
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ  

завідувача кафедри фінансів, обліку та аудиту 

Нікольчук Юлії Миколаївни 

 

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані 
Обсяг (в 

сторінках) 
Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

І. Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,  

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1.  

Assessment of the level of penetration of import 

dependence in the context of the import substitution 

policy in Ukraine 

(Оцінка рівня проникнення імпортної залежності в 

контексті політики імпортозаміщення в Україні) 

Стаття (SCOPUS) Наукове видання «ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС-ХХІ». – 

2017. – № 167(9-10). – С.13-17. 

 

5/3 Васильців  

Т. Г., 

 Лупак Р. Л. 

ІІ. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

2.  

Фінансово-економічна безпека регіону: наукові 

підходи до ідентифікації поняття 

Стаття 

(Index Copernicus, 

Google Scholar) 

Економічний науково-практичний журнал 

«Причорноморські економічні студії». – 2020.- №58. 

10  

3.  

Імплементація зарубіжного досвіду управління 

ліквідністю комерційного банку у вітчизняну 

практику 

Стаття 

(Index Copernicus, 

Google Scholar) 

Вісник Хмельницького національного університету. – 

2020. – №2. – С.103-108. 

 

8/4 Подокопна О. М. 

4.  

Організаційно-економічний механізм управління 

фінансовою стійкістю комерційного банку 

Стаття 

(Index Copernicus, 

Google Scholar) 

Вісник Хмельницького національного університету. – 

2020. – №1. – С.217-221. 

 

6/4 Лопатовська О. О. 

5.  

Готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан,  

фінансове забезпечення, інвестиційна 

привабливість та перспективи подальшого 

розвитку в Україні 

Стаття 

(Ulrichsweb Global 

Serials Directory; 

Research Papers in 

Economics; 

РИНЦ; 

Index Copernicus; 

Open Academic 

Journals Index; 

Library Hub; 

Google Scholar та 

інші) 

Науковий журнал «Бізнес-інформ» - 2020. – №5. – С.218-

226. 

 

16  

6.  

Страховий ринок України: сучасні реалії та 

перспективи розвитку 

 

Стаття 

(Index Copernicus, 

Google Scholar) 

Вісник Хмельницького національного університету. – 

2018. – №6. – С.142-146. 

  

5  

7.  

Фінансова безпека регіону як ключовий 

компонент фінансової безпеки держави 

Стаття 

(Index Copernicus, 

Google Scholar) 

Вісник Хмельницького національного університету. – 

2018. – №2. – С.69-73. 

 

5 

 

8.  
Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та 

напрями покращення 

Стаття 

(Index Copernicus) 

Щомісячний інформаційно–аналітичний журнал «Економіка, 

фінанси, право». – 2018. - №4/3. – С.35-40.  

6 
 



2 

 

9.  
Механізм державного регулювання ринку 

фінансових послуг 

Стаття 

(Google Scholar) 

Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми 

сучасного періоду України». – 2017. – №3 (125). – С.69-73. 

6  

10.  

Ефективність державного регулювання системи 

фінансового забезпечення розвитку споживчої 

кооперації 

Стаття 

(Index Copernicus, 

ERIH PLUS, 

Google Scholar, 

РИНЦ) 

Електронне наукове фахове видання Agricultural and Resource 

Economics: International Scientific E-Journal. – 2017. – №3. – 

С.90-102. 

 

12 

 

11.  

Шляхи модернізації системи фінансового 

забезпечення розвитку споживчої кооперації в 

Україні 

Стаття 

(Ulrich’s 

Periodicals, Google 

Scholar) 

Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 

– 2015. - №49. – С. 237-243. 

 

7/5 Мицак О. В. 

12.  

Тенденції розвитку споживчої кооперації України 

в складі національної економіки 

Стаття 

(Index Copernicus, 

Google Scholar) 

Вісник Хмельницького національного університету. – 

2014. – №4, Т. 2. – С.146-150. 

5/3 Мицак О. В. 

13.  

Напрямки вдосконалення системи планування 

господарських систем в сучасних умовах 

господарювання 

Стаття 

(Index Copernicus, 

Google Scholar) 

Науковий вісник Чернівецького національного 

університету. Серія Економіка. – 2014. – №717. – С. 102-

105. 

4  

14.  

Види та роль фінансових посередників на 

сучасному етапі розвитку фінансової системи 

України 

Стаття 

(РИНЦ) 

Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка». – 2014. 

– №2(34). – С.17-22. 

6 

 

15.  

Improved financial control in the enterprise Стаття Interdyscyplinarne studenckie zeszyty naukove  wydzialu 

ekonomicznegо. – 2013. – №4. – С.83-93. 

Закордонне фахове видання. 

11 

 

16.  

Перспективи розвитку кредитної кооперації в 

Україні 

Стаття 

(Index Copernicus, 

Google Scholar) 

Вісник Хмельницького національного університету. – 

2013.- №6, Т.1. – С.115-120. 

 

6 

 

17.  
Податкові режими кооперативних підприємств і 

організацій розвинених країн світу 

Стаття 

(Google Scholar) 

Науковий вісник Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. – 2013. – № 5 (254). – С. 103-108. 

6  

18.  

