
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри Фінансів 

Прізв

ище, 

ім'я, 

по 

батько

ві 

викла

дача 

Найм

енува

ння 

посад

и (для 

суміс

ників 

- 
місце 

основ

ної 

робот

и, 

найме

нуван

ня 

посад

и) 

Наймену
вання 

закладу, 
який 

закінчив 
викладач 

(рік 
закінчен

ня, 
спеціаль

ність, 

кваліфік
ація 

згідно з 
докумен
том про 

вищу 
освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменув

ання 

наукової 

спеціальн

ості, тема 
дисертаці

ї, вчене 

звання, за 

якою 

кафедрою 

(спеціаль

ністю) 

присвоєн

о 

Найме

нуван

ня всіх 

навчал

ьних 

дисци

плін, 

які 
закріп

лені за 

виклад

ачем, 

та 

кількіс

ть 

лекцій

них 

годин 

з 

кожно
ї 

навчал

ьної 

дисци

пліни 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомо

сті про 

підвищ

ення 

кваліфі

кації 

виклад

ача 
(найме

нуванн

я 

заклад

у, вид 

докуме

нта, 

тема, 

дата 

видачі) 

Примітки Є 

визна

ним 

профе

сіо- 

налом 

з 

досві
дом 

дослі

дни- 

цької 

робот

и за 

спеці

альні

стю 

Є 

визна

ним 

профе

сіо- 

налом 

з 

досві
дом 

управ

лін- 

ської 

робот

и за 

спеці

альні

стю 

Є 

визна

ним 

профе

сіо- 

налом 

з 

досві
дом 

іннов

а- 

ційно

ї 

робот

и за 

спеці

альні

стю 

Є 

визна

ним 

профе

сіо- 

налом 

з 

досві
дом 

творч

ої 

робот

и за 

спеці

альні

стю 

Є 

визна

ним 

профе

сіо- 

налом 

з 

досві
дом 

практ

ичної 

робот

и за 

спеці

альні

стю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Абдул

лаєва 

Анаст

асія 

Євгені

ївна 

Стар

ший 

викла

дач 

Вінниць

кий 

торгове

льно-

економі

чний 

інститу
т 

Київськ

ого 

націона

льного 

торгове

льно-

економі

чного 

універс

итету 
(2014р., 

спеціал

к.е.н., 

cпеціальн

ість - 

08.00.04 

«Економі

ка та 

управлін
ня 

підприєм

ствами 

(за 

видами 

економіч

ної 

діяльност

і)», тема 

дисертаці

ї: « 
Формува

ння 

1. 

Подат

кова 

систем

а - 

0год. 

Разом: 
0год. 

1. Hromova О., Tanasiichuk A., 

Abdullaieva А., Holovchuk Y., 

Sokoliuk K. Influence of 

transformational economic 

processes on marketing 

management by an international 

diversified conglomerate 
enterprise. European Journal of 

Sustainable Development. 2019. 

Volume 8. Special Issue 3. P. 448 

-454. (Web of Science)) 

2. Громова А.Є., Бондар В.О., 

Дубініна К.В. Моніторинг 

показників формування та 

використання фінансових 

ресурсів підприємств 

промисловості. Бізнес Інформ: 

науковий журнал. 2018. № 5. 
С.367–371.(фахова стаття)  

Громова А.Є., Козак І. Г. 

Вінниц

ький 

націон

альний 

аграрн

ий 

універс
итет, 

сертиф

ікат № 

2, 

тема: 

«Мето

дика 

виклад

ання 

фінанс

ових 
дисцип

лін», 

П.п.1. Наукові публікацій у 

Scopus та Web of Wef of 

Science Core Collection 

зазначені в колонці 6; 

П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6; 

П.п.3. Монографії зазначені 
в колонці 6; 

П.п.13 Методичні видання: 

Нікітішин А.О., Громова 

А.Є. Податкова система 

України. Опорний конспект 

лекцій. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/86370/mod 

Романовська Ю. А., Громова 

А. Є. Страхування. Опорний 

конспект лекцій 
http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/86238/mod Абдуллаєва 

4,7 р. 
    



ьність - 

«Облік і 

аудит», 

кваліфі

кація - 

спеціалі

ст з 

обліку і 
аудиту); 

Вінниць

кий 

торгове

льно-

економі

чний 

інститу

т 

Київськ

ого 

націона
льного 

торгове

льно-

економі

чного 

універс

итету 

(2014р., 

спеціал

ьність - 

«Філоло
гія», 

кваліфі

кація - 

бакалав

р з 

філолог

ії); 

організац

ійно-

економіч

ного 

механізм

у 

управлін

ня 
фінансов

ими 

ресурсам

и 

підприєм

ства». 

Законодавчі зміни у 

регулюванні податку на 

нерухоме майно. Міжнародний 

науково-практичний журнал 

«Фінансовий простір»». Серія: 

економічні науки 2017. №2 (26). 

С.14-20. (фахова стаття) 

Громова А.Є., Пивовар В.В. 
Роль податкових надходжень у 

формуванні дохідної частини 

зведеного бюджету України. 

Науковий журнал «Таврійський 

науковий вісник». Серія: 

економічні науки. 2017. № 98. 

С. 10-17. (фахова стаття)  

Громова А. Є. Формування 

механізму управління 

фінансовими ресурсами 

підприємства. Вісник 

Хмельницького національного 
університету. 2017. № 6. Т.1. С. 

74–76. (фахова стаття)  

Громова А.Є., Пивовор М. А. 

Оцінка інвестиційної діяльності 

галузі машинобудування в 

Україні. Бізнес-навігатор: 

науково-виробничий журнал. 

2017. Вип. 4-1 (43). С. 132–136. 

(фахова стаття). 

Громова А.Є. Фінансові ресурси 

підприємств: теоретичні 
аспекти Економіка. Фінанси. 

Право. 2015. С. 28 – 32. (фахове 

видання) 

Громова А.Є., Надобних О., 

Кровіцка Я. Особливості 

діяльності промислових 

підприємств в умовах 

обмежених фінансових ресурсів. 

Глобальні та національні 

проблеми економіки м. 

Миколаїв. 2015. №8.С.542-546. 
(фахове видання) 

Громова А.Є., Могилка О.Ю. 

Інноваційна діяльність як 

складова успішного 

функціонування промислових 

підприємств. Науковий вісник 

херсонського державного 

університету. 2015. №15. C. 76-

2016 

р.; 

Київсь

кий 

націон

альний 

торгов

ельно-
економ

ічний 

універс

итет, 

сертиф

ікат № 

02-

06/201

7, 

тема: 

«Погли

блена 
та 

всеохо

плююч

а зона 

вільної 

торгівл

і з 

Європе

йським 

Союзо

м: 
перева

ги та 

недолі

ки для 

українс

ького 

суспіль

ства 

(40 

год.)», 

2017 
р.; 

А.Є. Інвестування. 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/107957/mod 

П.п.15 Науково-популярні, 

консультаційні (дорадчі) 

публікації зазначені в 
колонці 6. 



79. (фахове видання) 

3. Громова О.Є., Поліщук Н.В., 

Абдуллаєва А.Є., Лопатюк Р.І. 

Ситуаційний менеджмент. 

Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-

Поділля», 2018. 152 с. 

(навчальний посібник) 

Громова А.Є., Паламарчук І.А. 
Проблеми та перспективи 

розвитку страхового ринку 

України. Наука, освіта, 

суспільство: актуальні питання і 

перспективи розвитку: 

Міжнародна науково-практична 

конференція ( 27-28 грудня 2016 

р., м. Київ). 2016. С. 74-77.  

 

15. Абдуллаєва А.Є., Урбанович 

В.А. Перспективи розвитку 

інноваційного клімату в 
Україні. Наука та інновації як 

основні шляхи вирішення 

проблем модернізації 

економіки: Всеукраїнська 

науково-практична інтернет-

конференція (13.04.2019, м. 

Одеса). 2019. С. 95-98.  

Абдуллаєва А.Є., Урбанович 

В.А. Фіскальна політика 

України в умовах фінансово-

економічної кризи, вимоги 
сьогодення. Інфраструктура 

фінансового ринку: стан та 

перспективи розвитку в умовах 

інноваційної економіки: 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція 

(13.04.2019, м. Київ). 2019. С.67-

71.  

Абдуллаєва А.Є., Горанська 

К.С. Особливості соціального 

страхування у зарубіжних 
країнах. Логос: Міжнародна 

науково-практична інтернет-

конференція (23.01.2019, м. 

Дрезден). 2019. С. 27-31.  

Абдуллаєва А.Є., Маршук Л.М. 

Механізм формування ресурсної 

бази комерційних банків 

України. Соціально-політичні, 



економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 

України: Збірник наукових 

праць VI Міжнародної науково-

практичної конференції. 

Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. 
http://www.vtei.com.ua/images/V

N/17_09_1.pdf 

Гатау

лліна 

Ельмі

ра 

Іреків

на 

Доцен

т 

Академі

я праці і 

соціаль

них 

відноси

н 

Федера

ції 

професі

йних 
спілок 

України 

(2012р., 

спеціал

ьність - 

«Фінанс

и і 

кредит 

», 

кваліфі

кація - 

магістр 
з 

фінансі

в і 

кредиту

); 

Кандидат 

економіч

них наук, 

cпеціальн

ість - 

08.00.08 

«Гроші, 

фінанси і 

кредит», 

тема 
дисертаці

ї: 

«Державн

а 

фінансов

а 

політика 

в умовах 

трансфор

мації 

економік

и», 
доцент 

кафедри 

фінансів. 

Разом: 

0год. 

1. Hnydiuk I.V., Dalievska T.A., 

Gataullina E.I. Fiscal policy as the 

tool of macroeconomic regulation. 

Науковий вісник Полісся. 2018. 

№1 (13). Частина 2. 107-112 

(Web of Science) (обсяг власних 

– 2 с.) 

2.Гатаулліна Е.І., Божок М.О. 

Основні аспекти розвитку ринку 

медичного страхування в 
Україні. Економіка і 

суспільство. Мукачево. 2018. 

Випуск 18. C. 708-713. (фахова 

стаття) 

Гатаулліна Е.І. Проблеми та 

перспективи розвитку 

банківського сектора України за 

останні роки. Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія «Економічні 

науки». 2017. Випуск 23, Ч. 3.C. 

123-126 (фахове видання) 
Гатаулліна Е. І., Маршук Л.М. 

Аналіз показників діяльності 

комерційних банків в Україні. 

Економіка і суспільство. 

Електоронне наукове фахове 

видання. Мукачево,2017. Вип. 

12. C. 637-642. (фахове видання) 

Гатаулліна Е.І. Тенденції 

розвитку добровільного 

медичного страхування в 

Україні. Науковий вісник 
Херсонського державного 

університету Серія: економічні 

науки №28. 2017 (ч. 2). С.45-48 

(фахове видання) 

Гатаулліна Е. І. Державна 

фінансова політика у країнах з 

розвинутою та 

Nationa

l – 

Louis 

Univers

ity, 

Nowy 

Sacz, 

сертиф

ікат № 

WK415
72016/

1, 

тема: 

«Проб

леми 

забезпе

чення 

ефекти

вності 

банківс

ького 

сектор
а в 

Україн

і», 

2017 р; 

Департ

амент 

фінансі

в 

Вінниц

ької 

обласн
ої 

держав

ної 

адмініс

трації, 

наказ 

№ 759, 

П.п.1 Наукові публікації у 

Web of Science зазначені в 

колонці 6; 

П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6; 

П.п.13. Методичні видання: 

Гатаулліна Е.І. Банківські 

операції. Завдання до 

практичних занять. Вінниця: 

Центр підготовки 
навчальних та науково-

методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ. 2018. 57 с. 

