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покажчики» присвячено науковій та педагогічній діяльності
Т.В. Філіпенко, доктора наук з державного управління,
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СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА
Бібліографічний покажчик приурочено
народження Філіпенко Тетяни В’ячеславівни.

до

дня

Філіпенко Тетяна Вячеславівна – доктор наук
з державного управління (2011 р.), професор (2013 р.),
професор кафедри права і публічного адміністрування
Маріупольського державного університету.
У 1981 році закінчила Донецький інститут радянської
торгівлі (зараз – Донецький національний університет
економіки
і
торгівлі
ім. М. Туган-Барановського),
спеціальність:
«Економіка
торгівлі»,
кваліфікація:
«Економіст».
З 1981 до 1987 року працювала на посадах економіста,
бухгалтера, ревізора в установах міста Донецька.
З 1987 до 1997 року працювала на посадах асистента,
старшого
викладача,
доцента
кафедри
фінансів
та банківської справи Донецького інституту радянської
торгівлі.
У 1992 році у Київському торгово-економічному
інституті (зараз – Київський національний торговоекономічний
університет
(КНТЕУ))
захистила
кандидатську дисертацію «Дослідження можливостей
активізації застосування колективних форм організації
труда в торгівлі» зі спец. 08.00.05 Економіка, планування,
організація управління народним господарством і його
галузями. У дисертації розглянуто проблему розвитку
нових форм організації труда та формування ринкових
відносин в торгівлі.
У 1994 році отримала вчене звання доцента кафедри
загальноекономічних дисциплін.
З 1997 до 2010 року працювала на посадах професора
кафедри економіко-правових дисциплін, професора
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кафедри адміністративного права та адміністративної
діяльності, завідувача кафедри економічної безпеки,
Донецького
юридичного
інституту
Міністерства
внутрішніх справ України.
З 2010 до 2014 року працювала на посаді професора
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Донецького державного університету управління.
У 2011 році у Донецькому державному університеті
управління захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора наук з державного управління за темою
«Механізм державного управління валютним ринком
України» (спеціальність 25.00.02 «Механізми державного
управління»). У дисертації розглянуто теоретикометодологічні
засади
функціонування
механізму
державного управління валютним ринком країни.
У 2013 році присвоєно вчене звання професора кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
З 2014 до 2016 року працювала на посадах професора,
завідувача кафедри менеджменту і адміністрування
Житомирського державного університету ім. І. Франка.
У 2015 році закінчила Міжрегіональну академію
управління персоналом, спеціальність «Комп’ютерні
системи
та
мережі»,
кваліфікація
«Спеціаліст
з комп’ютерних систем та мереж».
З 2016 до 2018 року працювала на посадах професора
кафедри цивільного та господарського права, завідувача
кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного
права Донецького юридичного інституту МВС України
(м. Кривий Ріг). Була членом спеціалізованої вченої ради
К 11.737.02 за спеціальностями 12.00.04 «Господарське
право; господарсько-процесуальне право», 12.00.05
«Трудове право; право соціального забезпечення»
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та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право» (Донецький юридичний
інститут).
З березня 2018 року і до теперішнього часу Філіпенко
Тетяна Вячеславівна – професор кафедри права
та
публічного
адміністрування
Маріупольського
державного університету.
Наукові інтереси Філіпенко Т. В. зосереджені на таких
питаннях, як зовнішньоекономічна діяльність, економічна
бепека, валютна політика, антикорупційна діяльність.
В Маріупольському державному університеті викладає
навчальні курси: публічні фінанси та бюджетна політика,
міжнародно-правове регулювання в сфері обігу фінансів,
правові засади та інституційні механізми запобігання
та протидії корупції, фінансове право.
Творчий доробок Т. В. Філіпенко нараховує понад
360 публікацій і включає монографії, навчальні посібники
та наукові публікації з економічних, юридичних питань
і проблем державного управління.
Філіпенко Т. В. входить до складу редакційних колегій:
– серії «Економічні науки» електронного наукового
фахового видання «Економіка. Управління. Інновації»
(з 2009 року);
– збірника наукових праць «Публічне урядування»
(з 2017 року). На сьогодні збірник є єдиним фаховим
виданням з державного управління в Україні.
Професора Т. В. Філіпенко нагороджено численими
відомчими відзнаками Міністерства внутрішніх справ
України, почесними грамотами і подяками Донецької
обласної державної адміністрації та Донецької міської
ради, серед яких:

8

- Почесна грамота Міністерства внутрішніх справ
України (2000 р.);
- Подяка Донецької обласної державної адміністрації
(2007 р.);
- Подяка Донецького міського голови (2008 р.);
- Грамота Управління освіти і науки Донецької
облдержадміністрації (2009 р.);
- Грамота Виконкому Донецької міської ради (2009 р.)