Вплив фінансових інструментів на ефективність 

діяльності підприємств 

Стаття 

(Index Copernicus, 

Google Scholar) 

Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних 

досліджень». – 2013. - №4(51). С.315-320. 

6 

 

19.  

Необхідність фінансового менеджменту як 

складової ефективної системи управління 

підприємством 

Стаття 

(Іndex Copernicus 

International, 

РИНЦ, 

Національна 

бібліотека 

України ім. В.І. 

Вернадського, 

ELAKPI, Google 

Scholar) 

Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ 

«КПІ». – 2013. – №10. – С.282-286. 

 

8/6 Фертюк С. В. 



3 

 

20.  

Роль фінансового менеджменту в діяльності 

підприємств 

Стаття 

(РИНЦ, Index 

Copernicus) 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна 

економіка». – 2013. - №5. – С.96-100.  

5  

21.  

Система інформаційного забезпечення як елемент 

фінансового менеджменту 

Стаття 

(Index Copernicus, 

EBSCO 

Publishing, Inc., 

ResearchBib, 

Ulrichsweb 

(Ulrich’s 

Periodicals 

Directory), РИНЦ, 

Google Академія) 

Наукові записки НУ «Острозька академія». Економіка. – 

2012. – №19. – С.90-94. 

5/3 Мицак О. В., Антонюк 

О. І. 

ІІІ. Підручники, навчальні посібники, монографії 

22.  

Формування системи фінансового забезпечення 

розвитку споживчої кооперації України: 

організаційно-економічні аспекти 

Монографія Формування системи фінансового забезпечення розвитку 

споживчої кооперації України: організаційно-економічні 

аспекти : [монографія] / Т. Г. Васильців, О. В. Мицак, Ю. М. 

Осадчук. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 

2017. – 200 с. 

200/150 Васильців Т. Г., 

Мицак О. В. 

ІV. Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації 

з наукової або професійної тематики 

23.  

Уточнення сутнісних характеристик категорії 

«фінансова безпека регіону» 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2020. – №16. – С.167-181.   

15  

24.  

Теоретико-методологічні засади забезпечення 

фінансової стійкості страхової компанії 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту. – 2020. – №16. – С.117-129.   

14/8 Бочуля О. О. 

25.  

Фінансовий стан підприємства як предмет 

фінансового аналізу 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2020. – №16. – С.182-194.   

14/8 Фурман Я. С. 

26.  

Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції 

розвитку та напрями активізації 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту. – 2019. – №15. – С. 421-435. 

14  

27.  

Особливості запровадження наукoвo-мeтoдичнoгo 

підхoду дo управління крeдитними ризиками в АТ 

«Ощадбанк» 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту. – 2019. – №15. – С. 360-364. 

14/8 Босак М. О. 

28.  

Науково-методичні підходи до діагностування 

фінансової безпеки підприємства 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №14. – С.186-194. 

9  



4 

 

29.  

Pоль та значeння кpeдитної політики в pоботі 

комepційного банку 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №14. – С. 144-152. 

8/6 Босак М. О. 

30.  

Ліквідність комерційного банку як об’єкт 

управління 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №14. – С. 153-162. 

9/5 Войчак І. В. 

31.  

Теоретичні аспекти ефективності страхової 

діяльності 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №14. – С. 163-168. 

5/4 Гайбура Д. В. 

32.  

Тeоpeтико-мeтодологічні засади дeпозитної 

політики комepційного банку 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №14. – С. 169-176. 

7/5 Ковальчук К. А. 

33.  

Теоретико-методичні аспекти управління 

фінансовою стійкістю комерційних банків 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №14. – С. 177-185. 

8/5 Корніюк К. О. 

34.  

Оцінка основних засобів за справедливою 

вартістю відповідно до МСФЗ 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №14. – С. 195-205. 

10/5 
Подокопна О. М., 

Войткова Х. В. 

35.  

Теоретичні аспекти управління грошовими 

потоками підприємства 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №14. – С. 206-215. 

9/5 Рекрутяк О. С. 

36.  

Тeоpeтичні основи оpганізації кpeдитної 

діяльності банків на pинку кpeдитування фізичних 

осіб 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2019. – №14. – С. 206-223. 

17/10 Солоненко О. Г. 

37.  

Ліквідність банку: економічна сутність та фактори 

впливу 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – №13. – С.587-597.   

10/7 Старостюк  

Ю. А. 

38.  

Кредитний скоринг як метод управління 

кредитними ризиками комерційного банку 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – №13. – С.580-587.   

7/5 Сологуб О. В. 

39.  

Фактори, що визначають фінансову стійкість 

комерційного банку 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – №13. – С.569-579.   

10/8 Паламарчук  

А. В. 

40.  

Організаційне та інформаційне забезпечення 

формування та реалізації кредитної політики 

банку 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – №13. – С.560-568.   

8/6 Мережко  

М. О. 

41.  

Ефективне управління активами як необхідна 

умова фінансової стійкості банківської установи 

(на прикладі АТ КБ «ПриватБанк») 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – №13. – С.551-560.   

9/6 Лежнік Н. О. 



5 

 

42.  

Особливості розробки депозитної політики 

комерційного банку 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – №13. – С.540-550.   

10/8 Климчук С. І. 

43.  