Гатаулліна Е.І. Гроші та 

кредит. Методичні 

рекомендації до самостійної 

роботи. Вінниця: Центр 

підготовки навчальних та 

науково-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 952с. 

Гатаулліна Е.І. Банківські 

операції. Методичні 
рекомендації до самостійної 

роботи. Вінниця: Центр 

підготовки навчальних та 

науково-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ. 2017. 102с. 

П.п.15. Наявність науково-

популярних публікацій 

зазначено в колонці 6. 

6,1 р. 
    



трансформаційною економікою 

. Економічний вісник 

університету. Переяслав-

Хмельницький державний 

університет імені Григорія 

Сковороди. 2015. № 27/1. С. 

149–155. (фахове видання). 

 
15. Гатаулліна Е.І., Хардіна Т.В. 

Актуальні питання фінансів, 

економіки, обліку та 

менеджменту: теорія і практика: 

Основні тенденції кредитного 

ринку в Україні збірник тез 

доповідей Міжнародної 

науково-практичної конференції 

(Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 

ч. Полтава: ЦФЕНД, 2017. Ч. 4. 

C.17-18. 

Гатаулліна Е.І. Processing of 
International Scientific 

Conference Science Research 

Priorities Проблеми 

забезпечення ефективності 

банківського сектора в Україні – 

2017 theoretical and practical 

value, Nowy Sacz, Poland, 22-23 

of June 2017, National – Louis 

University, Nowy Sacz. С. 10-11. 

Гатаулліна Е.І. Соціально-

політичні, економічні та 
гуманітарні виміри 

європейської інтеграції України: 

Облікова ставка центрального 

банку як інструмент грошово-

кредитної політики Збірник 

наукових праць IV Міжнародної 

науково-практичної 

конференції. Вінниця: 

Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. Ч. 1. С. 400 

409 
Гатаулліна Е.І., Гнидюк І.В. 

Фінансова політика як складова 

економічного розвитку. 

Програмно-цільовий метод у 

бюджетному процесі Матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф., (м. 

Київ, 12–13 квітня 2017 р.) / 

відп. ред. І.Я. Чугунов. К. : Київ. 

тема: 

«Практ

ичні 

аспект

и 

виклад

ання 

фінанс
ових 

дисцип

лін», 

2014 

р.; 



нац. торг.-екон. ун-т, 2017. С. 

77-79. 

Гатаулліна Е.І. Видатки 

бюджету як інструмент 

економічного зростання. 

Розвиток фінансової системи 

України в умовах економічних 

перетворень: Всеукр. наук.-
практ. конф. (м.Київ 15-16 

квіт.2015р.). Київ.нац.торг.-

екон.ун-т. С. 100-102. 

Гнид

юк 

Інна 

Віктор

івна 

Завіду

вач 

кафед

ри 

Київськ

ий 

націона

льний 

торгове

льно-

економі

чний 

універс
итет 

(2003р., 

спеціал

ьність - 

«Фінанс

и», 

кваліфі

кація - 

економі

ст-

фінанси

ст); 

Кандидат 

економіч

них наук, 

cпеціальн

ість - 

08.00.04 

«Економі

ка та 

управлін
ня 

підприєм

ствами 

(за 

видами 

економіч

ної 

діяльност

і)», тема 

дисертаці

ї: 

«Ефектив
ність 

використ

ання 

земельни

х 

ресурсів 

сільськог

осподарс

ьких 

підприєм

ств», 
доцент 

кафедри 

фінансів. 

1. 

Місце

ві 

фінанс

и - 

78год. 

2. 

Бюдж

етне 
плану

вання 

і 

прогн

озуван

ня - 

28год. 

3. 

Бюдж

етна 

систем

а - 
108год

. 

4. 

Фінан

сова 

політи

ка 

держа

ви - 

28год. 

Разом: 
242год

. 

1. Hnydiuk I.V., Dalievska T.A., 

Gataullina E.I. Fiscal policy as the 

tool of macroeconomic regulation. 

Науковий вісник Полісся. 2018. 

№1 (13). Частина 2. 107-112 

(Web of Science) (0,32 д.а.) 

Гнидюк І.В. Сучасний стан 

фінансового забезпечення галузі 

охорони здоров’я. Економічний 
часопис –ХХІ. 2015. №155 (11-

12). С. 73-77. (Scopus) 

2. Гнидюк І.В., Манченко Я.С. 

Сучасний стан та шляхи 

покращення фінансового 

забезпечення соціальної сфери в 

Україні. Приазовський 

економічний вісник, 2019. 

№2(13). С. 236-240. (фахове 

видання). 

Гнидюк І., Гайдей О. Бюджетне 

фінансування соціального 
забезпечення в Україні. 

Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і 

торгівлі. 2018. №4(89). С. 67-72. 

(фахове видання). 

Гнидюк І.В., Замкова Н.Л. 

Квестія запровадження 

медичного страхування в 

Україні. Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право. 

Серія. Економічні науки. 2018. 
№ 3 (98). С.88-100. (фахове 

видання). 

Гнидюк І.В. Фінансова стійкість 

бюджету Вінницької області. 

Вісник КНТЕУ. 2017 №3(113). 

С. 133 – 146 (фахове видання) 

Гнидюк І.В.,Діхтяренко М.О. 

Департ

амент 

фінансі

в 

Вінниц

ької 

обласн

ої 

держав
ної 

адмініс

трації, 

наказ 

№60-о, 

тема: 

«Новац

ії щодо 

розподі

лу 

видаткі

в 
місцев

их 

бюдже

тів», 

2015 

р.; 

Київсь

кий 

націон

альний 

торгов
ельно-

економ

ічний 

універс

итет, 

сертиф

ікат № 

П.п.1. Наукові публікацій у 

Scopus та Web of Wef of 

Science Core Collection 

зазначені в колонці 6; 

П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6; 

П.п.3. Навчальні посібники, 

монографії зазначені в 

колонці 6; 
П.п.8. Науково-дослідна 

робота зазначена в колонці 

6; 

П.п.10. Організаційна робота 

у закладах освіти на посаді 

завідувача кафедри фінансів 

ВТЕІ КНТЕУ; 

П.п.13. Навчально-

методичні видання: Гнидюк 

І.В. Місцеві фінанси. 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи 
студентів. Вінниця: 

Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 

32 с. Гнидюк І.В., Громова 

А.Є. Фінанси підприємства. 

Опорний конспект лекцій. 

Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. 127 с. Гнидюк 

І.В. Державні фінанси 

України: Опорний конспект 
лекцій. Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. 120 с. 

П.п.14. Керівництво 

студенткою зазначено в 

колонці 6; 

П.п.15. Науково-популярні, 

7,9 р. 
   

13 р. 



Особливості формування 

сучасної бюджетної політики в 

Україні. Економіка. Фінанси, 

Право. 2017. №7. С.31-33 (0,6 

др.арк.) (фахова стаття) 

Гнидюк І.В., Пивовар В.В. 

Перспективи розвитку страхової 

медицини в Україні. Науковий 
вісник Полтавського 

університету економіки і 

торгівлі. Серія «Економічні 

науки». 2017. № 3. С. 140-146 

(фахова стаття) 

Гнидюк І.В., Дідківська Д.І. 

Вплив реформи децентралізації 

на фінансову спроможність 

місцевих бюджетів. Економіка 

та суспільство. Електронне 

наукове фахове видання, 

Мукачево, 2017. №10. С.565-568 
(фахова стаття) 

Гнидюк І.В. Аналіз формування 

та виконання місцевих 

бюджетів за доходами. 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія 

«Економічні науки». 2015. 

Вип.12. Ч.1. С. 167-172. (фахове 

видання) 

Гнидюк І.В. Шляхи 

децентралізації влади в Україні 
на основі досвіду Європейських 

країн. Часопис економічних 

реформ. 2015. № 1(17). С.6-15. 

(фахове видання). 

Гнидюк І.В. Децентралізація 

бюджетної системи: досвід 

Словаччини та перспектива для 

України. Облік і фінанси. 2015. 

№3(69). С. 80-87. (фахове 

видання). 

Гнидюк І.В. Шляхи 
вдосконалення механізму 

фінансового наповнення 

місцевого бюджету та 

реформування міжбюджетних 

відносин. Глобальні та 

національні проблеми 

економіки. 2015. Вип.6. С. 676-

680 (електронне фахове 

39-

10/201

6, 

тема: 

«Погли

блена 

та 

всеохо
плююч

а зона 

вільної 

торгівл

і з 

Європе

йським 

Союзо

м: 

перева

ги та 

недолі
ки для 

українс

ького 

суспіль

ства 

(40 

год.)», 

2016 

р.; 

Київсь

кий 
націон

альний 

торгов

ельно-

економ

ічний 

універс

итет, 

наказ 

№ 

2038, 
тема: 

«Мето

дика 

виклад

ання 

фінанс

ових 

дисцип

консультаційні (дорадчі), 

публікації зазначені в 

колонці 6; 



видання) 

3. Місцеві фінанси: навчальний 

посібник / Н.Л. Замкова, І.В. 

Гнидюк, Ю.А. Романовська, 

М.Ю. Мироненко та ін.; за 

заг.ред. Н.Л. Замкової. Вінниця: 

ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 412 с. 

(обсяг власних – 69 с.). 
Гнидюк І.В., Замкова Н.Л., 

Романовська Ю.А. Державні 

фінанси: начальний посібник. 

Вінниця: ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. 464 с. (обсяг власних – 

154 с.). 

Hnydiuk I., Romanovska Yu. 

Insurance market of Ukraine: the 

realities and problems of 

development Collective 

monograph. Agenda Publishing 

House, Coventry, United 
Kingdom, 2018. P. 154-162 

(закордонна монографія) 

Hnydiuk I., Romanovska Yu. The 

ways of governmental 

dezentralization in Ukraine based 

on the European countries 

experience. Public and private 

partnership in conditions of 

innovative development of the 

economy: Collective monograph. 

Edizioni Magi, Roma, Italy, 2017. 
124 р. S. 103 – 114 (обсяг 

власних – 5 с.) 

Hnydiuk I., Romanovska Yu. 

Employment of the informal 

sector of economy: Economic and 

law human resources management 

issues: Collective monograph. 

CARICOM, BARBADOS, 2016. 

S. 30 – 39. (обсяг власних – 5 с.). 

 

8. Науковий керівник НДР 
«Оптимізація міжбюджетних 

відносин в умовах 

децентралізації влади та 

переформатування бюджетної 

системи України» (державний 

реєстраційний номер 

0116U003620);  

Науковий керівник НДР 

лін», 

2015 

р.; 



«Медичне страхування в 

Україні: реалії та пріоритети 

розвитку» (державний 

реєстраційний номер 

0116U003623); 

Науковий керівник НДР 

«Механізм фінансового 

забезпечення формування та 
реалізації соціальної політики в 

умовах децентралізації» 

(державний реєстраційний 

номер 0118U003237) 

 

15. Гнидюк І.В. Гендернo-

oрiєнтoвaне бюджетувaння як 

фiнaнсoвий iнструмент 

стимулювaння рoзвитку 

регioнiв. Фінансова політика 

регіонального розвитку: 

вітчизняний та зарубіжний 
досвід: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. з нагоди 25-річчя 

заснування кафедри фінансів і 

кредиту (10-11 жовт. 2019 р.). 

Житомир, 2019. С.35-39. 

Гнидюк І.В. Інтеграція гендерно 

орієнтованого підходу в 

бюджетний процес України. 

Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 
України: зб. наук. пр. VII 

Міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Вінниця, 05-07 черв. 2019 р. 

Вінниця, 2019. Ч. 2. С.122-130. 

Гнидюк І.В. Фінансове 

забезпечення оборонної галузі 

України. Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

фінансової системи України: 

збірник наукових праць VІІІ 

Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет – 

конференції. Вінниця: 

Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. С.100-110 

Гнидюк І.В., Гатаулліна Е.І. 

