
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ЗВІТ 

про науково-дослідну роботу 

кафедри фінансів 

за 2011 рік 
 

 

Список публікацій за результатами наукової роботи  

за 2011 рік  

 

№ Прізвище, ім‟я та 

по батькові 

Найменування 

опублікованої наукової 

роботи 

(мовою видання) 

Видавництво, рік 

видання 

Обсяг 

умовних 

друк. 

арк. 

  

Монографії 

 Логвіновська С.І. 

 Семенов В.Ф. 

Фінансове та ресурсне 

забезпечення відтворення 

еколого-виробничих систем 

Фенікс, Одеса, 

2011р. 

18,25 

9,0 
 

 Михайленко С.В. Бюджетний менеджмент: 

стан та оцінка ефективності: 

монографія 

Одеса: ВМВ, Друк 

Південь, 2011 

23,5  

  Навчальні посібники    

 Хомутенко А.В. 

 Іванченкова Л.В.,  

Кононенко В.А., 

Немченко В.В., 

Редько К.О., 

Редько О.Ю., 

Скляр Л.Б., 

Ткачук Г.О.,  

Хомутенко В.П. 

Аудит в Україні (основи 

державного, незалежного, 

професійного та 

внутрішнього аудиту) 

Київ: Центр учбової 

літератури, 2012 
33,5   

 Лісовська Л.П. 

Крупіна Н.А. 

 

 

 «Місцеві фінанси» 

 

 

Ротапринт, 2011 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

  Всього                                                                                                              39,72 

Наукові статті у міжнародних періодичних виданнях 

 Андрієвська Є.В. Modern trends of realizing the 

innovational activity in 

industrial enterprises 

12-та щорічна 

докторська 

конференція з 

фінансів та аудиту 

Вищої Школи 

Економіки Праги, 

0,9  



 1 

май 2011 

 

 Всього                                                                                                                    0.9 д.а. 

Наукові статті у загальнодержавних періодичних виданнях 

 Волкова О.Г. 

Хомутенко В.П., 

Чередниченко 

А.П. 

Проблемні питання 

застосування Закону 

України «Про відновлення 

платоспроможності 

боржника або визнання його 

банкрутом» в діяльності 

кредитних спілок України  

 

Фінанси України, 

2011 

0,3   

 Волкова О.Г. 

Хомутенко В.П. 

Вплив Податкового кодексу 

України на рівень 

фінансового забезпечення  

кредитних спілок» 

Вісник НБУ, 2011 0,56/ 

0,277 

 

 Михайленко С.В. Актуальні проблеми 

розвитку бюджетного 

менеджменту як науки і 

мистецтва 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2011.- 

№ 1 

0,44  

 Михайленко С.В. Бюджет як об‟єкт 

управління 

Актуальні проблеми 

економіки. - 2011. –  

№ 2.  

0,44  

 Музиченко Г.В. 

Коляда Т.А. 

Вплив демократії на обсяг 

гарантованих державою 

соціальних послуг 

населенню та рівень їх 

фінансового забезпечення в 

умовах посткризової 

економіки 

Збірник наукових 

праць НУДПСУ 

(№1, 2011р.), 

Електронне видання, 

сайт бібліотеки 

Вернадського у 

розділі Наукова 

періодика України 

(журнал № 560). 

0,5 /0,25 

д.а. 

 

 Хомутенко В.П. 

Волкова О.Г. 

Вплив Податкового кодексу 

України на рівень 

фінансового забезпечення 

кредитних спілок 

Вісник НБУ №3, 

2011 

0,56/ 

0,283 
 

Всього                                                                                                                      2.52 д.а. 

Наукові статті у збірниках наукових праць ОДЕУ 

 Близниченко Т.І. Рахункова палата як 

незалежний орган 

державного фінансового 

контролю, що протидіє 

корупції 

Ротапринт, 2011 0,5 д.а.  

 Волохова І.С. Історичні аспекти теорії та 

практики місцевих фінансів 

Вісник соціально-

економічних 

досліджень. Вип.43 

/ОДЕУ. – Одеса: 

ОДЕУ, 2011. 