Особливості кредитування юридичних осіб 

комерційними банками України 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – №13. – С.532-539.   

8/6 Грелюс Ю. С. 

44.  

Науково-теоретичні концепції генезису та 

сутності страхування 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – №13. – С.522-531.   

9  

45.  

Публічні фінанси в Україні: дефініція, склад та 

державне управління 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2018. – №12. – С.276-283.   

8  

46.  

Теоретичні аспекти управління активами 

комерційних банків 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2017. – №11. – С.222-228. 

7/5 Кірсенко О. І. 

47.  

Формування та управління фінансовими 

результатами комерційного банку 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2017. – №11. – С. 215-221. 

7/5 Вандоляк  

М. А. 

48.  

Особливості управління інвестиційною діяльністю 

вітчизняних підприємств в умовах сьогодення 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту. – 2017. – №11. – С.206-214. 

14  

49.  

Підходи щодо вдосконалення кредитування 

споживчих потреб населення 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2016. – №10. – С.176-185. 

9/6 Островська  

В. І. 

50.  

Шляхи вдосконалення формування та розподілу 

прибутку вітчизняних підприємств 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2016. – №10. – С.170-175. 

6/4 Московчук  

І. О.  

51.  

Теоретичні засади формування кредитного 

портфеля комерційного банку 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2016. – №10. – С.160-169. 

10/5 Манащук  

Я. М. 

52.  

Особливості оцінки ефективності інвестиційних 

проектів в кризовій економіці 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2015. – №9. – С.317-321. 

5  

53.  

Місце і значення фінансового управління в 

діяльності підприємств і організацій 

Стаття Збірник наукових праць молодих вчених та студентів 

Хмельницького національного університету «Фінансові 

аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, 

практика». – 2015. – Том 1. – С.116-118.  

3  

54.  

Необхідність фундаментального аналізу в процесі 

портфельного інвестування 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2014. – №8. – С.284-294. 

10  
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55.  

Банківське обслуговування клієнтів як 

пріоритетний напрямок розвитку банківської 

системи 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2014. – №7. – С.24-31. 

8/4 Аксьонов  

І. М., Секретарук  

О. Г. 

56.  

Зарубіжний досвід формування бюджетів та 

можливість його використання в Україні 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2014. – №7. – С.14-23. 

10/5 Аксьонов І. М., 

Романова Л. В. 

57.  
Аналіз сучасного стану розвитку системи 

споживчої кооперації 

Стаття Науковий журнал «Молодий вчений». – 2014. – №6(09). – 

С.8-10. 

3  

58.  

Методика аналізу систем управління підприємств 

та організацій споживчої кооперації 

Стаття Проект Sworld – Научный журнал «Сборник научных 

трудов  Sworld». – 2013. – Т.42 «Менеджмент и 

маркетинг». – С.3-8.  

6 

 

59.  

Організаційно-економічний механізм управління 

розвитком господарських систем 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2013. – №6. – С.349-358. 

10/8 Мицак О. В. 

60.  

Стратегічні напрямки споживчої кооперації 

України 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2013. – №5. – С.235-243. 

9  

61.  

Механізм реалізації фінансового управління на 

підприємстві 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки»  

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2012. – № 4. – С.329-341. 

13/9 Мицак О. В. 

62.  

Значення системи забезпечення фінансового 

менеджменту в діяльності підприємства 

Стаття Збірник наукових праць серії «Економічні науки» 

Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту. – 2012. – №3. – С.291-296. 

6/3 Мицак О. В. 

V. Результати участі у наукових конференціях 

63.  

Современные тенденции банкострахования в 

условиях нестабильности развития финансового 

рынка Украины 

Тези доповідей Международная научно-практическая конференция на 

тему: «Современные тенденции развития науки и 

образования в условиях информационной глобализации», 

посвященная 10-летнему юбилею создания Научно-

исследовательского института экономических и правовых 

исследований, 15-16 октября 2020 г. -  Карагандинский 

Экономический Университет Казпотребсоюза. 

5  

64.  

Фінансова безпека регіону як складовий елемент 

фінансової безпеки держави 

Тези доповідей Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 28-29 травня 2020 р. – 

ХКТЕІ, 2020. – С.126-129. 

3  

65.  

Сучасні канали продажу споживчих кредитів 

вітчизняними банками: переваги та недоліки 

Тези доповідей Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 28-29 травня 2020 р. – 

ХКТЕІ, 2020. – С.130-133. 

3/1 Колесніков В. О. 
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66.  

Аналіз фінансового стану підприємств: 

інформаційне та нормативне забезпечення 

Тези доповідей Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 28-29 травня 2020 р. – 

ХКТЕІ, 2020. – С.134-137. 

3/1 Фурман Я. С. 

67.  

Інновації на страховому ринку України Тези доповідей Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 28-29 травня 2020 р. – 

ХКТЕІ, 2020. – С. 187-190. 

3/1 Бочуля О.О. 

68.  

Роль «бізнес–ангелів» в інвестиційній діяльності 

України 

Тези доповідей Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 28-29 травня 2020 р. – 

ХКТЕІ, 2020. – С.191-194. 

3/1 Дацюк К. М. 

69.  

