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1. 

Ідентифікатори 

автора 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57160181600 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6724-7740?lang=ru 

Google Scholar: 

https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&user=RxmmfF4AAAAJ&view_op=list_wo

rks&gmla=AJsN-

F59vLwkDgrPWhshbSggb81Zw1E1dHtmr8F7U41yVj3RKCbMezFCE00NpdTfPW

xMCqH_fvD3U5ZbRWf1RcT_sjSoSYr868-dL7MwMbyJ2Oo3TSyi22M 

2. Освіта та 

кваліфікація (із 

зазначенням 

року, закладу 

вищої освіти, у 

тому числі 

наукової) 

У 2003 році закінчила Київський національний торговельно-економічний 

університет за спеціальністю «Фінанси» (кваліфікація - економіст-

фінансист); 

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню 

кандидата економічних наук у Житомирському національному 

агроекологічному університеті за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема 

дисертації: «Ефективність використання зе.мельних ресурсів 

сільськогосподарських підприємств». 

Науковий керівник: к.е.н., професор Дема Д.І. 

У 2016 році присвоєно звання доцента кафедри фінансів 

3. Підвищення 

кваліфікації 

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації, 

наказ №60-о, тема: «Новації щодо розподілу видатків місцевих 

бюджетів», 2015 р.; 

Київський національний торговельно-економічний університет, 

сертифікат № 39-10/2016, тема: «Поглиблена та всеохоплююча зона 

вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для 

українського суспільства (40 год.)», 2016 р.; 

Київський національний торговельно-економічний університет, наказ № 

2038, тема: «Методика викладання фінансових дисциплін», 2015 р. 

4. 

Міжнародний 

досвід 

Міжнародний сертифікат закордонного стажування «Modern teaching 

methods and innovative technologies in higher education: European 

experience and Global trends»  in Universities of Slovakia, 05-07 June, 2019, 

Certificate № 10/03-2019 

5. Особисті 

нагороди 

Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації (2018 р.) 

6. Перелік 

найвагоміших 

праць 

1. Hnydiuk I., Yu. Romanovska Employment of the informal sector of 

economy: Economic and law human resources management issues: Collective 

monograph. CARICOM, BARBADOS, 2016. S. 30 – 39.  
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2. Hnydiuk I., Y.Romanovska 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. 

3. Місцеві фінанси: навчальний посібник / [Н.Л. Замкова, І.В. Гнидюк, 

Ю.А. Романовська, М.Ю. Мироненко, О.А. Поліщук, А.О.  Нікітішин, 

І.Л. Цехановський, Н.Н. Британська]; за ред. Н.Л. Замкової. Вінниця: 

Видавничо-редакційний центр ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 412 с. (обсяг власних 

– 69 с.). 

4. Замкова Н. Л., Гнидюк І. В., Романовська Ю. А. Державні фінанси: 

начальний посібник. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. 464 с. (обсяг власних – 154 с.). 

5. 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, фахове видання). 

6. Гнидюк І.В. Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони 

здоров’я. Економічний часопис –ХХІ. 2015. №155 (11-12). С. 73-77. 

(Scopus, фахове видання). 

7. 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). 

8. 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). 

9. Гнидюк І.В., Гайдей О. Бюджетне фінансування соціального 

забезпечення в Україні. Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі. 2018. №4(89). С. 67-72. (фахове видання). 

10. Гнидюк І.В. Діхтяренко М.О. Особливості формування сучасної 

бюджетної політики в Україні. Економіка. Фінанси, Право, 2017. №7. 

С.31 – 33 (фахове видання). 

11. 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  

(електронне наукове фахове видання). 

12. Гнидюк І.В., В.В. Пивовар Перспективи розвитку страхової медицини 

в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі. Серія «Економічні науки», 2017 - № 3. –  С.140-146. (фахове 

видання). 

13. Гнидюк І.В. Фінансова стійкість бюджету Вінницької області. Вісник 

КНТЕУ, 2017. №3(113) С. 133 – 146 (фахове видання). 

14. 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). 

15. Гнидюк І.В. Шляхи децентралізації влади в Україні на основі досвіду 

Європейських країн. Часопис економічних реформ. 2015. № 1(17). С.6-15. 

(фахове видання). 
16. Гнидюк І.В. Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини 

та перспектива для України. Облік і фінанси. 2015. №3(69). С. 80-87. 

(фахове видання). 
17. 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 видання). 

7. Досвід 

роботи 

З 1999 р. по 2004 р. працювала бухгалтером по розрахунках СТОВ 

«Україна»; 

З 2004 р. по 2011 р. працювала викладачем у Вінницькому будівельному 

технікумі; 

З 2007р. по 2009 р. працювала викладачем за сумісництвом на умовах 

погодинної оплати праці в Інституті післядипломної освіти КНУБА; 

З 2011 р. по 2012 р. працювала на посаді завідувача лабораторії 

дистанційного навчання Центру інформаційних технологій та навчально-

тренінгових фірм Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ; 

З 2011 р. по 2012 р. працювала за сумісництвом асистент кафедри 

фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; 

З 2012 р. призначена на посаду старшого викладача кафедри фінансів, у 

2013 р. переведена на посаду доцента кафедри фінансів, з 2018 р. по 

теперішній час працює на посаді завідувача кафедри фінансів 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 

 