0,4  

 Дубовик О.Ю. Пільги як інструмент 

державного податкового 

регулювання 

Вісник соціально-

економічних 

досліджень, 2011, № 

0,4  
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42 

 Здорікова Т.С 

І.В.Анфіногентов

а 
Проблеми оподаткування 

суб‟єктів малого 

підприємництва та шляхи їх 

вирішення.  

 

 

Одеський 

державний 

економічний 

університет. Вісник 

соціально-

економічних 

досліджень. Збірник 

наукових праць. 

№38 2011рік.  

0,4 д.а. 

 

 Кобилецька О. Ф. Європейський досвід 

формування місцевих 

бюджетів 

ОДЕУ, 2011 0,5 д.а.  

 Мартинюк І.В. „Податкове регулювання 

сфери природокористування 

в умовах ринкової 

економіки”  

Науковий вісник,  № 

7 (132), 2011 

0,38  

 Мартинюк І.В. „Державне регулювання 

природокористування як 

елемент ефективного 

розвитку національної 

економіки в умовах 

євроінтеграції” 

Вісник соціально-

економічних 

досліджень 

(прийнято до друку) 

0,57  

 Михайленко С.В. Міжнародний досвід 

організації державного 

бюджетного контролю 

Науковий вісник 

ОДЕУ. - 2011. - № 5 

0,625  

 Музиченко Г.В. Вплив сучасних світових 

соціально-економічних 

процесів на зміст соціальної 

політики держави 

Науковий вісник. 

Одеський 

державний 

економічний 

університет. 

Всеукраїнська 

асоціація молодих 

науковців. - Науки: 

економіка, 

політологія, історія. 

– 2011. - № 9 (134). – 

С. 181-189. 

0,5 д.а.  

 Слатвінська М. О. 

Мале підприємництво: стан 

та перспективи розвитку 

Вісник соціально-

економічних 

досліджень ОДЕУ. – 

2011. – Ч.2, № 41 

0.5 д.а 

 

 Тарасенко М.В. 

Шляхи реформування 

пенсійної системи України.  

Вісник соціально-

економічних 

досліджень ОДЕУ. 

 

0,5 

 

 

 Хомутенко А. В.  

В. П. Хомутенко 

Державний аудит як форма 

фінансового контролю: 

сутність та інституційні 

особливості 

Вісник соціально-

економічних 

досліджень ОДЕУ. – 

2011. – №  

0,52 / 

0,26 
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 Хомутенко В.П. 

Чередниченко 

А.П. 

Стан та перспективи  

розвитку суб‟єктів малого 

підприємництва в умовах 

податкової реформи 

 

Вісник соціально-

економічних 

досліджень ОДЕУ. – 

2011. –   

0,54/ 

0,27 
 

 Шевцова Ю.О. Зовнішній державний борг 

на сучасному етапі розвитку 

економіки України 

Науковий 

вісник.ОДЕУ.Всеук

раїнська асоціація 

молодих науковців.–

2011.-№7(132) 

0,56  

 Шикіна Н.А. Інфляційне навантаження як 

загроза соціальної безпеки 

країни 2011 р. 

Вісник соціально-

економічних 

досліджень 3 випуск 

0,5 д.а.  

 Всього                                                                                                                       6.7 д.а. 

Наукові статті в інших фахових виданнях та збірниках наукових праць 

 Васютинська Л.А. 

 

Управління видатками 

бюджету: російський досвід 

Прометей 

регіональний 

збірник наукових 

праць 

м. Донецьк 

0,4  

 Васютинська Л.А. 