Фінансова безпека регіону як передумова сталого 

соціально–економічного розвитку 

Тези доповідей Тези доповідей VI міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми економіки та 

управління: теоретичні і практичні аспекти», 14-16 травня 

2020 року. – ХНУ, 2020. – С. 172-173. 

2  

70.  

Необхідність фундаментального аналізу в процесі 

портфельного інвестування 

Тези доповідей Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і 

студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку 

економіки України», 25 квітня 2020 року. – Луцький 

національний технічний університет, 2020. – С. 305-307.  

2  

71.  

Фінансова стійкість страхової компанії та критерії 

її забезпечення 

Тези доповідей Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених, 

аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на 

ефективність», 31 березня 2020 р. – ХКТЕІ, 2020. – С.34-

36. 

2/1 Бочуля О. О. 

72.  

Роль споживчого кредитування у формуванні 

довіри населення до банків 

Тези доповідей Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених, 

аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на 

ефективність», 31 березня 2020 р. – ХКТЕІ, 2020. – С.44-

46. 

2/1 Колесніков В.О. 

73.  

Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану 

підприємства 

Тези доповідей Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених, 

аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на 

ефективність», 31 березня 2020 р. – ХКТЕІ, 2020. – С.49-

51. 

2/1 Фурман Я. С. 

74.  

Фінансові інвестиції: сутність та теоретичні 

аспекти залучення 

Тези доповідей Матеріали VI Міжнародної науково-практичної 

конференції: «Економічний розвиток: теорія, методологія, 

управління». – 27-29 листопада 2019 року, м.Київ.  – 

С.286-288. 

3  
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75.  

Теоретико-методологічні зacaди 

кредитної політики комерційного бaнку 

Тези доповідей Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 30-31 травня 2019 р. – 

ХКТЕІ, 2019. – С. 124-127. 

3/1 Босак М. О. 

76.  

Теоретичні аспекти ліквідності 

банку 

Тези доповідей Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 30-31 травня 2019 р. – 

ХКТЕІ, 2019. – С. 128-132. 

4/2 Войчак І. В. 

77.  

Механізм реалізації депозитної 

політики комерційного банку 

Тези доповідей Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 30-31 травня 2019 р. – 

ХКТЕІ, 2019. – С. 133-136. 

3/1 Ковальчук К. А. 

78.  

Сутнісні характеристики та роль 

грошових потоків у забезпеченні функціонування 

підприємства 

Тези доповідей Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 30-31 травня 2019 р. – 

ХКТЕІ, 2019. – С. 137-140. 

3/1 Рекрутяк О. С. 

79.  

Кредитування фізичних осіб та 

його перспективи в Україні 

Тези доповідей Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 30-31 травня 2019 р. – 

ХКТЕІ, 2019. – С. 141-144. 

3/1 Солоненко О. Г. 

80.  

Тренди інноваційних технологій та їх розвиток у 

страхуванні 

Тези доповідей Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 30-31 травня 2019 р. – 

ХКТЕІ, 2019. – С. 169-172. 

3  

81.  

Розвиток інноваційної діяльності 

страхових компаній в Україні 

Тези доповідей Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 30-31 травня 2019 р. – 

ХКТЕІ, 2019. – С. 173-176. 

4/2 Гайбура Д. В. 

82.  

Оцінка фінансової стійкості 

банківської системи на основі індикаторів 

Тези доповідей Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту», 30-31 травня 2019 р. – 

ХКТЕІ, 2019. – С. 177-180. 

3/1 Корніюк А. О. 

83.  

Удосконалення управління залученими 

депозитними ресурсами банку 

Тези доповідей Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених і студентів 

«Проблеми фінансового менеджменту»,  19 квітня 2019 р. 

– Луцький національний технічний університет, 2019. – 

С.40-42. 

2/1 Ковальчук К. А. 

84.  

Управління кредитним ризиком як інструмент 

забезпечення економічної безпеки комерційного 

банку 

Тези доповідей Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених і студентів 

«Проблеми фінансового менеджменту»,  19 квітня 2019 р. 

– Луцький національний технічний університет, 2019. – 

С.83-85. 

2/1 Солоненко О. Г. 
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85.  

Фактори, що визначають фінансову стійкість 

комерційного банку 

Тези доповідей Матеріали  Всеукраїнської студентської наукової 

конференції «Фінансово-кредитні системи: проблеми 

теорії і практик», 20 березня 2019 р. – КНЕУ, 2019. – С. 

217-219. 

2/1 Корніюк А.О. 

86.  

Економічна сутність ліквідності банку Тези доповідей Матеріали  Всеукраїнської студентської наукової 

конференції «Фінансово-кредитні системи: проблеми 

теорії і практик», 20 березня 2019 р. – КНЕУ, 2019. – 

С.199-201. 

2/1 Войчак І. В. 

87.  

Кредитний портфель як визначальна умова 

ефективності кредитної політики комерційного 

банку 

Тези доповідей Матеріали  Всеукраїнської студентської наукової 

конференції «Фінансово-кредитні системи: проблеми 

теорії і практик», 20 березня 2019 р. – КНЕУ, 2019. – 

С.196-198. 

2/1 Босак М. О. 

88.  

Домінанти подальшого розвитку ринку 

страхування життя в Україні 

Тези доповідей Збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, 

студентів «Творчий пошук молоді – курс на 

ефективність», 21 березня 2019 р. – ХКТЕІ, 2019. – С.110-

111. 