Програмно-цільовий метод у 

бюджетному процесі. Фінансова 

політика як складова 



економічного розвитку: тези 

доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

(Київ, 12-13 квітня 2017 року). 

Київ: Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2017. С.75 – 77. 

Гнидюк І.В. Планування 
надходжень податку на 

прибуток. Фінансова політика у 

системі соціально-економічного 

розвитку України: тези 

доповідей всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

(Київ, 13-14 квітня 2016 року) 

Київ: Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2016. С.78 – 80. 

Гнидюк І.В. Міжбюджетні 

трансферти в умовах 
переформатування бюджетної 

системи України. Фінансові 

інструменти просторово-

територіального розвитку: 

матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. 

Черкаський державний 

технологічний університет, 22-

23 березня 2016 року. Черкаси: 

ФОП «Чабаненко Ю.А.», 2016. 

С.60-64 
 

4. Керівництво студенткою, 

Урбанович Вікторією 

Анатоліївною, яка нагороджена 

дипломом ІІІ ступеня у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Фінанси і 

кредит», 2019 р. 

Демче

нко 

Оксан
а 

Петрів

на 

Доцен

т 

Чернігів

ський 

держав
ний 

інститу

т 

економі

ки і 

управлі

ння 

Кандидат 

економіч

них наук, 
cпеціальн

ість - 

08.00.03 

«Економі

ка та 

упралінн

я 

1. 

Казна

чейськ
а 

систем

а 

обслуг

овуван

ня 

бюдже

1. Demchenko O. P. The state 

regulation mechanism of 

cooperation between higher 
educational institutions and 

business. Scientific bulletin of 

Polissia ChNUT.Чернігівський 

національний технологічний 

університет. Чернігів, 2017. № 

1. С. 203-209 (Web of Science) 

2. Демченко О.П. Оцінка 

Вінниц

ький 

націон
альний 

аграрн

ий 

універс

итет, 

сертиф

ікат № 

П.п.1. Наукова публікація у 

у Wef of Science Core 

Collection зазначено в 
колонці 6; 

П.п.2. Наукові публікації 

зазначено в колонці 6; 

П.п.3. Монографії зазначено 

в колонці 6; 

П.п.11. Участь у атестації 

наукового працівника як 

3,11 

р. 

    



(2009р., 

спеціал

ьність - 

«Фінанс

и», 

кваліфі

кація - 

спеціалі
ст з 

фінансі

в); 

національ

ним 

господар

ством», 

тема 

дисертаці

ї: 

«Активіза
ція 

впливу 

вищої 

освіти на 

інновацій

ний 

розвиток 

національ

ного 

господар

ства». 

тів - 

42год. 

2. 

Банків

ська 

систем

а - 

52год. 
3. 

Фінан

совий 

менед

жмент 

у 

міжна

родно

му 

бізнесі 

- 

28год. 
4. 

Фінан

совий 

менед

жмент 

- 

56год. 

5. 

Ринок 

фінанс

ових 
послуг 

- 

58год. 

Разом: 

236год

. 

ефективності податкового 

контролю. Приазовський 

економічний вісник. Запоріжжя. 

2019. № 4(15) С. 253-257 

(фахова стаття) 

Демченко О.П., Романовська 

Ю.А. Інструменти управління 

фінансовими ризиками при р2р-
кредитуванні. Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. 

Дніпро. 2018. Вип. 3 (14). С. 

342-347 (фахова стаття) 

Демченко О. П., Яковенко К. А. 

Європейський досвід бюджетної 

децентралізації та перспективи 

для України. Економіка та 

суспільство. Мукачево,2018. 

Вип. 16. С.724-730(обсяг 

власних 4 с.)(фахова стаття)  

Демченко О. П. Peer-to-Peer 
кредитування як інноваційний 

продукт на ринку фінансових 

послуг. Приазовський 

економічний вісник. Запоріжжя, 

2017. № 4(04). С. 134-

139(фахова стаття) 

Демченко О. П. Пуш- і пул-

стратегії комерціалізації 

результатів наукових 

досліджень у політиці 

фінансування ВНЗ. Східна 
Європа: економіка, бізнес та 

управління. Дніпро, 2016. №4. 

С. 315-322. (фахова стаття) 

Demchenko O. P. Financial 

services market of Ukraine: 

problematic aspects and 

development trends. Бізнес 

Інформ. Харків, 2016. №10. С. 

59-65. (фахова стаття) 

3. Demchenko O.P. Bank’s credit 

risk management in modern 
conditions. Emergence of public 

development: financial and legal 

aspects / Yu. Pasichnyk and etc.: 

[Ed. by Doctor of Economic 

Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] 

Collective monograph. United 

Kingdom. Agenda Publishing 

House, Coventry, 2019. 737 р. Р. 

55/17, 

тема: 

«Фінан

совий 

менед

жмент

», 2017 

р.; 
Товари

ство з 

обмеже

ною 

відпові

дальніс

тю 

«Вінни

цька 

Проми

слова 

Компа
нія», 

розпор

ядженн

я № 32, 

тема: 

«Фінан

совий 

менед

жмент

», 2017 

р.; 

офіційного опонента; 

П.п.13. Навчально-

методичні видання: 

Демченко О.П. Фінансовий 

менеджмент. Опорний 

конспект лекцій для 

здобувачів освітнього 

ступеня «магістр» галузі 
знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2019. 

97 с. Демченко О.П. Ринок 

фінансових послуг. Опорний 

конспект лекцій для 

здобувачів освітнього 

ступеня «магістр» галузі 

знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 

113 с. Демченко О.П. 

Фінансовий менеджмент: 

Завдання до практичних 

занять здобувачів освітнього 

ступеня «магістр» галузі 

знань 07 «Управління та 

адміністрування», 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки», 24 «Сфера 

обслуговування». 
Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 

56 с. 

П.п.15. Науково-популярні, 

консультаційні (дорадчі), 

публікації зазначено в 

колонці 6. 



93-102. (закордонна монографія) 

Демченко О.П., Нікітішин А.О. 

Розвиток держаних фінансів у 

країнах з розвинутою та 

трансформаційною економікою. 

Реформування системи 

державних фінансів: завдання, 

пріоритети, механізми: 
монографія / За ред. І. В. 

Колупаєвої. Харків: 

Видавництво ПП Іванченко. 

2018. 210 с. С. 122-148 

Демченко О.П. Інноваційна 

спроможність вищої освіти 

України. Теоретичні і практичні 

аспекти соціально-економічного 

розвитку України: макро- та 

регіональний рівні: монографія / 

за заг. ред. В.Ф.Савченка, Т.Л. 

Шестаковської. Чернігів: Десна 
Поліграф, 2015. 276 с. С. 128-

145.  

Демченко О. П. Вища освіта в 

системі факторів інноваційного 

розвитку. Освітній імператив 

суспільного розвитку: наукова 

монографія / за заг. ред. д.е.н., 

проф. І.С. Каленюк. Чернігів: 

ЧДІЕУ. 2014. 172 с. С. 55-91. 

 

15. Demchenko О.P. The role and 
significance of the state bank. 

Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 

України: зб. наук. пр. VII 

Міжнар. наук.-практ. конф.,м. 

Вінниця, 05-07 черв. 2019 р. 

Вінниця, 2019. Ч. 2. 302 с. 

С.130-138  

Абдуллаєва А., Демченко О. 

Механізм використання та 
управління фінансовими 

ресурсами підприємства 

машинобудівної промисловості 

України. Словаччина. Scientific 

Letters of Academic Society of 

Michal Baludansky. Kosice. 2018. 

Vol. 5. Issue 4. P. 8–14  

Демченко О.П. Державні 



видатки на соціальний розвиток. 

Становлення та розвиток 

державних фінансів України: 

збірник матеріалів наукового 

круглого столу (м. Харків, 16 

квітня 2019 р.) / Харківський 

торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ. Харків: ХТЕІ 
КНТЕУ, 2019. 65 с. С. 21-25. 

Демченко О.П. Інтеграційні 

процеси на кредитному ринку. 

Модернізація фінансово-

кредитної системи: тези доп. 

Всеук. наук.-практ. конф. (Київ, 

27 березня 2018) / відп. ред. Н.Г. 

Шульга. Київ: Нац. торг.-екон. 

ун-т, 2018. 160 с. С. 81-83. 

Демченко О. П. Фонди прямого 

інвестування на ринку 

фінансових послуг України. 
Фінансова політика як складова 

економічного розвитку: тези 

доп. Всеукраїнської науково-

практичної конференції (Київ, 

12-13 квітня 2017 р.) / відп. ред.. 

І. Я. Чугунов. Київ: Київ. нац. 

тор.-екон. ун-т, 2017. 232 с. С. 

149-151. 

Марш

ук 

Ліна 

Мико
ліївна 

Стар

ший 

викла

дач 

Вінниць

кий 

торгове

льно-
економі

чний 

інститу

т 

Київськ

ого 

націона

льного 

торгове

льно-

економі
чного 

універс

итету 

(2010р., 

спеціал

ьність - 

«Фінанс

к.е.н., 

cпеціальн

ість - 

08.00.04 
«Економі

ка та 

управлін

ня 

підприєм

ствами 

(за 

видами 

економіч

ної 

діяльност
і)», тема 

дисертаці

ї: 

«Організа

ційно-

економіч

ний 

1. 

Фінан

си, 

гроші 
та 

кредит 

- 

104год

. 

2. 

Фінан

си - 

34год. 

3. 

Держа
вна 

фіскал

ьна 

політи

ка - 

24год. 

Разом: 

1. Martynova L., Chorna N., 

Yurchyk I., Marshuk L., 

Andrusenko N. Entrepreneurship 

Activity in the Service Sector in 
Globalization Conditions.Journal 

of Entrepreneurship Education. 

2019.Vol. 22. Issue. 3. P. 1-5. 

2. Маршук Л. М., Любчак І.С. 

Роль міжбюджетних 

трансфертів у формуванні 

доходів місцевих бюджетів 

України. Економіка та 

суспільство. Електронне 

наукове фахове видання. 

Мукачево, 2018. Випуск 19. С. 
1099-1104. (фахове видання) 

Маршук Л. М., Лупіна Д.А. 

Міжбюджетні трансферти у 

фінансовому вирівнюванні 

адміністративно-територіальних 

формувань. Економіка та 

суспільство. Мукачево, 2017. 

Київсь

кий 

націон

альний 
торгов

ельно-

економ

ічний 

універс

итет , 

сертиф

ікат № 

46-

10/201

6, 
тема: 

«Погли

блена 

та 

всеохо

плююч

а зона 

П.п.1. Наукові публікацій у 

Scopus та Web of Wef of 

Science Core Collection 

зазначені в колонці 6; 
П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6. 

П.п.3. Монографії зазначені 

в колонці 6. 

П.п.13. Навчально-

методичні видання: Маршук 

Л. М. Фінанси: методичні 

рекомендації до самостійної 

роботи. Вінниця: 

Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2019. 
57с. Гнидюк І.В., 

Романовська Ю.А., Маршук 

Л.М. Фінанси. Опорний 

конспект лекцій. Вінниця: 

Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. 

130 с. 

4,7 р. 
    



и», 

кваліфі

кація - 

магістр 

з 

фінансі

в); 

механізм 

фінансов

о-

ресурвно

го 

потенціал

у 

підприєм
ства». 

162год

. 

Вип. 10. С. 637-642.(фахове 

видання)  

Маршук Л. М.Методичний 

інструментарій побудови 

організаційно-економічного 

механізму ресурсно-

фінансового потенціалу 

підприємства. Науковий вісник 
Ужгородського національного 

університету. Серія: 

Міжнародні економічні 

відносини та світове 

господарство. Ужгород, 2017 

Вип.13, Ч.2. С. 22-25. (фахове 

видання) 

Маршук Л. М., Гатаулліна Е. І. 