 

Структурний аналіз системи 

державних видатків 

“Економічний 

простір” 

м. Дніпропетровськ 

0,4  

 Волохова І.С. Проблеми адміністрування 

суспільних благ органами 

місцевого самоврядування та 

шляхи їх вирішення 

Економічний 

простір: Збірник 

наукових праць. - № 

48/1. – 

Дніпропетровськ: 

ПДАБА, 2011 

0,5  

 Волохова І.С. Місцеве самоврядування та 

місцеві фінанси в Україні (на 

прикладі фінансування 

галузі освіти) 

Прометей: 

регіональний 

збірник наукових 

праць з економіки / 

Донецький 

економіко-

гуманітарний 

інститут МОНМС 

України; Інститут 

економіки 

промисловості НАН 

України. – Донецьк: 

ДЕГІ, 2011. – Вип.1 

(34). 

0,4  

 Волохова І.С. Проблеми сучасного 

розуміння місцевих, 

регіональних та 

територіальних фінансів 

Збірник наукових 

праць Черкаського 

державного 

технологічного 

університету. Серія: 

Економічні науки 

[Текст]: Вип.28. Ч. ІІ 

0,4  
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/ М-во освіти і науки 

України, Черкас. 

Держ. Технол. Ун-т. 

– Черкаси: ЧДТУ, 

2011. 

 Коцюрубенко 

Г.М. 

Аналіз доходів та витрат 

вітчизняних 

домогосподарств у сучасних 

умовах розвитку економіки 

України 

Наукові праці 

Кіровоградського  

національного 

технічного 

університету.  

Економічні науки, 

вип. 19. – 

Кіровоград: КНТУ, 

2011. – 418 с. 

0,5 а.а.   

с. 262-

269 

 

 Коцюрубенко 

Г.М. 

Стан та проблеми 

формування заощаджень 

українськими 

домогосподарствами  

Науковий  журнал 

Київського  

національного  

торговельно-

економічного  

університету 

«Вісник  КНТЕУ» 

(Здано до друку) 

0,7 а.а.  

 Коцюрубенко 

Г.М.  

Шикіна Н.А. 

Фінанси домогосподарств як 

основа розвитку людського 

капіталу 

Науковий журнал 

Донецького 

національного 

університету 

економіки і торгівлі 

імені Михайла 

Туган-

Барановського 

"Вісник ДонНУЕТ" 

(Здано до друку) 

0,72 а.а.  

 Коцюрубенко 

Г.М. 

Соціальні стандарти та їх 

вплив на фінанси 

домогосподарств  

Науковий 

економічний журнал 

«Вісник 

Бердянського 

університету 

менеджменту і 

бізнесу». – 2011. –  

№3 (15). 

0,48 а.а  

 Луценко І.С. Основні етапи реалізації 

податкової політики в сфері 

ЗЕД 

Ефективна 

економіка № 1 2011 0,8 д.а 

 

 Михайленко С.В.  

 

 

Оцінка якості управління 

виконанням бюджету  

з використанням даних 

експертних опитувань    

Економічний вісник 

університету. – 

2011. -- № 16/2. 

0,375  

 Слатвінська М. О. Спрощена система 

оподаткування: особливості, 

проблеми і перспективи 

Управління 

розвитком: збірник 

наукових робіт / 

ХНЕУ – Харків. – 

0.4 д.а.  
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2011 р. – № 5 (102). 

 Шикіна Н.А. 

Коцюрубенко 

Г.М.  

 

Фінанси домогосподарств як 

основа розвитку людського 

капіталу 

Науковий журнал 

Донецького 

національного 

університету 

економіки і торгівлі 

імені Михайла 

Туган-

Барановського 

"Вісник ДонНУЕТ" 

(Здано до друку) 

0,72 а.а.  

Всього                                                                                                                      6.44 д.а. 

Тези науково-методичних конференцій 

 Андрієвська Є.М. Впровадження інноваційних 

структур, як основа розвитку 

промислового виробництва 

Доповідь на 

підсумковій 

науково-практичній 

конференції 

професорсько-

викладацького 

складу ОДЕУ, 

академічних установ 

та вищих 

навчальних закладів 

України 2011  

0,2  

 Артеменко Н.Г. Фінансування соціального 

захисту населення на 

сучасному етапі розвитку 

економіки України 

ХIII Всеукраинской 

научно-

практической. 

