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Н

ародився 3 грудня 1980 р. в м. Умань.
У 2003 р. закінчив Уманський державний аграрний університет (спеціальність
«Менеджмент організацій»). У 2003–2007 рр. навчався в аспірантурі Уманського державного аграрного університету, після закінчення якої в 2007 р.
успішно захистив кандидатську дисертацію на тему
«Розвиток пенсійного страхування сільського населення» на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси
і кредит». Під час навчання в аспірантурі отримував
стипендію Кабінету Міністрів України для молодих
учених.
Із 2010 до 2013 р. навчався в докторантурі Уманського національного університету садівництва. За
результатами роботи в 2017 р. захистив докторську
дисертацію на тему «Фінансове забезпечення соціального захисту в Україні: теорія, методологія та
практика» та отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси
і кредит».
Із 2003 р. трудова діяльність М. І. Мальованого
пов’язана з Уманським державним аграрним університетом (нині Уманський національний університет
садівництва): працював викладачем, старшим викладачем, доцентом і завідувачем кафедри; з 2015 р. —
проректор з науково-педагогічної роботи.
В університеті відповідає за функціонування
мережі відокремлених структурних підрозділів

Уманського національного університету садівництва, організацію навчальної роботи, діяльність міжнародного відділу та проведення профорієнтаційної
роботи. Під керівництвом Михайла Івановича запроваджено функціонування автоматизованої системи
управління закладом вищої освіти.
Опублікував понад 100 наукових праць (із них
10 статей у журналах, що цитуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of
Science), один підручник, дві монографії. Є членом
редакційних колегій двох фахових журналів і постійним секретарем трьох конференцій.
Сфера наукових інтересів — дослідження питань
функціонування системи соціального захисту: теоретичних засад соціального захисту населення, сутності
та особливостей фінансового забезпечення різних
форм соціального захисту, методичних проблем розрахунку прожиткового мінімуму, методологічних
питань прогнозування фінансового забезпечення соціального захисту в Україні тощо.
М. І. Мальований з 2003 р. активний учасник футбольних змагань із першості Уманського району
у складі аматорських футбольних команд «Дружба» та
«Пахтакор».
За роки роботи Михайло Іванович нагороджений численними грамотами, зокрема Почесною грамотою Черкаської обласної ради та
Почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації.
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