Аналіз показників діяльності 

комерційних банків в Україні. 

Економіка і суспільство. 

Мукачево, 2017. Вип. 12. C. 637-
642. фахове видання) 

Маршук Л.М. Принципи 

формування фінансово-

ресурсного потенціалу 

підприємства. Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. 2016. №18. С. 95-

98. (фахове видання) 

Маршук Л.М., Козачук К.І. 

Аналіз напрямів розвитку 

медичного страхування в 
Україні на основі світового 

досвіду. Щомісячний 

інформаційно-аналітичний 

журнал «Економіка. Фінанси. 

Право». 2016. №4/2. С. 21-

24.(фахове видання) 

Маршук Л.М., Бережок А. А., 

Верховод С. О. Сучасні 

проблеми та шляхи розвитку 

бюджетного процесу в Україні. 

Вісник Волинського інституту 
економіки та менеджменту. 

2015. №12. С. 299-307.(фахове 

видання) 

Маршук Л.М. Перспективи 

децентралізації влади в Україні. 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. 2015. 

№11. С. 95-98. (фахове видання) 

вільної 

торгівл

і з 

Європе

йським 

Союзо

м: 

перева
ги та 

недолі

ки для 

українс

ького 

суспіль

ства», 

2016 

р.; 

Вінниц

ький 

націон
альний 

аграрн

ий 

універс

итет, 

сертиф

ікат № 

10, 

тема: 

«Мето

дологія 
вдоско

наленн

я 

виклад

ання 

фінанс

ових 

дисцип

лін», 

2016 

р.; 
Хмель

ницьки

й 

націон

альний 

універс

итет, 

диплом 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e. 

php/86452/mod_resource/cont

ent/1/%D0%A4%D0%86%D0

%9D%D 

0%90%D0%9D%D0%A1%D

0%98_%D0%9E%D0%9A%D

0%9B.pdf Маршук Л. М. 
Управління державним 

боргом: методичні 

рекомендації до самостійної 

роботи. Вінниця: 

Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2016. 

57с 

П.п.15. Науково-популярні, 

консультаційні (дорадчі) 

публікації зазначені в 

колонці 6. 



3. Маршук Л. М. Ресурсне та 

інституційне забезпечення 

соціально-трудового потенціалу 

у підвищенні економічної 

безпеки. Соціально-трудовий 

потенціал: формування, 

забезпечення та розвиток у 

підвищенні економічної безпеки 
: монографія за наук. ред. д-ра 

екон. наук, проф. В. М. 

Нижника. Хмельницький : ХНУ, 

2018. 578 с. С. 107-120 (3,15 

друк. арк.). 

Маршук Л. М. Ресурсно-

фінансове забезпечення якості 

та рівня розвитку потенціалу 

виробничих систем. 

Забезпечення соціального 

захисту населення в контексті 

активізації євроінтеграційних 
процесів : монографія. 

Хмельницький, ХНУ, 2017. 578 

с. С. 413–450 (49,30 друк. арк., 

особ. 3,15 друк. арк.). 

 

15. Маршук Л. М. Фінансовий 

потенціал України як основа її 

стабільного економічного 

розвитку. Scientific Letters of 

Academic Socsety of Michal 

Baludansky. 2017. Vol. 5. No. 6А. 
P. 29–32.  

Маршук Л.М. Description of the 

financial resources of the 

company. Scientific Letters of 

Academic Socsety of Michal 

Baludansky. 2016. Vol. 5. No.4. Р. 

91-93. 

Маршук Л. М. Проведення 

діагностики чинників розвитку 

потенціалу промислових 

підприємств Стратегії 
маркетингової діяльності у 

сучасній економіці: наук. зб. 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Київ, 29–30 вересня 2017 р.). 

Київ: Аналітичний центр «Нова 

Економіка», 2017. С. 59–63.  

Маршук Л. М. Системний 

підхід до процесу формування 

кандид

ата 

наук 

ДК 

№0486

67, 

тема: 

«Орган
ізаційн

о-

економ

ічний 

механі

зм 

форму

вання і 

викори

стання 

ресурс

но-
фінанс

ового 

потенц

іалу 

підпри

ємств», 

2018 

р.; 



економічного потенціалу 

підприємства. Перспективи 

розвитку галузей економіки з 

урахуванням сучасних 

євроінтеграційних процесів : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 21–22 квітня 

2017 р.). Дніпро : НО 
«Перспектива», 2017. С. 72–75. 

Маршук Л. М. Потенціал 

підприємств машинобудування 

як основа забезпечення їх 

конкурентоздатності. 

Менеджмент, фінанси та аудит: 

теоретичні підходи та практичні 

аспекти розвитку : зб. тез наук. 

робіт учасників Всеукр. наук.-

практ. конференції (м. Одеса, 9–

10 червня 2017 р.). Одеса: 

ЦЕДР, 2017. Ч. 1. С. 78–81. 

Поліщ

ук 

Олекс

андр 

Анато

лійови

ч  

Доцен

т 

Вінниць

кий 

держав

ний 

аграрни

й 

універс

итет 

(2002р., 

спеціал

ьність - 

«Менед
жмент 

організа

цій», 

кваліфі

кація - 

менедж

ер-

економі

ст); 

Кандидат 

економіч

них наук, 

cпеціальн

ість - 

08.00.05 « 

Розвиток 

продукти

вних сил 

і 

регіональ

на 
економік

а», тема 

дисертаці

ї: 

«Інвестиц

ійне 

забезпече

ння 

відтворю

вальних 

процесів 
споживчо

го ринку 

регіону», 

доцент 

кафедри 

фінансів. 

1. 

Інвест

ування 

- 

40год. 

2. 

Інвест

иційни

й 

менед

жмент 

- 
28год. 

Разом: 

68год. 

2. Поліщук О.А. SWOT-Аналіз 

Вінницької області як 

передумова розробки 

стратегічних рішень в 

управлінні 

зовнішньоекономічною 

діяльністю регіону. Науковий 

вісник Ужгородського 

Національного університету. 

Серія «Міжнародні економічні 

відносини та світове 

гоподарство». 2019. Випуск 24, 
частина 3. С. 41-48 (фахове 

видання) 

Поліщук О.А., Поліщук О.Т. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

регіону. Інфраструктура ринку. 

2019. Випуск 35. С. 104-119. 

(фахова стаття). 

Поліщук О.А., Поліщук О.Т. 

Моніторинг виконання 

показників державного бюджету 

та їх вплив на соціально-
економічний розвиток 

Вінницької області. Регіональна 

бізнес-економіка та управління. 

Науковий, виробничо-

практичний журнал. №3 (59). 

2018. С. 20-32. (фахова стаття). 

Поліщук О.А. Інвестиційна 

Вінниц

ький 

навчал

ьно-

науков

ий 

інститу

т 

економ

іки 

Терноп

ільсько
го 

націон

альног

о 

економ

ічного 

універс

итету, 

довідка 

№572, 

тема: 
«Мето

дика 

виклад

ання 

фінанс

ових 

дисцип

П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6; 

П.п.3. Навчальні посібники 

зазначені в колонці 6; 

П.п.11. Участь в атестації 

наукових працівників як 

офіційного опонента: 

Коляденко Юрій 

Миколайович - 2013 рік. 

Тема дисертації: Напрями 

підвищення інвестиційної 

конкурентоспроможності 
регіону. Спеціалізована 

вчена рада Д 73.052.02. 

Черкаського державного 

технологічного 

університету. Грабчук Інна 

Францівна - 2011 рік. Тема 

дисертації: Інноваційна 

складова зростання 

ефективності 

кормовиробництва. 

Спеціалізована вчена рада 
Д.05.854.03 Вінницького 

національного аграрного 

університету. Михайловина 

Світлана Олексіївна - 2011 

рік. Тема дисертації: 

Формування інвестиційних 

ресурсів особистих 

14,7 

р. 

15 р. 18 р. 
 

17 р. 



привабливість венчурної 

індустрії України. Фінанси, 

облік, банки. Вінниця. ДонНУ. 

2018. Випуск №1 (23). С. 153-

162. (фахова стаття). 

Поліщук О.А., Поліщук О.Т. 

Моделювання системи розвитку 

венчурної індустрії на основі 
світового досвіду. Вісник 

Житомирського державного 

технологічного університету. 

серія: Економічні науки. 

Житомир. ЖДТУ. 2017. Випуск 

№4 (82). С. 103-110. (фахове 

видання). (фахова стаття). 

Поліщук О.А. 

Адміністративний аспект 

регіонального розвитку 

венчурного інвестування. 

Економіка та суспільство. 2016. 
№2. URL: 

http://www.economyandsociety.in

.ua/journal/2_ukr/2_2016.pdf 

(фахова стаття). 

Поліщук О.А., Поліщук О.Т. 

Концептуальні основи 

створення кластеру 

відновлювальної енергії 

Вінницького регіону. Економіка 

і організація управління. 

Вінниця: ДонНУ. 2016. Випуск 
№4 (24). С. 229-236. (фахова 

стаття). 

3. Замкова Н.Л., Гнидюк І.В., 

Романовська Ю.А., Поліщук 

О.А. та ін., кер. авт. кол. і наук. 

ред. проф. Замкова Н.Л. Місцеві 

фінанси Вінниця: Видавничий 

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. 412с. 

(навчальний посібник) 

Гарбар Ж.В., Губанова Л.І., 
Нікітішин А.О., Осіпова Л.В., 

Поліщук О.А. та ін. Фінансова 

політика. Вінниця. «ТД 

Едельвейс і К», 2015. 380 с. 

(навчальний посібник) 

 

15. Поліщук О.А., Поліщук О.Т. 

Вплив інвестиційної діяльності 

лін», 

2016 

р.; 

селянських господарств. 

Спеціалізована вчена рада К 

74.844.03 Уманського 

національного університету 

садівництва. 

П.п.13. Методичні видання: 

Поліщук О.А. Інвестиційний 

менеджмент. Опорний 
конспект лекцій. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/86932/mod Поліщук 

О.А. Інвестиційний 

менеджмент. Завдання до 

практичних. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/86935/mod Поліщук 

О.А. Інвестування. Опорний 

конспект лекцій. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/87396/mod Поліщук 
О.А. Інвестування. Завдання 

до практичних. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/73103/mod Поліщук 

О.А. Інвестування. 

Методичні рекомендації для 

самостійної роботи. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/73102/mod_ Поліщук 

О.А. Портфельне 

інвестування. Методичні 
рекомендації для 

самостійної роботи. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/65701/mod Поліщук 

О.А. Портфельне 

інвестування. Завдання до 

практичних занять. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/73119/mod П.П. 15. 

Наявність науково-

популярних або дискусійних 
публікацій з професійної 

тематики зазначені в колонці 

6; 

П.п.16. Участь у 

професійних об’єднаннях за 

спеціальністю: Громадська 

організація «Інститут 

соціально-економічних та 



на соціально-економічний 

розвиток Вінницької області. 

Матеріали VIІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 

України». Вінниця: Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ. 2019. С. 149-159. 

Поліщук О.А., Поліщук О.Т. 

Форми інноваційно-

інвестиційної інфраструктури. 

Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Проблеми формування та 

розвитку інноваційної 

інфраструктури», Львів 23–25 

травня 2019 р. Львів: 

Видавництво Львівської 
політехніки, 2019. С. 402-404. 

Поліщук О.А., Поліщук О.Т. 

Сучасні тенденції інвестиційної 

привабливості економіки 

України. Проблеми та 

перспективи розвитку 

фінансових систем в контексті 

євроінтеграційних процесів. 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і 
молодих учених. Харків. ХІФ 

КНТЕУ. 19 квітня 2018 р. С. 