***
Покажчик містить 362 бібліографічних описа на наукові
та
навчально-методичні
публікації
Т. В. Філіпенко
та відомості про дисертації, захищені під її керівництвом.
В розділі «Список публікацій» в межах кожного року
матеріал розташований за видами видань: окремі наукові
видання, навчальні та методичні посібники, публікації в в
наукових збірниках та журналах, тези. Публікації, повний
текст яких є в Інтернеті у вільному доступі,
супроводжуються електронною адресою.
Знак *-* в кінці бібліографічного опису означає,
що інформацію для опису надано автором публікації.
В покажчику вміщено допоміжний іменний покажчик.
Бібліографічні описи відповідають вимогам ДСТУ
ГОСТ 7.1-2006
«Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание.
Общие
требования
и
правила
составления»,
ГОСТ Р 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила», ДСТУ 3582-2013
«Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень
українською мовою».
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СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ
1988
Навчальні та методичні посібники
1. Методические
указания
по
организации
самостоятельной работы студентов УФ при изучении
курса «Финансы СССР». – Донецк : ДИСТ, 1988. – Соавт.
Л. М. Анисимов. *-*
Публікації в наукових збірниках та журналах
2. Оптимизация рынка некоторых продовольственных
товаров в Донецкой области (молоко и молокопродукты)
// Реферативный сборник НИР. Серия : Экономика. – Киев,
1988. – № 22. – Соавт.: А. С. Лутай, В. С. Левченко. *-*
1989
Навчальні та методичні посібники
3. Методические указания для программированного
контроля за самостоятельным изучением курса «Финансы
СССР».
–
Донецк :
ДИСТ,
1989.
–
Соавт.
Л. М. Анисимов.*-*
4. Методические
указания
к
выполнению
самостоятельных практических заданий по курсу
«Финансирование и кредитование торговли». – Донецк :
ДИСТ, 1989. – Соавт. В. С. Левченко. *-*
Тези
5. Некоторые аспекты управления хозрасчетной
деятельностью предприятий торговли в условиях
бригадных
форм
организации
труда
// Торговля
и общественное питание в условиях перестройки : тез.
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докл. обл. науч.-практ. конф., г. Донецк, 25–28 окт. 1989 г.
– Донецк : ДИСТ, 1989. – Соавт. О. И. Виногородская. *-*
6. Пути совершенствования арендных отношений
в торговле // Торговля и общественное питание в условиях
перестройки : тез. докл. обл. наук.-практ. конф., г. Донецк,
25–28 окт. 1989 г. – Донецк : ДИСТ, 1989. – Соавт.
А. Ф. Кононенко. *-*
1990
Навчальні та методичні посібники
7. Методические указания для самостоятельного
выполнения практических заданий по курсу «Финансы
и кредит СССР». – Донецьк : ДIРТ, 1990. – Соавт.
В. С. Левченко. *-*
Публікації в наукових збірниках та журналах
8. Методика
оценки
эффективности
форм
внутрихозяйственного расчета в продовольственной
торговле // Торговля и общественное питание в новых
условиях хозяйствования : сб. науч. тр. по проблемам
торговли и общественного питания. – Донецк : ДИСТ,
1990. – Соавт. А. Ф. Кононенко. *-*
Тези
9. Проблемы развития коллективных форм организации
труда в торговле // Актуальные вопросы развития торговли
в условиях нового хозяйственного механизма : сб. тез.
респ. конф. молодых ученых и специалистов торговли,
г. Киев, 21–22 февр. 1990 г. – Киев : УкрНИИТОП, 1990. –
Соавт. А. Ф. Кононенко. *-*
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10. Проблемы
совершенствования
механизма
территориального хозяйствования области // Организация
территориального самоуправления и самофинансирования.
Опыт и проблемы : зб. тез респ. конф., г. Донецк,
17–18 окт. 1990 г. – Донецк, 1990. – Соавт.
В. А. Алимов. *-*
11. Резервы эффективного использования трудового
потенциала в торговле // Социально-экономические
проблемы повышения эффективности использования
трудовых ресурсов : сб. тез. всесоюз. науч.-практ. конф. –
Новосибирск, 1990. – Соавт. И. Х. Баширов. *-*
12. Совершенствование
коллективных
форм
организации труда в торговле // Социально-экономические
проблемы повышения эффективности использования
трудовых ресурсов : сб. тез. всесоюз. науч.-практ. конф. –
Новосибирск, 1990. – Соавт. А. Ф. Кононенко. *-*
1991
Навчальні та методичні посібники
13. Методические указания к проведению семинарских и
практических занятий по курсу «Деньги и кредит
социалистического общества». – Донецк : ДИСТ, 1991. –
Соавт. И. А. Алипова. *-*
14. Методические рекомендации по разгосударствлению и приватизации предприятий розничной торговли. –
Донецк, 1991. – Соавт. Л. А. Омельянович и др. *-*
Публікації в наукових збірниках та журналах
15. Организация труда в торговле при переходе
к рыночным отношениям // Торговля в условиях перехода
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к рыночным отношениям : сб. науч. тр. – Донецк : ДИСТ,
1991. *-*
16. Первая ступень
1991. – № 12. *-*

// Коммерческий

вестник.