2/1 Борис О. О. 

89.  

страховий ринок України: сучасні реалії та 

вектори розвитку 

Тези доповідей Збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, 

студентів «Творчий пошук молоді – курс на 

ефективність», 21 березня 2019 р. – ХКТЕІ, 2019. – С.112-

114. 

2/1 Мудрик К. В. 

90.  

Теоретичні аспекти банківського кредитування 

юридичних осіб в Україні 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

«Соціально-економічні та правові чинники розвитку 

національної економіки України: облікові, аналітичні та 

контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних 

процесів», 22 листопада 2018 року. – Полтава: ВНЗУ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2018. – 

С.63-65. 

4/2 Грелюс Ю. С. 

91.  

Formating the theoretical basis of financial security in 

modern conditions 

Тези доповідей Матеріали II Міжнародної наукової конференції на тему 

«Корпоративне управління: стратегії, технології, 

процеси»,  26 жовтня 2018 року. – Лейпциг, 2018. – С.226-

228. 

3  

92.  

Ліквідність банку: економічна сутність Тези доповідей Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції на тему «Актуальні проблеми 

сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри 

фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2018 року. 

– Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2018. – С.712-715. 

4/2 Старостюк 

 Ю. А. 
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93.  

Фактори, що визначають фінансову стійкість 

комерційного банку 

Тези доповідей Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції на тему «Актуальні проблеми 

сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри 

фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2018 року. 

– Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2018. – С.708-711. 

4/2 Паламарчук  

А. В. 

94.  

Кредитний портфель як визначальна умова 

ефективності кредитної політики комерційного 

банку 

Тези доповідей Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції на тему «Актуальні проблеми 

сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри 

фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2018 року. 

– Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2018. – С.704-707. 

4/2 Мережко  

М. О. 

95.  

Критерії оцінки ефективності депозитної політики 

вітчизняних банків 

Тези доповідей Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції на тему «Актуальні проблеми 

сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри 

фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2018 року. 

– Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2018. – С.699-703. 

4/2 Климчук С. І. 

96.  

Кредитні операції та їх вплив на фінансовий стан 

комерційного банку 

Тези доповідей Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції на тему «Актуальні проблеми 

сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри 

фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2018 року. 

– Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2018. – С.695-698. 

4/2 Гнатюк Н. О. 

97.  

Механізм державного регулювання ринку 

фінансових послуг 

Тези доповідей Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції на тему «Актуальні проблеми 

сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри 

фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2018 року. 

– Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2018. – С.533-538. 

5  

98.  

Управление финансовой устойчивостью 

банковских учреждений в современных условиях 

Тези доповідей Материалы XXXVIII Международной научно-

практической конференции для студентов и учащихся 

«Инновационный потенциал молодежи в современном 

мире», 2-4 мая 2018 года. – Гомель, 2018.  

3/2 Паламарчук 

 А. В. 

99.  

Сфера застосування ризик-менеджменту Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених і студентів «Теорія та 

практика фінансового  менеджменту», 27 квітня 2018 

року. – Луцьк, Луцький національний технічний 

університет, 2018. – С.90-92. 

3/2 Сологуб О. В. 
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100.  

Стратегія розвитку системи міжбюджетних 

відносин в контексті фінансово-бюджетної 

децентралізації України 

Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С.159-161. 

3/2 Колесніков  

В. О. 

101.  

Проблеми управління капіталом вітчизняного 

підприємства та фактори, що визначають 

структуру капіталу 

Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С.156-158. 

3/2 Заболотна  

Д. Ю. 

102.  

Сутність кредитної політики комерційного банку Тези доповідей Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

«Творчий пошук молоді-курс на ефективність», 21 

березня 2018 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут,  2018. 

– С.154-156. 

3/2 Гнатюк Н. О. 

103.  

Роль місцевих бюджетів в економічному розвитку 

регіонів 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України», 23 листопада 2017 року. – 

Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 

2017. – С.96-98. 

3/2 Паламарчук  

А. В. 

104.  

Стратегії державної фінансової підтримки 

розвитку споживчої кооперації в Україні 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

Львівського торговельно-економічного університету 

«Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі 

України на інноваційних засадах», 26-27 жовтня 2017 

року. – Львів: Львівський торговельно-економічний 

університет, 2017. С.291-292. 

2  

105.  

Передумови формування фінансової безпеки 

регіону 

Тези доповідей Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції на тему «Стратегія розвитку України: 

економічний та гуманітарний виміри», 17 жовтня 2017 

року. – Київ:  Національна академія статистики, обліку та 

аудиту, 2017. – С.201-203. 

3  

106.  

Теоретичні засади управління капіталом 

вітчизняних підприємств 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи 

розвитку», 8 вересня 2017 року.  – Полтава: ЦФЕНД, 2017. 

–С.119-121. 

3  
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107.  

Венчурне фінансування як інноваційний потенціал 

розвитку бізнес-одиниць 

Тези доповідей Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції на тему «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри фінансів, обліку 

та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2017 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2017. – С.68-71. 

3  

108.  