155-157. 

Поліщук О.А., Смагло О.В. 

Особливості фінансування 

проектів відновлювальних 

джерел енергії в сучасних 

умовах. Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

фінансової системи України: 

збірник наукових праць VІІ 
Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет – 

конференції. Вінниця: 

Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ. 2018. С. 346-348. 

Поліщук О.А. Участь України у 

світових ринках торгівлі 

венчурними інвестиціями. 

політичних ініціатив» - 

Керівник. 

П.п.17. Досвід практичної 

роботи за спеціальністю: 

Робота з 1997 р. по 2003 р. в 

ТОВ «Господар - ЛТД» 

головний економіст, 

заступник директора з 
фінансово-економічних 

питань. П.П. 18. Наукове 

консультування 

підприємств: ТОВ 

«Енергетична компанія «Біо 

Терм», період із 05.2016 р. 

по 09.2018 р. ТОВ «Органік-

Д», період з 08.2019 р. по 

10.2019 р. ТОВ «Субекон», 

період з 08.2019 р. по 

10.2019 р. 



Стратегічні пріоритети розвитку 

внутрішньої торгівлі України на 

інноваційних засадах: мат. 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

Львівського торговельно-

економічного університету, м. 

Львів, 26-27 жовтня 2017 р. 
Львів, Видавництво ЛТЕУ, 

2017. С. 152-153. 

Поліщук О.А., Поліщук О.Т. 

Світовий досвід розвитку 

венчурної індустрії. Стан та 

перспективи розвитку 

невиробничої сфери економіки: 

регіональні особливості: мат. 

Міжнародної науково-

практичної конференції, м. 

Харків, 17 листопада 2017 р. С. 

131-133. 
Поліщук О.А. Поліщук О.Т. 

Участь України у світових 

ринках Private equity і Venture 

capital. Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 

України. Збірник наукових 

праць V Міжнародної науково-

практичної конференції. 

Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. Ч. 1. С. 479-488.  

Поліщук О. Генезис принципів 

венчурного бізнесу. Scientific 

Letters of Academic Society of 

Michal Baludansky. Volume 4, 

No. 5/2016. C. 118-119.  

Поліщук О.А., Поліщук О.Т. 

Генезис венчурного 

інвестування. Збірник 

матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 
«Трансформаційна динаміка 

розвитку агропромислового 

виробництва», 28-29 квітня 2016 

р. / Редколегія: Калетнік Г.М., 

Мазур А.Г. та інші. Вінниця: 

ВНАУ. 2016. С. 181-184. 

Поліщук О.А. Передумови 

виникнення венчурного бізнесу. 



Шляхи активізації інноваційної 

діяльності в освіті, науці, 

економіці: зд. матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Вінниця, 

12 ківтня 2016р.: у 2-х т. Т. 1 / 

редкол.: ВННІЕ ТНЕУ. 

Тернопіль: Крок. 2016. С. 9-11. 

Поліщук О.А. Проблеми 
нормативно-правового 

регулювання венчурного 

бізнесу в Україні. Сучасні 

агротехнології: тенденції та 

інновації. Мат. Всеукр. наук.-

практ. конф., 17-18 листопада 

2015 р.: у 3 т. Вінниця: РВВ 

ВНАУ. 2015. Т. 1. С. 181-184. 

Прутс

ька 

Олена 

Олексі
ївна 

профе

сор 

Київськ

ий 

торгове

льно-
економі

чний 

інститу

т 

(1983р., 

спеціал

ьність - 

«бухгал

терськи

й облік 

і аналіз 

господа
срької 

діяльно

сті», 

кваліфі

кація - 

економі

ст); 

доктор 

економіч

них наук, 

cпеціальн
ість - 

08.00.01 

«Економі

чна 

теорія», 

тема 

дисертаці

ї: 

«Особлив

ості 

економіч

ної 
поведінк

и в 

перехідні

й 

економіці 

України 

(інституц

ійний 

підхід)», 

професор 

фінансів. 

1. 

Публі

чні 

фінанс
и - 

28год. 

2. 

Подат

ковий 

менед

жмент 

- 

28год. 

3. 

Держа

вна 
фінанс

ова 

страте

гія - 

22год. 

4. 

Фінан

совий 

ринок 

- 

28год. 
5. 

Управ

ління 

держа

вним 

борго

м - 

1. Prutska O., Pryshliak N., Zulauf 

C., Kirieieva E. Assessment of the 

potential for a biofuels industry in 

Ukraine. Problems and 
Perspectives in Management . 16 

(4), 83-90. doi: 

http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16

(4).2018.08 (Scopus) 

Прутська О.О., Зарічук О.Є. 

Удосконалення державних 

програм розвитку іпотечного 

ринку житла в Україні. European 

cooperation. 2018. Volum 9 (40) 

p.57-72 (Web of Science). 

2. Прутська О.О., Неголюк О.Ю. 

Проблеми становлення 
медичного страхування в 

Україні. Ефективна економіка. 

2018. Електронне джерело. 

Режим доступу: 

tp://www.economy.nayka.com.ua/

?op=1&z=6651 DOI: 

10.32702/2307-2105-2018.11.11 

(фахове видання) 

Прутська О.О., Непиталюк А.В. 

Оцінювання земельних ресурсів 

в Україні в контексті 
формування аграрного ринку: 

досвід та перспективи. 

Економіка розвитку. 2017. №2. 

С.60–67. (фахове видання) Index 

Copernicus 

Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., 

Супрун О.М. Засади 

 
П.п.1. Наукові публікацій у 

Scopus та Web of Wef of 

Science Core Collection 

зазначені в колонці 6; 
П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6; 

П.п.3. Навчальні посібники, 

монографїі зазначені в 

колонці 6; 

П.п.4. Наукове керівництво 

здобувачем, який одержав 

документ про присудження 

наукового ступеня, 

зазначено в колонці 6; 

П.п.8. Науково-дослідна 

робота зазначена в колонці 
6; член редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до переліку 

наукових фахових видань 

України («Економіка, 

фінанси, менеджмент: 

актуальні питання науки і 

практики») 

П.п.10. Організаційна робота 

у закладах освіти на посадах 

завідувача кафедри фінансів, 
заступника директора з 

наукової роботи та 

міжнародних зв’язків ВТЕІ 

КНТЕУ, декана факультету 

підприємництва ВТЕІ 

КНТЕУ, відповідального 

секретаря приймальної 

26,9 

р. 

    



28год. 

Разом: 

134год

. 

формування інституційної 

безпеки аграрних підприємств в 

умовах трансформації. Modern 

Economics. Електронне наукове 

видання. 2017. №4. С.130-141 

URL://www. 

Modecon.mnau.edu.ua (фахове 

видання) 
Прутська О.О., Шпикуляк О.Г. 

Інституційна безпека суб’єктів 

аграрного ринку. 

Економіка,фінанси,менеджмент: 

актуальні питання науки і 

практики. – 2017. - №5. - С.85-

97(фахове видання) 

Прутська О.О., Лебедь В.С. 

Методи підвищення 

фінансового забезпечення та 

ефективності функціонування 

підприємств аграрного 
виробництва. Глобальна та 

національні проблеми 

економіки. Електронне наукове 

фахове видання. 2016. №12. 

С.102-106. URL://www.global-

national.in.ua (фахове видання) 

3. Prutska O., Vdovenko L., 

Kolotii S. The credit mechanism 

of financial support for the 

agrarian sector of economy. 

Nowoczesne zarządzanie: 
ekonomia i administracja. Poland. 

2018. C.147-154. Монографія 

(міжнародне видання) 

Прутська О.О., Шпикуляк О.Г. 

Розвиток малих аграрних 

підприємств у ринковому 

інституційному середовищі: 

індикатори та ефективність: 

монографія. Національний 

науковий центр «Інститут 

аграрної економіки» [Лупенко 
Ю.О., Шпикуляк О.Г., Малік 

М.Й та ін.] за ред.О.Г. 

Шпикуляка. К. ННЦ «ІАЕ». 

2017. 204с  

 

8. Науковий керівник теми 

«Науково - методологічне 

забезпечення удосконалення 

комісії ВТЕІ КНТЕІ (2003-

2005рр.), проректора з 

навчально-методичної та 

наукової роботи ПВНЗ 

«Вінницький фінансово-

економічний університет», 

завідувача кафедри 

менеджменту 
зовнішньоекономічної 

діяльності, кафедри фінансів 

Вінницького національного 

аграрного університету; 

П.п.11. Член постійної 

спеціалізованої вченої ради 

Д 05.854.03; Д 26.006.03 

(2009-2016) 

П.п.13. Методичні видання: 

Прутська О.О. Банківський 

менеджмент. Методичні 

вказівки до практичних 
занять та самостійної роботи 

студентів денної та заочної 

форм навчання освітнього 

ступеня «магістр» галузі 

знань 07 «Управління та 

адміністрування» 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування». Електронне 

видання. Код репозиторію 

ВНАУ 15922. Прутська О.О., 
Руда О.Л., Марценюк-

Розарьонова О.В. Банківська 

система. Методичні вказівки 

до практичних занять та 

самостійної роботи 

студентів денної та заочної 

форм навчання першого 

освітнього рівня бакалавр 

галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування». 

Електронне видання. Код 
репозиторію ВНАУ 15555. 

Прутська О.О., Алескерова 

Ю.В., Грищук Н.В. 

Міжнародні фінанси. 

Методичні вказівки для 

практичних занять та 

самостійної роботи 

студентів денної та заочної 



фінансових відносин в умовах 

глобалізації» (2013-2016 рр.), 

номер державної реєстрації 

0113U002381; 

 

15. Прутська О.О., Гороховська 

Ю.І. Зарубіжний досвід 

управління державним боргом. 
Розвиток менеджменту, 

фінансів та аудиту в умовах 

інтеграційних процесів: збірник 

тез наукових робіт учасників 

Всеукраїнської науково – 

практичної конференції (м. 

Одеса, 14-15 квітня 2017р.) ГО 

«Центр економічних досліджень 

та розвитку». О.: ЦЕДР, 2017. 

108с. С. 32-36. 

Прутська О.О. Проблемы 

доступа украинских товаров на 
рынки ЕС. Матеріали 

міжнародної наукової 

конференції «Соглашение об 

ассоциации с ЕСУ: правовые, 

политические и экономические 

аспекты». Кавказький 

міжнародний університет, 11-13 

листопада 2016 р., м.Тбілісі 

(Грузія) 

Прутська О.О. Пріоритети 

стратегії доступу українських 
товаровиробників на ринки ЄС. 

Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 

України: Збірник наукових 

праць IV Міжнародної науково-

практичної конференції. 

Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. Ч.1. С.213 – 219 

Прутська О.О. Ринок 
фінансових послуг України в 

умовах браку довіри. І 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція 

«Проблеми фінансових 

відносин в умовах глобалізації» 

(30 листопада 2016 р., м. 

Вінниця). ВНАУ. С.78-80  

форм навчання першого 

освітнього рівня бакалавр 

галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування». 

Електронне видання. Код 

репозиторію ВНАУ 14822. 

П.п.15. Науково-популярні, 

консультаційні (дорадчі), 
публікації зазначено в 

колонці 6. 



 

4. Керівництво дисертаційними 

роботами на присудження 

наукового ступеня: Лебідь В.С. 

за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління 

національним господарством 

(захист 2017 р.)  
Керівництво дисертаційними 

роботами на присудження 

наукового ступеня: Андрусенко 

Н.В. за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління 

національним господарством 

(захист 2017 р.)  

Керівництво дисертаційними 

роботами на присудження 

наукового ступеня: Варламова 

М.Л. за спеціальністю 08.00.03 – 

економіка та управління 
національним господарством 

(захист 2016 р.) 