конференции 

молодых ученых, 

аспирантов и 

студентов 

"Перспективы 

развития и пути 

совершенствования 

финансовой 

системы Украины", 

2010 

0,13  

 Артеменко Н.Г. Соціальний захист 

населення  в контексті 

соціально-економічного 

розвитку 

 

“Фінансово-

бюджетна політика 

в контексті 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів” 

(збірник тез), 

Дніпропетровськ, 

2011 

 

0,13 

 

 

 Артеменко Н.Г. Фінансові інститути 

соціального захисту як 

поняття 

 

Таврический 

экономический 

журнал № 3-4,2011, 

стр.32-34 

0,13 
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 Васютинська Л.А. Формирование 

результативной системы 

государственных расходов 

Проект SWorld 

Интернет-

конференцию 

«Перспективные 

инновации в науке, 

образовании, 

производстве и 

транспорте „2011» 

0,3  

 Васютинська Л.А. Бюджетно-видаткова 

політика держави: проблеми 

та перспективи 

Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

"Розвиток України в 

ХХІ столітті: 

економічні, 

соціальні, 

екологічні, 

гуманітарні та 

правові проблеми" 

0,3  

 Волкова О.Г. Науково-практична 

конференція «Реформування 

податкової системи України 

відповідно до Європейських 

стандартів», м. Ірпінь. 28 

жовтня 2011р. 

 Тези «Діяльність кредитних 

спілок України в умовах 

Податкового кодексу 

України» 

2011 0,2  

 Волохова І.С. До питання щодо створення 

регіонального 

самоврядування та 

регіональних фінансів в 

Україні 

Управління 

міжнародною 

конкурентоспромож

ністю регіонів: 

механізми, 

принципи, стратегії / 

Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 22-24 

вересня 2011 р. – 

Симферополь: 

Кримський інститут 

бізнесу, 2011. 

0,2  

 Коцюрубенко 

Г.М. 

Прожитковий мінімум та 

його значення у складі 

фінансів домогосподарств 

Матеріали 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

«Соціально-

економічний 

розвиток України та 

0,13 а.а 

с. 220-

221  
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її регіонів: проблеми 

науки та практики» 

(Харків, 19-20 квіт. 

2011 р.). – Х.: ФОП 

Александрова К.М.; 

ВД «ІНЖЕК», 2011 

 Ловіновська С.І. 

Удосконалення процесу 

формування місцевих 

бюджетів 

Матеріали XІІ 

Міжнародної  

науково-практичної 

конференції. 

Збірник матеріалів 

науково-практичної 

конференції  

Луцького 

національного 

технічного 

університету. – 

Луцьк: ЛНТУ, 2011. 

С.56-60. 

0,3 

 

 Луценко І.С. Оподаткування офшорних 

нерезидентів в умовах дії 

Податкового Кодексу 

Збірник тез науково-

практичної 

конференції 

«Реформування 

податкової системи 

України відповідно 

до Європейських 

стандартів»  

2011 

0,1 д.а  

 Мартинюк І.В.  „Ресурсні платежі як 

фінансовий інструмент 

регулювання 

природоохоронної 

діяльності в умовах 

поглиблення інтеграційних 

процесів” 

Волинський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки, 

2011 

0,16  

 Михайленко С.В. Оцінка динаміки податкових 

надходжень в системі 

бюджетного менеджменту 

Гармонізація 

оподаткування в 

умовах 

глобалізаційних та 

інтеграційних 

процесів (Збірник 

тез доповідей 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 

м. Ірпінь, 17-18 

березня, 2011 

0,1  

 Михайленко С.В. Оцінка ефективності 

системи бюджетного 

контролю в Україні 

Підсумкова 

науково-практична 

конференція 

професорсько-

0,1  
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викладацького 

складу ОДЕУ, 

академічних установ 

та вищих 

навчальних закладів 

України, м. Одеса 

25-26 травня 2011 

 Михайленко С.В. Оцінка якості управління 

виконанням бюджету з 

використанням даних 

експертних опитувань    

IV Міжнародна 

науково-практична 

конференція “Умови 

економічного 

зростання в країнах 

з ринковою 

економікою”,   

м. Переяслав-

Хмельницький, 28-

29 квітня 2011 р. 