Депозитна політика як складова системи 

управління діяльністю банку 

Тези доповідей Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції на тему «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри фінансів, обліку 

та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2017 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2017. – С.43-46. 

3/2 Захарчук  

А. С. 

109.  

Сутність фінансової стійкості комерційного банку 

та ефективні шляхи її  забезпечення 

Тези доповідей Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції на тему «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри фінансів, обліку 

та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2017 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2017. – С.47-50. 

3/2 Тимощук  

І. М. 

110.  

Організаційне та інформаційне забезпечення 

формування та реалізації кредитної політики 

банку 

Тези доповідей Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції на тему «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри фінансів, обліку 

та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2017 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2017. – С.51-54. 

3/2 Якубовська  

В. В. 

111.  

Теоретичні аспекти управління фінансовим 

результатом комерційного банку 

Тези доповідей Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції на тему «Актуальні проблеми сьогодення у 

сфері фінансів, обліку та аудиту» кафедри фінансів, обліку 

та аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2017 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2017. – С.181-183. 

3/2 Вандоляк  

М. А. 

112.  

Активи підприємства: наукові підходи до 

трактування сутності 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасні економічні системи: стан та 

перспективи», 16-17 травня 2017 р. – Хмельницький: 

ХКТЕІ, 2017. – С. 64-65. 

2/1 Співак О. Ю. 

113.  

Фактори забезпечення ефективності процесу 

управління ліквідністю банку 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасні економічні системи: стан та 

перспективи», 16-17 травня 2017 р. – Хмельницький: 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 

інститут, 2017. – С. 61-62. 

2/1 Попик В. О. 
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114.  

Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: 

проблеми та перспективи розвитку 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасні економічні системи: стан та 

перспективи», 16-17 травня 2017 р. – Хмельницький: 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 

інститут, 2017. – С. 59-60. 

2/1 Островська  

В. І. 

 

115.  

Поняття та значення кредитного портфеля 

комерційного банку 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасні економічні системи: стан та 

перспективи», 16-17 травня 2017 р. – Хмельницький: 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 

інститут, 2017. – С. 57-58. 

2/1 Манащук  

Я. М. 

116.  

Вплив кредитних операцій на фінансовий стан 

банку 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасні економічні системи: стан та 

перспективи», 16-17 травня 2017 р. – Хмельницький: 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 

інститут, 2017. – С. 55-56. 

2/1 Кірсенко О. І. 

117.  

Перспективи розвитку банківської системи 

України в умовах фінансової глобалізації 

Тези доповідей Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні 

технології розвитку у сфері харчових виробництв, 

готельно--ресторанного бізнесу, економіки та 

підприємництва: наукові пошуки молоді», 6 квітня 2017 

року. – Харків, Харківський державний університет 

харчування та торгівлі,  2017.  – С. 209-210. 

2/1 Солоненко  

О. Г. 

118.  

Перспективи подальшого розвитку біржової 

діяльності в Україні 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-теоретичної 

інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, 

студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», 

21 березня 2017 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут, 2017. – 

С. 353-354. 

2/1 Солоненко  

О. Г. 

119.  

Проблеми та перспективи розвитку страхового 

ринку України 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-теоретичної 

інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, 

студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», 

21 березня 2017 року. – Хмельницький: Хмельницький 

кооперативний торговельно-економічний інститут, 2017. – 

С. 203-205. 

3/2 Бондарук  

А. В. 

120.  

Організаційно-економічний механізм формування 

системи фінансового забезпечення розвитку 

споживчої кооперації 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

присвяченої 150-річчю утворення першого споживчого 

товариства в Україні та 200-річчю від часу заснування 

Львівського торговельно-економічного університету «150 

років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, 

визначаємо майбутнє»,  13 грудня 2016 року. – Львів: 

Львівський торговельно-економічний університет, 2016. – 

С.185-186. 

2/1 Мицак О. В. 
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121.  

Оцінювання системи фінансового забезпечення 

розвитку споживчої кооперації 

Тези доповідей Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми економіки та управління в умовах 

системної кризи»,  29 листопада 2016 року. – Львів, 2016. 

– Ч. 1. – С.324-329. 

4 

 

122.  

Роль фінансового менеджменту в системі 

управління бізнес-одиницею 

Тези доповідей Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва»  присвячена 50-тиріччю факультету 

управління та бізнесу ХНАДУ, 25 листопада 2016 року. – 

Харків, 2016. – С.221-222. 

2 

 

123.  

Реалізація організаційно-економічного механізму 

фінансового забезпечення розвитку споживчої 

кооперації 

Тези доповідей Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції КНЕУ «Модернізація управління 

національною економікою», 24-25 листопада 2016 року. – 

Київ: Київський національний економічний університет, 

2016. – С.273-277. 

4  

124.  

Споживча кооперація як об’єкт державного 

регулювання 

Тези доповідей Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на 

мікро- та макрорівні», 17-18 листопада 2016 року. – 

Полтава,  2016. – С.259-261. 

3  

125.  

Інвестиційна політика торговельного підприємства в 

умовах фінансових ризиків діяльності 

Тези доповідей Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції на тему «Актуальні проблеми сьогодення у сфері 

фінансів, обліку та аудиту» кафедри фінансів, обліку та 

аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2016 року. – Хмельницький: 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 

інститут, 2016.– С.156-159. 