Роман

овська 

Юлія 

Анато

ліївна 

Доцен

т 

Східноу

країнсь

кий 

держав

ний 

універс

итет 

(2000р., 

спеціал

ьність - 
«Фінанс

и», 

кваліфі

кація - 

магістр 

з 

фінансі

в); 

Кандидат 

економіч

них наук, 

cпеціальн

ість - 

08.06.01 

«Економі

ка, 

організац

ія і 
управлін

ня 

підприєм

ствами», 

тема 

дисертаці

ї: 

«Організа

ційно-

економіч

ний 
механізм 

розвитку 

стратегіч

ного 

потенціал

у 

підприєм

1. 

Соціал

ьне 

страху

вання 

- 

28год. 

2. 

Соціал

ьна 
політи

ка 

держа

ви - 

36год. 

3. 

Фінан

си 

страхо

вих 

органі
зацій - 

26год. 

4. 

Пенсій

на 

систем

а - 

1. Bartosova V.,Voloshchuk L., 

Romanovska Yu., Podra O., 

Ivanyshyna G. Directions of 

reduction of the audit risks in the 

conditions of the electronic 

economy. Academy of Accounting 

and Financial Studies 

Journal.2019. Volume 23. Special 

Issue 2.P. 1-5. (Scopus) 

2.Романовська Ю.А., Хомчук 
А.І. Регулююча роль 

податкових пільг в системі 

оподаткування доходів 

фізичних осіб. Приазовський 

економічний вісник. 2019. 

Випуск 3(14). С.83-88. 

Романовська Ю., Плахтій В. 

Досвід Швеції у реформуванні 

медичного страхуванні в 

Україні Інфраструктура ринку. 

фахове видання. 2019. Випуск 
29. URL: http://www.market-

infr.od.ua/uk/29-2019 ( фахова 

стаття) 

Романовська Ю. А. Соціально-

економічна безпека: зміст 

категорії та її об’єкти. БІЗНЕС 

ІНФОРМ. 2019. № 6. С. 13 - 20. 

Департ

амент 

фінансі

в 

Вінниц

ької 

обласн

ої 

держав

ної 
адмініс

трації, 

наказ 

№164-

о, 

тема: 

«Соціа

льне 

страху

вання», 

2017 
р.; 

Вінниц

ький 

націон

альний 

аграрн

ий 

П.п.1. Наукові публікацій у 

Scopus та Web of Wef of 

Science Core Collection 

зазначені в колонці 6; 

П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6; 

П.п.3. Навчальні посібники, 

монографїі зазначені в 

колонці 6; 

П.п.8. Виконання функцій 
відповідального виконавця 

наукових тем зазначено в 

колонці 6; 

П.п.10. Організаційна робота 

у закладах освіти на посаді 

заступника завідувача 

кафедри фінансів ВТЕІ 

КНТЕУ; 

П.п.13. Навчально-

методичні видання: Гнидюк 

І.В., Романовська Ю.А., 
Маршук Л.М. Фінанси. 

Опорний конспект лекцій. 

Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. 130 с. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e. php/86452/mod 

17,3 

р. 

    



ства», 

доцент 

кафедри 

оподатку

вання. 

20год. 

5. 

Гроші 

та 

кредит 

- 

108год

. 
Разом: 

218год

. 

Романовська Ю. А., Урбанович 

В. А. Єдиний соціальний внесок 

як ефективний інструмент 

забезпечення надходжень у 

системі державного соціального 

страхування. БІЗНЕС ІНФОРМ. 

2018. №12. С. 386 - 393. 

Романовська Ю.А., Саєнко Я.А. 
Фінансові показники аналізу 

конкурентоспроможності 

страхової компанії «ТАС». 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія 

«Економічні науки». Випуск 

30/2018. С. 101-104 (фахова 

стаття) 

Романовська Ю.А., 

Покиньборода А.О. Аналіз 

рентабельності страхових 

продуктів страхування життя на 
прикладі страхової компанії 

«ТАС». Економіка та 

суспільство. Випуску № 16. 

Червень 2018 р. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/jo

urnal-16/23-stati-16/2072-

romanovska-yu-a-pokinboroda-a-o 

( фахова стаття ) 

Романовська Ю. А., Урбанович 

В.А. Фінансова грамотність 

населення в Україні. 
Економічний вісник Запорізької 

державної інженерної академії. 

Запоріжжя, 2017. Випуск 2 (08) 

2017. С. 99-104 (обсяг власних - 

3с.)(фахове видання) 

Романовська Ю. А., Демченко 

О.П. Фінансові показники як 

підґрунтя 

конкурентоспроможності 

страховика на прикладі СК 

«Провідна». Економіка та 
суспільство.Електронне наукове 

фахове видання. Мукачево, 

2017. Випуск 12. С. 314-319. 

(обсяг власних - 4с.)(фахове 

видання) 

Романовська Ю.А. Кластери в 

системі охорони здоров’я в 

умовах децентралізації. Часопис 

універс

итет, 

сертиф

ікат № 

56/17, 

тема: 

«Соціа

льне 
страху

вання», 

2017 

р.; 

Романовська Ю.А. 

Соціальне страхування. 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи. 

Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ. 2017. – 67 с. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil
e.php/73069/mod 

Романовська Ю.А. 

Соціальне страхування. 

Опорний конспект лекцій. 

Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2016. 

90 с. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/86249/mod 

П.п.14 Керівництво 

студентом, який зайняв 

призове місце на IІІ 
міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт 

«Кредитно-банківська 

система: історія, сучасність 

та перспективи розвитку» (3 

місце – Добера О.О.); 

П.п.15. Наявність науково-

популярних, 

консультаційних (дорадчих) 

публікацій зазначені в 

колонці 6 



економічних реформ. Науково-

виробничий журнал. № 1 (21). 

2016. С. 32 – 38. (фахове 

видання).  

Романовська Ю.А. Формування 

механізму розвитку фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища. Вісник 
Маріупольського державного 

університету. Серія: Економіка. 

№ 12. 2016. С. 52-59. (фахове 

видання).  

Романовська Ю. А. Аналіз 

страхового ринку України. 

Економіка та суспільство. 

Мукачівський державний 

університет. 2016. № 7. С. 830-

837 (фахове видання) 

Романовська Ю. А. Податкова 

децентралізація як основна 
домінанта розвитку місцевого 

самоврядування. Вісник 

Східноукраїнського 

національного університету 

імені Володимира Даля. 2015. 

№ 4 (221) С. 221-225 (фахове 

видання). 

3. Hnydiuk I., Romanovska Yu. 

Insurance market of Ukraine: the 

realities and problems of 

development Collective 
monograph. Agenda Publishing 

House, Coventry, United 

Kingdom, 2018. P. 154-162 

(закордонна монографія) 

Hnydiuk I., Romanovska Yu. The 

ways of governmental 

dezentralization in Ukraine based 

on the European countries 

experience. Public and private 

partnership in conditions of 

innovative development of the 
economy: Collective monograph. 

Edizioni Magi, Roma, Italy, 2017. 

124 р. S. 103 – 114 (обсяг 

власних – 5 с.) 

Місцеві фінанси: навчальний 

посібник / Н.Л. Замкова, І.В. 

Гнидюк, Ю.А. Романовська, 

М.Ю. Мироненко та ін.; за 



заг.ред. Н.Л. Замкової. Вінниця: 

ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 412 с. 

(обсяг власних – 69 с.). 

Hnydiuk I., Romanovska Yu. 

Employment of the informal 

sector of economy: Economic and 

law human resources management 

issues: Collective monograph. 
CARICOM, BARBADOS, 2016. 

S. 30 – 39. (обсяг власних – 5 с.). 

Гнидюк І.В., Замкова Н.Л., 

Романовська Ю.А. Державні 

фінанси: начальний посібник. 

Вінниця: ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. 464 с. (обсяг власних – 

154 с.). 

Калінеску Т.В., Романовська 

Ю.А., Антіпов О.М. Митний 

менеджмент: підручник. 

Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. 
Даля, 2015. – 372 с. (обсяг 

власних – 124 с.) 

 

8. Відповідальний виконавець 

НДР «Медичне страхування в 

Україні: реалії та пріоритети 

розвитку» (державний 

реєстраційний номер 

0116U003623) 

Відповідальний виконавець 

НДР «Механізм фінансового 
забезпечення формування та 

реалізації соціальної політики в 

умовах децентралізації» 

(державний реєстраційний 

номер 0118U003237)  

 

15. Романовська Ю.А. 

Ідентифікація міста як об’єкта 

соціально-економічної безпеки. 

Безпека в сучасному світі: 

матеріали Міжнародної 
наукової конференції (27-28 

вересня 2019 р.). м. Дніпро. / 

Наук. ред. О.Ю. Висоцький. 

Дніпро: СПД «Охотнік». 2019. 

364 с. С. 183-184 

Романовська Ю.А., Харкава 

Ю.П. Механізм фінансового 

планування страхових 



організацій. Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Фінансово-кредитна система: 

вектори розвитку: збірник 

матеріалів» (м. Ужгород, 26 

квітня 2018 р.). Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла», 
2018. 180 с. С. 159-161. 

file:///C:/Users/User/Downloads/z

birnyk%202018.pdf  

Гнидюк І.В., Романовська Ю.А. 

Пенсійне страхування в умовах 

соціальної політики. Матеріали 

VIІ Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-

конференції «Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

фінансової системи України» 14 

червня 2018 року 
http://www.vtei.com.ua/images/V

N/14_06_2018.pdf 

Романовская Ю.А. 

Мотивационные факторы 

формирования неформального 

сектора экономики в Луганском 

регионе. DYLEMATY Nr. 

1(4)2015. С. 121-135 

Романовська Ю.А. 

Децентралізація – стратегія 

розвитку місцевих бюджетів. 
Методичні та практичні підходи 

до вдосконалення 

результативності політики 

економічного зростання: 

збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 

(м. Київ, 25-26.12. 2015 р.). С. 

33-37.  

 

14. Керівництво студентом, 

який зайняв призове місце на IІІ 
міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт 

«Кредитно-банківська система: 

історія, сучасність та 

перспективи розвитку» (3 місце 

– Добера О.О.) 

https://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k

_menedzhmentu_bankivskoi_dijal



n 

osti/konkurs_robit/III_konkurs_20

16/ 

Смагл

о 

Ольга 

Волод

имирі

вна 

Доцен

т 

Вінниць

кий 

торгове

льно-

економі

чний 
інститу

т 

Київськ

ого 

націона

льного 

торгове

льно-

економі

чного 

універс
итету 

(2012р., 

спеціал

ьність - 

«Міжна

родна 

економі

ка», 

кваліфі

кація - 

магістр 

з 
міжнар

одної 

економі

ки); 

Приват

ний 

вищий 

навчаль

ний 

заклад 

«Вінни
цький 

фінансо

во – 

економі

чний 

універс

итет» 

Кандидат 

економіч

них наук, 

cпеціальн

ість - 

08.00.08 
«Гроші,ф

інанси і 

кредит», 

тема 

дисертаці

ї: 

«Розвито

к системи 

фінансов

ого 

монітори
нгу 

зовнішнь

оекономі

чної 

діяльност

і». 

1. 

Фінан

сові та 

кредит

ні 

систем
и 

зарубі

жних 

країн - 

34год. 

2. 

Фінан

сова 

біржов

а 

діяльн
ість - 

28год. 

3. 

Міжна

родні 

фінанс

и - 

28год. 

4. 

Міжна

родні 

кредит
но-

розрах

ункові 

та 

валют

ні 

операц

ії - 

28год. 

5. 

Публі
чні 

фінанс

и - 

42год. 

Разом: 

160год

. 

