтовано основні засади формування стану економічної безпеки підприємств 

(Корнієнко Т. О.); 

- розглянуто теоретичні аспекти управління місцевими бюджетами в умовах 

децентралізації (Осадчук Н. В.). 

- Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над 

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних 

характеристик) (до 20 рядків):  
- удосконалено науково-методичні положення щодо вибору стратегічних 

орієнтирів інноваційного розвитку економіки України, які об’єднано у пріоритетні 

вектори удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної 

економіки (фінансово-кредитне стимулювання інноваційної діяльності в регіональному 

аспекті; податкове стимулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку; 

міжнародні гранти, донори, міжнародні фонди; залучення фінансових ресурсів 

домогосподарств регіону; юридично-правова підтримка фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку; створення кластерів регіонів з інноваційно-галузевим 

виробництвом; система підтримки прийняття рішень на всіх етапах фінансового 

забезпечення; фінансування інноваційно-інвестиційної складової соціального розвитку 

населення регіону) (Слатвінський М. А.); 

-  удосконалено концепцію фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

економіки України в частині пропозицій щодо підвищення ефективності інноваційного  

інвестування із врахуванням іноземного досвіду. Вона включає концептуальну мету, 

засоби удосконалення, організаційну підтримку прийняття рішень, що дасть змогу 

досягти інноваційного, фінансово-кредитного, соціального та екологічного ефекту 

(Білошкурський М. В.); 

- удосконалено науково-методичні підходи до реформування фінансового 

забезпечення підсистеми соціального забезпечення, де запропоновано застосування як 

загальних, так і специфічних принципів у формуванні фінансових ресурсів, зокрема: 



добровільності вибору послуги та прозорості її фінансування, гнучкості системи, 

поєднання фінансових ресурсів учасників системи соціального захисту населення, 

самозахисту. Використання таких принципів, на відміну від існуючих, при вдосконаленні 

фінансового забезпечення дозволить оптимально використовувати кошти бюджету 

держави (Мельничук Ю. М.); 

- удосконалено науково-методичні підходи до формування фінансового 

забезпечення підсистеми соціального страхування з метою ліквідації дисбалансу у 

державних фондах соціального страхування населення, а саме: запровадження 

обов’язкового медичного страхування працівників та обов’язкового страхування від 

нещасних випадків на виробництві для підприємств з високим рівнем ризику, 

обов’язкового страхування фізичних осіб на випадок втрати здоров’я та працездатності 

при подорожах за кордон (з особистих справ), добровільного страхування на випадок 

непрацевлаштування після закінчення навчання та військової строкової служби. 

Запропоновані підходи, порівняно з існуючими, дозволять вирішити проблеми 

достатності фінансового забезпечення підсистеми соціального страхування за рахунок 

залучення додаткових джерел фінансування; (Чвертко Л. А.); 

Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

Практичні рекомендації щодо управління фінансовим забезпеченням інноваційного 

розвитку регіону можуть застосовуватися у практиці регіонального управління 

фінансовим забезпеченням інноваційних процесів та управління фінансовим 

забезпеченням на підприємствах, які впроваджують інновації. 

№  
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    7   
- Web of Science    2   
- Index Copernicus    3   

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)*  

  
2 

  

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

видань України:  
  11   

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  
  7   

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.)  

  
96 

  

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
  1   

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
  1  

1.7.  Підручники, навчальні посібники України    5  
1.8.  Словники, довідники      
2.  Підготовка наукових кадрів:      
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР      
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР      
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     10  
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.  

8.  Перелік виконавців (ПІБ та посада). 

 

9. 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. Bechko P., Kolotukha S., Bechko V., Borovyk P., Gvozdej N. Tax regulation of activity 

of agricultural commodity producers in Ukraine. 33 international business information 

management association conference (IBIMA). 10-11 April 2019. Granada, Spain. P. 7445-7454. 

(Scopus, Web of Science). 
2. Biloshkurska N., Harnyk O., Biloshkurskyi M., Liannoi M., Kudrina O., 

Omelyanenko V. Methodological bases of innovation development priorities integrated 

assessment.  International Journal of Civil Engineering and Technology. № 10 (01). P. 1231–

1240. (Scopus). 

3. Kurmaiev P., Vdovenko N., Deriy J., Seliverstova L. Formation of the Information 

Economy: Organizational and Financial Aspects. International Journal of Supply Chain 

Management. Vol. 8. No. 4. С. 956–961. (Scopus). 

4. Chyrva O.H., Demchenko T. A., Kovalev L.E., Mykhailovyna S.O. Role of main 

activities in formation of the capital of an enterprise, their evaluation and control. Financial and 

Credit Activity – Problems of Theory and Practice. 2019. № 3(30). С. 215–224. (Web of 

Science). 

5. Melnychuk Yu., Chyrva O.H., Chvertko L. A., Chyrva H.M., BerbetsV.V. The Role of 

Management in the Financial Independence of the Region. TEM Journal. 2019. 8, Is. 2, P. 584-

590. (Scopus, Web of Science). 

6. Ponomarenko T. V., Prokopenko O. V., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., 

Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. National investment and innovation security 

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. Осадчук  Н.В. ст. викладач 

11. Стойка С.О. доцент 

12. Мельничук Ю.М. доцент 

13. Гвоздєй Н. І. доцент 



assessment methodology. International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 

2019. № 10 (2). P. 847–857. (Scopus). 

7. Omelyanenko V. A., Martynenko V. V., Slatvinskyi M. A., Povorozniuk I. M., 

Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Methodological bases of sectoral innovation priorities 

evaluation within security-based strategies. International Journal of Civil Engineering and 

Technology. № 10 (02). P. 1217–1226. (Scopus). 

8. Prokopenko O. V., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V., 

Omelyanenko V. A. Methodology of national investment and innovation security analytics. 

Problems and Perspectives in Management. № 17 (1). P. 380–394. (Scopus). 

9. Prokopenko O. V., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. The 

role of banks in national innovation system: general strategical analytics. Financial and Credit 

Activity – Problems of Theory and Practice. Vol. 3. № 30. P. 26–35. (Web of Science). 

10. Smoliy L., Revutska A., Demianyshyna O., Pivtorak M., Shchetyna M. Prediction 

Investment Support for Agriculture of Ukraine. 33 international business information 

management association conference (IBIMA). 10-11 April 2019. Granada, Spain. (Scopus). 

11. Yuliya Melnychuk, Lyudmila Chvertko, Tetiana Korniienko, Oksana Vinnytska, 

Olena Garmatiuk. Аnalysis of the Factors Influencing the Market of Insurance Services in Life 

Insurance. TEM Journal. 2019. Vol. 8, Is. 1, P. 201-206. (Scopus, Web of Science). 
– статті в закордонних виданнях: 

1.  Prokopenko O., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., Omelyanenko V., Garmatiuk O. 

Multiplicative dynamic model of technological progress factor impact on economy sectors 

innovation development. 7th International Conference on Modelling, Development and Strategic 

Management of Economic System (MDSMES 2019). Advances in Economics, Business and 
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