4/2 Глущишина  

Ю. І. 

126.  

Удосконалення інституційного базису фінансового 

забезпечення розвитку споживчої кооперації 

Тези доповідей Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції на тему «Актуальні проблеми сьогодення у сфері 

фінансів, обліку та аудиту» кафедри фінансів, обліку та 

аудиту ХКТЕІ, 24-25 травня 2016 року. – Хмельницький: 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний 

інститут, 2016.– С.490-159. 

2  

127.  

Інфраструктура фінансового забезпечення 

споживчої кооперації 

Тези доповідей Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасні економічні системи: стан та 

перспективи розвитку», 16-17 травня 2016 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-

економічний інститут, 2016. – С.316-318. 

3  

128.  

Досвід  державного  регулювання  іноземних 

інвестицій у розвинених країнах 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-теоретичної 

конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий 

пошук молоді – курс на ефективність», 25 лютого 2016 року. 

– Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2016. – С. 194-195. 

2/1 Барбосова  

Ю. С. 
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129.  

Особливості формування портфеля цінних паперів 

банку 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-теоретичної 

конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий 

пошук молоді – курс на ефективність», 25 лютого 2016 року. 

– Хмельницький: Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, 2016. – С. 199-200. 

2/1 Глущишина  

Ю. І. 

130.  

Зарубіжний досвід функціонування системи 

споживчої кооперації 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: 

регіональні особливості та світові тенденції», 27-28 

листопада 2015 року. – Одеса: Одеський національний 

університет імені І. Мечникова, 2015. – С.48-51. 

3  

131.  

Тенденції розвитку фінансово-економічного стану 

підприємств і організацій споживчої кооперації 

Тези доповідей Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трасформаційних перетворень», 20 листопада 2015 року. – 

Львів: Львівська комерційна академія, 2015. – С. 223-225. 

3  

132.  

Тенденції розвитку споживчої кооперації України в 

складі національної економіки 

Тези доповідей Матеріали Наукової конференції професорсько-

викладацького складу і аспірантів навчально-наукового 

комплексу «Академія» «Актуальні проблеми економіки і 

торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції», 13 травня 2015 

року. – Львів: Львівська комерційна академія, 2015. – С. 71-

73. 

3 

 

133.  

Проблеми формування прибутку підприємства в 

умовах ринкової економіки 

Тези доповідей Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної 

конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка 

НАН України Чумаченка М.Г. «Інноваційні аспекти 

ресурсовикористання», 27 березня 2015 року. – Тернопіль:  

Тернопільський національний технічний університет ім. 

І.Пулюя, 2015. – С. 137-138. 

2 

 

134.  

Внутрішній фінансовий контроль як механізм 

удосконалення фінансового управління 

Тези доповідей Матеріали науково-практичної інтернет-конференції 

«Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в 

умовах євроінтеграційних процесів», 20 лютого 2015 року. – 

Львів: Львівська комерційна академія, 2015. – С.166-168. 

3  

135.  

Особливості інвестиційного розвитку Хмельницької 

області в сучасних умовах 

Тези доповідей Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної конференції 

молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук 

молоді – курс на ефективність», 25 лютого 2014 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-

економічний інститут, 2015. – С. 207-208. 

2/1 Зварич О. В. 

136.  

Модель компетенций финансового менеджера Тези доповідей Материалы Международной научно-практической 

конференции «Развитие инновационной экономики: 

результаты, проблемы, перспективы», 9-10 октября 2014 года. 

– Гомель: УО Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации, 2014. – С. 275-

278. 

3 

 



16 

 

137.  

Складові системи управління споживчої кооперації 

України та напрямки їх розвитку 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Механізми, стратегії, моделі та технології управління 

економічними системами за умов інтеграційних процесів: 

теорія, методологія, практика», 2-4 жовтня 2014 року. – 

Хмельницький: Хмельницький національний університет. – 

С.174-175. 

2 

 

138.  

Досвід державного сприяння розвитку кооперації в 

закордонній практиці та його застосування в Україні 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Фінансова система країни: тенденції та перспективи 

розвитку», 13-14 червня 2014 року. – Острог: НУ «Острозька 

академія», 2014. 

3 

 

139.  

Фінансове планування в системі споживчої 

кооперації 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та 

регулювання»,  27 червня 2014 року. – Київ: Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана, 2014. – С.158-160. 

3 

 

140.  

Досвід державного сприяння розвитку кооперації в 

закордонній практиці та його застосування в Україні 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Фінансова система країни: тенденції та перспективи 

розвитку», 13-14 червня 2014 року. – Острог: НУ «Острозька 

академія», 2014. 

3 

 

141.  

Фінансове планування в системі споживчої 

кооперації 

Тези доповідей Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та 

регулювання»,  27 червня 2014 року. – Київ: Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана, 2014. – С.158-160. 

3 

 

142.  

Внутрішній фінансовий контроль як механізм 

вдосконалення фінансового управління 

Тези доповідей Матеріали  Наукової конференції професорсько-

викладацького складу і аспірантів навчально-наукового 

комплексу «Академія» «Шляхи стимулювання внутрішнього 

попиту в економіці зі значним борговим навантаженням», 24-

25 квітня 2014 року. – Львів: Львівська комерційна академія, 

2014. – С.122-125. 