1. Financial and economic aspects 

of bioenergy development in the 

context of providing energy 

independence of Ukraine. / Mark 

Myronenko, Olena Polova, 

Anatolii Prylutskyi and Olga 
Smaglo. Problems and 

Perspectives in Management 

(open-access). 2017. 15(4) P. 243-

253. (обсяг власних – 3 с.) 

(Scopus) 

2. Смагло О.В. Соціальна 

політика: реалії та перспективи. 

Причорноморські економічні 

студії. Причорноморський 

науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій.2019. 
Випуск 38. Ч.2. С.70-74(фахове 

видання)  

Смагло О.В. Іноземні інвестиції 

в Україні: національний аспект. 

Науковий економічний журнал 

«Інтелект ХХІ». Київ №2. 2019. 

С.111-115(фахове видання)  

Смагло О.В. Стан та 

перспективи розвитку співпраці 

між Україною та міжнародними 

інституціями.Економіка та 

суспільство. Електронне 
наукове фахове видання. 

Мукачівський державний 

університет. Випуск 

14.Мукачево,2018. С.856-

862.(фахове видання) 

Смагло О.В. Інноваційно-

інвестиційна діяльність 

транснаціональних 

корпорацій.Причорноморські 

економічні студії. Науковий 

журнал. Причорноморський 
науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій. Випуск 

26.Ч.1. Одеса, 2018.С.33-37. 

(фахове видання) 

Смагло О.В. Фінансовий 

механізм зарубіжних 

корпорацій в умовах 

Вінниц

ький 

націон

альний 

аграрн

ий 
універс

итет, 

сертиф

ікат № 

59/17, 

тема: 

«Міжн

ародні 

фінанс

и», 

2017 
р.; 

Nationa

l – 

Louis 

Univers

ity, 

Nowy 

Sacz, 

сертиф

ікат № 

WK419

32016/
1, 

тема: 

«Регіон

ально-

економ

ічний 

розвит

ок 

Україн

и в 

контек
сті 

європе

йської 

інтегра

ції», 

2017р. 

; 

П.п.1. Наукові публікації у 

Scopus зазначені в колонці 6; 

П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6; 

П.п.3. Навчальні посібники, 

монографії зазначені в 
колонці 6; 

П.п.13. Методичні видання: 

Смагло О.В. Методичні 

рекомендації до самостійної 

роботи Міжнародні 

кредитно-розрахункові та 

валютні операції. Вінниця: 

Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2019. 

21 с. Смагло О.В. Опорний 

конспект лекцій. 
Міжнародні фінанси. 

Вінниця: Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ. 2018. 95 с. Смагло 

О.В. Фінанси зарубіжних 

корпорацій. Методичні 

рекомендації до самостійної 

роботи студентів. Вінниця: 

Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2017. 

31 с. Смагло О.В. 

Міжнародні фінанси. 
Методичні рекомендації до 

самостійної роботи Вінниця: 

Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2017. 

33 с. 

П.п.15. Науково-популярні, 

консультаційні (дорадчі) 

публікації зазначені в 

колонці 6. 

4,6 р. 
    



(2013р., 

спеціал

ьність - 

«Фінанс

и і 

кредит»

, 

кваліфі
кація - 

спеціалі

ст з 

фінансі

в і 

кредиту

); 

глобалізації. Економіка та 

суспільство. Електронне 

наукове фахове видання. 

Мукачівський державний 

університет.Випуск 10. 

Мукачево, 2017. С.659-

665.(фахове видання) 

Смагло О.В. Формування 
системи фінансового 

моніторингу 

зовнішньоекономічної 

діяльності. Причорноморський 

науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій. Випуск 

13.Ч. 2.Одеса, 2017.С.180-

185.(фахове видання) 

Смагло О.В. Оцінка рівня 

ризику легалізації злочинних 

доходів клієнта – суб’єкта 

зовнішньоекономічної 
діяльності. Економічні науки. 
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Запоріжжя. 7 березня 2018р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Замко

ва 

Наталі

я 

Леоні

дівна 

Проф

есор 

(Вінн

ицьки

й 

торго
вельн

о-

еконо

мічни

й 

інстит

Вінниць

кий 

держав

ний 

педагогі

чний 
універс

итет 

імені 

Михайл

а 

Коцюби

Доктор 

філософс

ьких 

наук, 

cпеціальн

ість - 
09.00.03 

«Соціаль

на 

філософія 

та 

філософія 

1. 

Метод

ологія 

і 

органі

зація 
науков

их 

дослід

жень - 

32год. 

1. Zamkova N. L., Bokovets V. V. 

Method and the methodology of 

forming an organizational and 

economic mechanism of 

corporation’s management. 

Scientific Bulletin of 
Polissia.2017. № 3 (11). Р.61-65. 

(Web of Scince) (обсяг власних – 

2 с.)  

Zamkova N. L., Bokovets V. V. 

Assessment of the effectiveness of 

enterprise management 

Prague 

Institut

e for 

Qualifi

cation 

Enhanc
ement, 

сertific

ate of 

Attende

nce No 

112016

П.п.1. Наукові публікацій у 

Scopus та Wef of Science 

Core Collection зазначені в 

колонці 6; 

П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6; 
П.п.3. Навчальні посібники, 

монографії зазначені в 

колонці 6; 

П.п.4. Наукове керівництво 

здобувачем, який одержав 

документ про присудження 

     



ут 

КНТЕ

У, 

Дирек

тор) 

нського 

(1998р., 

спеціал

ьність - 

«Англій

ська 

мова і 

літерату
ра та 

німецьк

а мова», 

кваліфі

кація - 

вчитель 

англійс

ької 

мови і 

літерату

ри та 

німецьк
ої 

мови); 

Вінниць

кий 

торгове

льно-

економі

чний 

інститу

т 

Київськ
ого 

націона

льного 

торгове

льно-

економі

чного 

універс

итету 

(2007р., 

спеціал
ьність - 

«Фінанс

и», 

кваліфі

кація - 

спеціалі

ст з 

фінансі

історії», 

тема 

дисертаці

ї: 

«Полімов

ність в 

Україні в 

контексті 
глобаліза

ції 

Європи», 

професор 

кафедри 

філософії 

та 

економіч

ної теорії. 

Разом: 

32год. 

components in modern conditions. 

Науковий вісник Полісся. № 4 

(12). Ч. 2. 2017. С. 27-32. (Web 

of Scince) (обсяг власних – 2 с.)  

2. Замкова Н.Л. Гнидюк І.В. 

Квестія запровадження 

медичного страхування в 

Україні. Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право. 2018. 

№3. С.88-97 (фахове 

видання)(обсяг власних – 5 с.) 

Zamkova N.L., Voinarovska N.V. 

A. Luke and P. Freebody’s 

pedagogical model of educating 

critical literacy of future 

interpreters: application 

experience within domestic 

pedagogical practice. 

Педагогічний процес: теорія і 

практика. Серія Педагогіка. 
Київ: Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

Благодійний фонд імені Антона 

Макаренка: ТОВ «Видавниче 

підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС». 

2017. № 2. С. 95-99 (фахове 

видання) 

Замкова Н.Л. Міллєнаристські 

аспекти «Майдану-2004» та 

їхній вплив на формування 

міжмовних відносин. 
Гуманітарний вісник ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди». 

Додаток 3 до вип.. 36, Том I 

(17): Темат. вип. «Міжнародні 

Челпанівські психолого-

педагогічні читання». К.: 

Гнозис, 2016. С.336-343. 

(фахове видання) 

Замкова Н.Л. Неоімперська 
утопія та її вплив на мовну 

політику. Наукові записки 

Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф. Кураса НАН України. 

2015. Вип. 1 (75). С.179-189 

(фахове видання 

Замкова Н.Л. Біологічні 

028, 

тема: 

«Publis

hing 

and 

project 

activity 

in the 
Europe

an 

Union 

contries

: a 

bedside 

approac

h», 

2016 

р.; 

наукового ступеня, 

зазначено в колонці 6; 

П.п.8. Науково-дослідна 

робота зазначена в колонці 

6; член редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до переліку 

наукових фахових видань 
України (Вісник КНТЕУ). 

П.п.10. Директор інституту. 

П.п.11. Член постійної 

спеціалізованої вченої ради 

Д 05.053.01 

П.п.13. Навчально-

методичні видання: 

Завдання до практичних 

занять з дисципліни 

«Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)» освітній 
ступінь «бакалавр» 

спеціальність 073 

«Менеджмент» спеціалізація 

«Менеджмент туристичного 

бізнесу» / Н. Л. Замкова, Н. 

В. Войнаровська. Вінниця: 

Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. 

62 с.; Методичні 

рекомендації з дисципліни 

«Когнітивна лінгвістика», 
освітній ступінь магістр, 

галузь знань 0203 

«Гуманітарні науки» 

спеціальність 8.02030304 

«Переклад». Вінниця : 

Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. 

64 с.; Методичні 

рекомендації до самостійної 

роботи з дисципліни 

«Педагогіка і психологія 
вищої школи» для 

здобувачів освітнього 

ступеня «магістр» галузі 

знань 0203 «Гуманітарні 

науки» спеціальності 

02030304 «Переклад» / 

Замкова Н.Л., Вуколова 

В.О., Іваницька Н.Б. 



в, 

економі

ст-

фінанси

ст); 

метафори «цивілізаційного 

дискурсу». Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного 

університету. 2015. Випуск 9. С. 

90-94. (фахове видання). 

Замкова Н.Л. Проблема 

визначення сценарію 

полімовності в міжкультурній 
комунікації. Гуманітарний 

вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Г. 

Сковороди»: Тематичний 

випуск «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до 

європейського освітнього 

простору.2015 р. Том 8. 84-91 

(фахове видання) 

Замкова Н.Л. Одномовність чи 

полілінгвізм? Порівняльний 
аналіз мовної політики 

Великобританії, США та 

Австралії. Актуальні проблеми 

філософії та соціології. 

Науково-практичний журнал 

Національного університету 

«Одеська юридична академія». 

2015. № 4. С.69-73. (фахове 

видання) 

Замкова Н.Л. До проблеми типів 

мовної політики. Вісник 
Дніпропетровського 

університету. ім.. Олеся Гончара 

Серія: Історія і філософія науки 

и техніки. Дніпропетровськ. 

Ліра. 2015. Вип. 23. C. 46-54. 

(фахове видання) 

3. Замкова Н.Л., Ковалевська 

Т.І. Англійська мова 

міжнародного бізнесу та 

торгівлі: навчальний посібник. 

Вінниця. Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ. 2018. 184 с. 

Замкова Н.Л., Поліщук І.І., Буга 

Н.Ю.,Соколюк К.Ю. Поведінка 

споживачів: навчальний 

посібник. Вінниця. Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ. 2018. 200 с. 

Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. 22 с.; 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з 

дисципліни «Філософія 

мови» для здобувачів 

освітнього ступеня 
«магістр» галузі знань 0203 

«Гуманітарні науки» 

спеціальності 02030304 

«Переклад» / Замкова Н.Л., 

Іваницька Н.Б., Вуколова 

В.О. Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. 31 с. 

П.п.15. Науково-популярні, 

консультаційні (дорадчі), 

публікації зазначено в 

колонці 6; 
П.п.16. Участь у 

професійних обєднаннях за 

спеціальністю Член ГО 

«Український кулінарний 

союз» Член Української 

асоціації маркетингу Член 

робочої групи з актуалізації 

Програми сприяння 

залученню інвестицій у м. 

Вінницю на 2014-2020 рр. 

Член комісії з конкурсного 
відбору виконавців заходів 

Плану дій реалізації 

Стратегії розвитку малого та 

середнього підприємництва 

Вінницької області на період 

до 2020 р. Член робочої 

групи з розроблення проекту 

Стратегії збалансованого 

регіонального розвитку 

Вінницької області на період 

2018-2020 роки. Член 
конкурсної комісії з 

визначення переможців 

конкурсу бізнес-планів для 

підприємців-початківців 

(стартапи) Вінницької 

області. Член дорадчого 

комітету з ефективного 

врядування і розвитку у 



Замкова Н.Л., Боковець В.В. 