 

  

 Музиченко Г.В Вплив демократії на 

зміст та обсяг соціальних 

функцій держави 

Матеріали III 

Міжнародної 

науково-практичної 

Інтернет-

конференції 17 

квітня 2011 року. 

"Сучасні проблеми 

економічної теорії 

та практики 

господарювання в 

ринкових умовах".  

http://sfpk.at.ua/ 

 

0,3 д.а.   

 Музиченко Г.В.  

Коляда Т.А. 

Узгодження діапазону 

соціальних функцій держави 

з фінансовими 

можливостями бюджету в 

умовах посткризового 

розвитку економіки України 

 

Фінансові та 

соціально-політичні 

проекти 

модернізації 

суспільства в умовах 

відновлення 

економічного 

зростання: матеріали 

V Міжнародної 

науково-практичної 

конференції. – 

Ірпінь: 

Національний 

університет ДПС 

України, 2011. – 191 

с. – С. 53-54. 

 

0,2 /0,1  

 Слатвінська М. О. Проблеми розвитку малого 

підприємництва в Україні 

Матеріали ІІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

0.2 д.а.  
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конференції 

«Сучасні тенденції 

розвитку наукової 

думки» (Одеса, 

Лондон, 31 січня – 

14 лютого 2011 р.). – 

Одеса, 2011. 

 

 

 Слатвінська М. О. Зарубіжний досвід 

оподаткування малого та 

середнього бізнесу 

Матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

«Забезпечення 

сталого розвитку 

економіки на макро- 

та мікрорівнях», 12-

13 лютого 2011 р. – 

Одеса: ГО «Центр 

економічних 

досліджень та 

розвитку», 2011. 

0,2  

 Шевцова Ю.О. Недосконалість бюджетної 

системи як основна причина 

виникнення зовнішнього 

державного боргу 

Повідомлення на 

підсумковій 

науково-практичній 

конференції 

професорсько-

викладацького 

складу ОДЕУ, 

академічних установ 

та вищих 

навчальних закладів 

України 2011 

0,3  

Всього                                                                                                                        3.5 д.а. 

Електронні фахові та періодичні видання  

 Музиченко Г.В. Визначення державної політики в 

сучасній політичній науці   

Наукові праці: 

Науково-

методичний 

журнал. – Т.1 . 

Вип. 49 . 

Політологія. – 

Миколаїв: 

Вид-во ЧДУ 

ім. Петра 

Могили, 2011. 

– 192 с. – С. 

62-66. 

 

0,5 д.а.  

 Музиченко Г.В.  Державна політика просторового 

розвитку: можливості 

застосування кластерного підходу 

Перспективи. – 

2011. - №2 

(48). - С. 116-

0,5 д.а.  
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в регіональній політиці 121. 

 

 Музиченко Г.В.  Методологічні основи 

дослідження та аналізу державної 

політики 

Гілея. – 2011. – 

Вип. 48 (№ 6). 

-  С. 530-536. 

0,5 д.а.  

 Музиченко Г.В. Державна політика як уособлення 

функцій держави в сучасних 

країнах пострадянського простору 

Держава і 

право. – 2011. - 

№ 52. – С. 234-

240. 

0,5 д.а.  

Всього                                                                                                                         5.0 д.а. 

Опорні конспекти лекцій 

 Дубовик О.Ю. 

Мартинюк І.В. 

Конспект лекцій з курсу 

„Податковий менеджмент” 

 для студентів 5 курсу всіх форм 

навчання 

 спеціальності «Фінанси» 

 

Ротапринт, 

2011 

7,6/3,8  

 Хомутенко А. В. 