3  

143.  

Організаційна система як елемент фінансового 

управління 

Тези доповідей Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Фінансово-економічний розвиток України в 

умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів»,  28 лютого 

2014 року. – Львів:  Львівська комерційна академія, 2014. – 

С.220-223. 

3 

 

144.  

Аналіз ефективності банківських операцій з 

пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення 

Тези доповідей Матеріали V Міжнародної науково-теоретичної конференції 

молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук 

молоді – курс на ефективність», 25 лютого 2014 року. – 

Хмельницький: ХКТЕІ, 2014. – С. 250-252. 

2 
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145.  

Финансовое планирование как элемент финансового 

менеджмента потребительской кооперации 

Тези доповідей Материалы Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы финансового 

менеджмента», 2014. –  Казань: Казанский кооперативный 

институт. – С.89-93. 

5 

 

146.  

Удосконалення механізму управління фінансовою 

стійкістю підприємств в умовах економічної кризи 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні проблеми та механізми фінансового управління», 

12-13 грудня 2013 року. – Харків: Науково-дослідний центр 

індустріальних проблем розвитку НАН України, 2013. – 

С.592-596. 

4 

 

147.  

Напрями запобігання кризовим явищам в системі 

споживчої кооперації України 

Тези доповідей Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Теорія і практика забезпечення ефективного 

розвитку суб’єктів ринку», 30 листопада 2013 року. – 

Полтава:  ВНЗУ «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», 2013. – С.140-141. 

2 

 

148.  

Роль інформації в системі управління підприємством Тези доповідей Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Реформування економіки України: стан та перспективи», 29 

листопада 2013 року. – Київ: Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2013. – С. 

133-135. 

3 

 

149.  

Стан і перспективи інноваційного розвитку системи 

споживчої кооперації України 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Трансформація національних моделей економічного 

розвитку в умовах глобалізації», 20-22 листопада 2013 року. – 

Київ:  КНТЕУ, 2013. – С.452-453.  

2 

 

150.  

Вдосконалення організаційної структури сучасного 

підприємства 

Тези доповідей Матеріали тез ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Підвищення національної 

конкурентоспроможності: управлінські, соціально-

економічні, науково-технологічні аспекти», 19-23 листопада 

2013 року. –  Сімферополь-Ялта: Кримський інститут бізнесу, 

2013. – С.95-99. 

5 

 

151.  

Бізнес-планування в системі споживчої кооперації Тези доповідей Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції 

«Ринкова економіка: тенденції і закономірності» – 30 жовтня 

2013 року. – Алчевськ:  ДДТУ, 2013. – С. 173-175. 

2 

 

152.  

Методика аналізу систем управління підприємств та 

організацій споживчої кооперації 

Тези доповідей Материалы Международной научно-практической Интернет-

конференции «Научные исследования и их практическое 

применение. Современное состояние и пути развития’ 2013» 

- 1-12 октября 2013 года. – Одесса: Проект SWorld. 

4  

153.  

Фінансова стратегія у системі управління 

підприємством 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет – 

конференції «Економіка та управління: теорія та практика», 

12-13 вересня 2013 року. – Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2013. – 

С.97-101. 

4  
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154.  

Значення системи інформаційного забезпечення 

фінансового управління підприємств 

Тези доповідей Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  

«Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та 

регулювання»,  27 червня 2013 року. – Київ: Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана, 2013. – С.142-144. 

3 

 

155.  

Перспективи розвитку небанківських фінансово-

кредитних установ на фінансовому ринку України 

Тези доповідей Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна 

система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних 

процесів», 23-24 травня 2013 року. – Черкаси: Черкаський 

інститут банківської справи, 2013. – С.340-341. 

2 

 

156.  

Роль управлінського обліку в системі менеджменту 

підприємства 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах 

трансформації облікової системи корпоративного та 

державного сектору», 15 березня 2013 року. – Харків: 

Український державний університет фінансів, 2013. – С.89-

91.  

3  

157.  

Витрати підприємств і організацій споживчої 

кооперації та чинники, які впливають на їх обсяг 

Тези доповідей Матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції 

молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук 

молоді – курс на ефективність», 19 лютого 2013 року. – 

Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-

економічний інститут, 2013. – С. 168-170. 

3/2 Абрамова  

О. В. 

158.  

Удосконалення системи забезпечення фінансового 

менеджменту підприємств і організацій споживчої 

кооперації 

Тези доповідей Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет - 

конференції «Теорія і практика забезпечення ефективного 

розвитку суб’єктів ринку» - 20 листопада 2012 року. – 

Полтава: ВНЗУ «Полтавський університет економіки і 

торгівлі, 2012. – С. 165-167.  

3  

159.  

Проблеми залучення фінансових ресурсів 

підприємств на ринку банківських послуг України 

Тези доповідей Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Національні 

фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та 

перспективи розвитку»,  16-17 листопада 2012 року. – Львів: 

ЛКА, 2012. – С. 182-183. 

2 

 

160.  

Інноваційні педагогічні технології під час 

професійної підготовки майбутніх фахівців 

Тези доповідей Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції 

«Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої 
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