Сучасні проблеми 

впровадження результатів 

науково-технічного прогресу та 

інноваційної діяльності 

вітчизняними підприємствами в 

умовах трансформаційних 

перетворень економіки України 
/ за заг. ред. О. Л. Гальцевої. У 2 

томах. Колективна монографія. 

Запоріжжя: Видавничий дім 

«Гельветика». 2017. Т.1. С. 5-19. 

Замкова Н.Л., Боковець В.В. 

Управління інноваціями: 

навчальний посібник. Вінниця: 

Видавничо-редакційний відділ, 

2017. 242 с. 

Замкова Н.Л., Гнидюк., І.В., 

Романовська Ю.А. Державні 

фінанси: начальний посібник. 
Вінниця: ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. 464 с. (обсяг власних – 

154 с.).  

Місцеві фінанси: навчальний 

посібник / Н.Л. Замкова, І.В. 

Гнидюк, Ю.А. Романовська, 

М.Ю. Мироненко та ін.; за 

заг.ред. Н.Л. Замкової. Вінниця: 

ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 412 с. 

(обсяг власних – 69 с.). 

Замкова Н.Л. Час вибору: 
виклики інформаційної епохи. 

Проекти реалізації «міжмовних 

відносин» та «мовної політики» 

в межах утопічних проектів 

сучасної України. За заг. ред. О. 

А. Івакіна, Д. В. Яковлева. 

Монографія. Одеса. Видавничий 

дім «Гельветика», 2016. С. 54-66 

 

8. Керівник НДР 

«Лінгводидактичні основи 
формування іншомовної 

професійної компетентності 

майбутніх фахівців економічної 

сфери: теоретико-практичні 

виміри», номер державної 

реєстрації: 0116U003744.  

Керівник НДР «Організація та 

вдосконалення комунікативного 

межах Проекту міжнародної 

технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку 

міст» ПРОМІС 



менеджменту на підприємстві», 

номер державної реєстрації: 

0118U003266.  

Керівник НДР «Інноваційні 

технології формування 

іншомовної професійної 

компетенції фахівців 

економічної сфери», номер 
державної реєстрації: 

0119U100088  

 

15. Zamkova N.L., Chugu S.D., 

Chuhu Y. Boosting strategic 

competence in the ESP/EFL 

classroom: the pedagocical 

perspective. Vinnytsia Institute of 

Trade and Economics of KNUTE, 

TAK Agency, Groningen, the 

Netherlands. Соціально-

політичні, економічні та 
гуманітарні виміри 

європейської інтеграції України: 

зб. наук. пр. VII Міжнар. наук.-

практ. конф., м. Вінниця, 05-07 

черв. 2019 р. Вінниця, 2019. Ч. 

3. 388 с. С. 308-317. 

Замкова Н.Л. 50 років 

досягнень, розвитку, звершень 

Вінницького торговельно-

економічного інституту у 

структурі Київського 
національного торговельно-

економічного університету. 

Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 

України. Матеріали VI 

Міжнародної науково-

практичної конференції. 

Вінниця: Центр підготовки 

наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ. 2018. Ч. I. С.3–8 

Замкова Н.Л., Гнидюк І.В. 

Фінансування середньої освіти 

як соціальної послуги в умовах 

децентралізації влади. 

Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 



України. Вінниця: Центр 

підготовки наукових та 

навчально-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ: матеріали VI 

Міжнародної науково-

практичної конференції. 2018. 

Ч. I. С.344–350. 

Zamkova N.L., Chugu S.D. 
Reinforcing communication 

strategies in EFL/ESL. 

Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 

України: Збірник наукових 

праць V Міжнародної науково-

практичної конференції. 

Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ. 2017. Ч. 2. 644с. С. 557-

564. 
Zamkova N.L., Chugu S.D. 

Reinforcing communication 

strategies in EFL/ESL. 

Соціально-політичні, 

економічні та гуманітарні 

виміри європейської інтеграції 

України: Збірник наукових 

праць V Міжнародної науково-

практичної конференції. 

Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ. 2017. Ч. 2. 644с. С. 557-

564. 

Замкова Н. Л. Проект 

української «політичної нації». 

Міжнародна науково-практична 

конференція Problems and 

perspectives in European 

educational development. Prague, 

Czech Republic. 11.2016. Р. 75-

76. 

 
4. Науковий керівник захищеної 

кандидатської дисертації 

Войнаровської Н.В. на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.01 – 

загальна педагогіка, номер ДК 

№ 002886. 



Нікіті

шин 

Андрі

й 

Олекс

андро

вич  

Доцен

т 

(КНТ

ЕУ, 

докто

рант 

кафед

ри 
фінан

сів) 

Академі

я 

держав

ної 

податко

вої 

служби 

України 
(2003р., 

спеціал

ьність - 

«Фінанс

и», 

кваліфі

кація - 

магістр 

з 

управлі

ння 

держав
ними 

фінанса

ми); 

Кандидат 

економіч

них наук, 

cпеціальн

ість - 

08.00.08 

«Гроші, 

фінанси і 
кредит», 

тема 

дисертаці

ї: 

«Система 

оподатку

вання 

доходів 

фізичних 

осіб», 

доцент 

кафедри 
фінансів. 

1. 

Подат

кова 

систем

а - 

80год. 

Разом: 

80год. 

2.Чугунов І.Я., Нікітішин А.О. 

Податкова безпека держави. 

Вісник КНТЕУ. 2019. № 4. С.31-

41. (фахова стаття) 

Нікітішин А.О. Вплив 

монетарної політики на сучасні 

механізми податкового 

регулювання. Економічний 
вісник Переяслав-

Хмельницького університету. 

2019. Вип. 41. С. 195-202. 

(фахова стаття) 

Нікітішин А.О. Формування та 

розвиток інституційної 

архітектоніки податкового 

регулювання. Бізнес Інформ. 

2018. № 2. С.259-265. (фахова 

стаття) 

Нікітішин А.О. Податкове 

регулювання як інструмент 
державної екологічної політики. 

Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. 2017. №2. С. 

126-137. (фахова стаття) 

Нікітішин А. О. Індикатори 

інституційних змін у податковій 

системі України. Вісник 

КНТЕУ. 2017. № 1. С.93-108. 

(фахова стаття) 

3. Nikitishin A. О. Budget Policy 

of Social Development: kollektive 
monograph. General editorship 

Doctor of Economics, Professor 

Honored Worker of Science and 

Technology of Ukraine I. Ya. 

Chugunov. Tallinn: Scientific 

Route, 2018. 348 р. S.71-89, 

S.104-124, S.124-152. 

(закордонна монографія) 

Нікітішин А. О. Grundprinzipien 

zur Reform des 

Wirtschaftssystems unter den 
Bedingungen der europaisschen 

Integration: kollektive monograph. 

Hrsg. Von Doktor der 

Wirtscchaftswissenschaften, 

Professor Yu. V. Pasichnyk. 

Nürnberg: Verlag SWG imex 

GmbH, 2017. 421 р. S.63-72. 

(закордонна монографія) 

Вінниц

ький 

націон

альний 

аграрн

ий 

універс

итет, 
сертиф

ікат № 

67/17, 

тема: 

«Подат

кова 

систем

а», 

2017р.; 

Департ

амент 

фінансі
в 

Вінниц

ької 

обласн

ої 

держав

ної 

адмініс

трації, 

наказ 

№ 311-
о, 

тема: 

«Подат

кова 

систем

а», 

2017р.; 

П.п.2. Наукові публікації 

зазначені в колонці 6; 

П.п.3. Навчальні посібники, 

монографії зазначені в 

колонці 6; 

П.п.10. Організаційна робота 

у закладах освіти на посаді 

керівника науково-
консультативної студії 

«БІЗНЕС – 

КОНСУЛЬТАНТ»; 

П.п.13. Методичні видання: 

Нікітішин А.О., Громова 

А.Є. Податкова система 

України. Опорний конспект 

лекцій. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/86370/mod_resource/co

ntent Нікітішин А.О. 

Податкова система України. 
Методичні рекомендації до 

самостійної роботи 

студентів. 

http://sun.vtei.com.ua/pluginfil

e.php/ Нікітішин А.О. 

Пенсійна система України. 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи. 

http://sun.vtei.com.ua/mod/res

ource/view.php?id=48343 

Нікітішин А.О. Пенсійна 
система України. Завдання 

для практичних занять. 

http://sun.vtei.com.ua/mod/res

ource/view.php?id=48342 

П.п.15. Науково-популярні, 

консультаційні (дорадчі), 

публікації зазначено в 

колонці 6; 

П.п.17. Досвід практичної 

роботи за спеціальністю: З 

2002 р. по 2006 р. працював 
головним державним 

інспектором відділу 

оподаткування юридичних 

осіб Козятинської об’єднаної 

державної податкової 

інспекції. З 2006 р. по 2010 

р. працював головним 

державним ревізор-

9,5 р. 
    



Nikitishin A. О. Social and 

Economic Priorities in the Context 

of Sustainable Development: 

kollektive monograph. Opole: The 

Academy of Management and 

Administration in Opole, 2016. 

444 р. S.125-131. (закордонна 

монографія) 
Нікітішин А. О. Державне 

фінансове регулювання 

економічних перетворень: 

колективна монографія / І. Я. 

Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. 

Канєва та ін.; за заг. ред. А. 

А.Мазаракі. Київ: Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. 2015. 376 с. 

С.193-198/ (монографія). 

 

15. Нікітішин А.О. Податкове 

регулювання після прийняття 
Податкового кодексу України. 

Сучасний стан та перспективи 

розвитку фінансової системи 

України: матеріали VІІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет – 

конференції (м. Вінниця, 14 

червня 2019 р.). Вінниця: ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. С. 431-436. 

http://www.vtei.com.ua/doc/14_07

_19/zb.pdf 
Нікітішин А.О. Податкове 

регулювання розвитку галузей 

економіки. Розвиток 

невиробничої сфери економіки 

в умовах євроінтеграційних 

викликів: матеріали 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції (Харків, 22-23 

листопада 2018 р.). Харків: 

КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2018. С. 
103-104. 

http://conf.htei.org.ua/wp-

content/uploads/2018/12/zbirkatez

-22-23-11-18.pdf 

Нікітішин А.О., Кланцата М.В. 

Податковий контроль в Україні. 

Сучасний стан та перспективи 

розвитку фінансової системи 

інспектором управління 

оподаткування юридичних 

осіб Державної податкової 

адміністрації у Вінницькій 

області. 



України: матеріали VІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет – 

конференції (Вінниця, 14 червня 

2018 р.). Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. С. 175-181. 

http://www.vtei.com.ua/images/V

N/14_06_2018.pdf  
Нікітішин А.О. Податкове 

регулювання у країнах з 

розвинутою та 

трансформаційною економікою. 

Фінансова система України в 

умовах економічних 

перетворень: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-

19 квіт. 2018 р.). Київ: Київ. нац. 

торг.- екон. ун-т, 2018. С. 75-78. 

https://knute.edu.ua/file/MjIxNw=

=/91b4898b9c2ac284c6f56367f19
46992.PDF 

Нікітішин А.О. Податкове 

регулювання як складова 

розширення фіскального 

простору. Стан та перспективи 

розвитку невиробничої сфери 

економіки: регіональні 

особливості: матеріали 

Міжнародної наукової інтернет-

конференції (Харків, 17 

листопада 2017 р.). Харків: 
КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2017. С. 

128-129. 

http://conf.htei.org.ua/wp-

content/uploads/2018/01/zbirka-

tez-17-11-2017.pdf 
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