В.П.Хомутенко 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Податкова система» для 

студентів ІУ курсу всіх форм 

навчання спеціальностей 

«Фінанси» та «Оподаткування» 

Одеса, вид-во: 

ОДЕУ, 

ротапринт, 

2011 

7,5   

 Хомутенко А. В 

В.П.Хомутенко 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Фінансовий контроль» для 

студентів ІУ курсу всіх форм 

навчання спеціальностей 

«Фінанси» та «Оподаткування» 

Одеса, вид-во: 

ОДЕУ, 

ротапринт, 

2011 

8,85   

 Хомутенко 

А.В. 

В.П.Хомутенко 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Адміністрування податків 

(зборів, обовязкових платежів)» 

для студентів У курсу всіх форм 

навчання спеціальності 

«Оподаткування» 

Одеса, вид-во: 

ОДЕУ, 

ротапринт, 

2011 

9,43   

 Хомутенко А.В 

В.П.Хомутенко 

 

 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Організація та методика 

податкових перевірок» для 

студентів У курсу всіх форм 

навчання спеціальності 

«Оподаткування» 

Одеса, вид-во: 

ОДЕУ, 

ротапринт, 

2011 

13,42   

      

Всього                                                                                                                        46.8 д.а. 

Навчально-методична література 

 Тарасенко М.В. Методичні вказівки до ділової гри 

«Кошторисне фінансування в 

бюджетній установі» для 

студентів IV курсу спец. 

«Фінанси» 

 

Одеса, ОДЕУ, 

2011 

2,0  

 Коцюрубенко 

Г.М.  

Н. А. Шикіна 

Основы научных исследований. 

Курс лекций для студентов всех 

форм обучения и аспирантов 

ОГЭУ, 

ротапринт, 

2011 г. -  с. 149 

8,6  
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первого и второго года обучения.  

 

 Мартинюк І.В. В. 

Г. Баранова, 

В.П.Хомутенко, 

Г. Р. Лисенко,                    

А.В. Хомутенко 

Методичні вказівки до написання 

курсових робіт з дисципліни 

„Фінанси” для студентів 3 курсу 

денної форми навчання 

 

Ротапринт, 

2011 

3,8 , 

 Хомутенко В.П.,  

Хомутенко А.В., 

Мартинюк І.В. 

Методичні вказівки до написання 

курсових робіт з дисципліни 

«Податкова система» для 

студентів 4 курсу заочної форми 

навчання спеціальності  

«Фінанси» 

 

Ротапринт, 

2011 

2,5  

  Дубовик О.Ю 

Мартинюк І.В. 

Завдання для контрольних робіт з 

дисципліни „Податковий 

менеджмент” для студентів 5 

курсу заочної форми навчання 

спеціальності „Фінанси та кредит” 

Ротапринт, 

2011 (прийнято 

до друку) 

1,6 . 

 Дубовик 

О.Ю.Мартинюк 

І.В. 

Практикум з дисципліни 

„Податковий менеджмент” для 

студентів 5 курсу всіх форм 

навчання спеціальності „Фінанси і 

кредит” 

Ротапринт, 

2011 (прийнято 

до друку) 

3,6  

 Дубовик О.Ю. Завдання до контрольних робіт з 

дисципліни «Податкова система» 

для студентів 5 курсу заочної 

форми навчання спеціальності 

«Облік і аудит» 

Одеса, ОДЕУ, 

2011 р. 

0,8  

 Логвіновська С.І. Практикум для студентів усіх 

форм навчання з дисципліни 

«Оподаткування» 

Одеса: ОДЕУ, 

ротапринт, 

2011 р. – 52 с. 

3,1 д.а.  

 Кир‟язова Т.О. 

Здорікова Т.С. 

Практикум з дисципліни 

«Фінанси» 

2011 1,5  

 А.В. Хомутенко 

В.П.Хомутенко 

О.Г. Волкова 

Практикум  з дисципліни 

«Фінанси зовнішньоекономічної 

діяльності» для студентів ІV-V 

курсів всіх форм навчання 

спеціальності «Фінанси» 

Одеса, вид-во: 

ОДЕУ, 

ротапринт, 

2011 

11,2   

Всього                                                                                                                     49.6 д.а. 

Взагалі                                                                                                                   161,18 д.а. 
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