–

17. Что имеем не храним // Коммерческий вестник. –
1991. – № 10–11. – Соавт. Л. А. Омельянович и др. *-*
Тези
18. Организация самостоятельной работы студентов
при изучении финансовых дисциплин // Приоритет
самостоятельных форм работы в подготовке студентов :
сб. тез. докл. всесоюз. науч.-метод. конф., г. Донецк, февр.
1991 г. – Донецк : ДонГУ, 1991. *-*
19. Потребности населения – главный ориентир
конверсии
// Усиление
социальной
ориентации
общественного производства и место конверсии в этом
процессе : сб. тез. докл. респуб. науч. конф., г. Красноярск,
28–30 мая 1991 г. – Красноярск : КГУ, 1991. – Соавт.
А. Ф. Кононенко. *-*
20. Роль
и
место
курса
«Регулирование
и прогнозирование экономики» в подготовке экономистов
// Новые формы и содержание экономической подготовки
специалистов : сб. тез. докл. респ. науч.-техн. конф. –
Киев : Знание, 1991. – Соавт. А. Ф. Кононенко. *-*
1992
Окремі наукові видання
21. Дослідження можливостей активізації застосування
колективних форм організації труда в торгівлі : автореф.
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дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.05 Економіка,
планування,
організація
управління
народним
господарством і його галузями / КТЕІ. – Київ, 1992. – 18 с.
22. Исследование возможностей активизации применения
коллективных форм организации труда в торговле : дис. …
канд. екон. наук: спец. 08.00.05 Экономика, планирование,
организация управления народным хозяйством и его
отраслями / КТЭИ. – Донецк, 1992. – 148 с.
23. Налоговая политика: проблемы развития. – Донецк :
ИЭП НАН Украины, 1992. – Соавт. И. А. Алипова,
А. А. Папаика. *-*
Навчальні та методичні посібники
24. Словарь экономических терминов :
учебное
пособие.
–
Донецк :
ДКИ,
1992.
–
Соавт. :
Л. А. Омельянович, А. Ф. Кононенко, Л. И. Гатилова. *-*
Публікації в наукових збірниках та журналах
25. Економіка крізь призму податкової політики
// Економіка України. – 1992. – № 11. – С. 30–32. – Соавт.
О. О. Папаіка, І. О. Аліпова.
26. Проблемы
приватизации
предприятий
продовольственной
торговли
// Экономические
и социальные условия перехода региона к рынку : сб. науч.
тр. – Донецк : ИЭП АН Украины, 1992. – Соавт.
Л. И. Тараш, А. Ф. Кононенко. *-*
27. Торгівля на ринках Донецької області // Економіка
України. – 1992. – № 3. – Співавт. Л. О. Омел’янович. *-*
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28. Формы организации труда в торговле в условиях
приватизации // Торговля и рынок Украины : сб. науч. тр. –
Донецк : ДКИ, 1992. *-*
Тези
29. Роль аренды в процессе разгосударствления
и
приватизации
собственности
в
торговле
// Организационно-экономические проблемы перехода
к рыночной экономике : сб. препринт докл. – Донецк :
ИЭП АН Украины, 1992. – Соавт. М. А. Филимонова. *-*
1993
Окремі наукові видання
30. Формування кредитних вiдносин в умовах ринку :
деп. рукопис. – Донецьк : ДКI, 1993. – Співавт.
I. О. Алiпова. *-*
Навчальні та методичні посібники
31. Государственное
регулирование
иностранной
инвестиционной деятельности в Украине : метод. пособие.
– Донецк : ЦБНТИ Угольной пром-сти, 1993. – Соавт.
Л. А. Омельянович. *-*
32. Методичнi вказiвки до курсу «Управлiння
фiнансами пiдприємств». – Донецьк : ДКI, 1993. – Співавт.
В. С. Левченко, О. Б. Баришпольська. *-*
33. Методичнi вказiвки до семiнарських та практичних
занять з курсу «Фiнанси пiдприємств». – Донецьк : ДКI,
1993. – Співавт. А. Ф. Кононенко. *-*
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34. Механизм налогообложения подоходным налогом
граждан Украины : метод. рекомендации. – Донецк :
ЦБНТИ
Угольной
пром-сти,
1993.
–
Соавт.
Л. А. Омельянович, В. С. Ларин. *-*
35. Предпринимательская
деятельность
граждан
и особенности ее налогообложения : метод. рекомендации.
– Донецк : ЦБНТИ Угольной пром-сти, 1993. – Соавт.
Л. А. Омельянович, В. С. Ларин. *-*
Публікації в наукових збірниках та журналах
36. Сучаснi проблеми дiяльностi податкових iнспекцiй
Донецької областi // Торговля и рынок Украины : сб. науч.
тр. – Донецк, 1993. – Співавт. І. О. Аліпова,
О. О. Папаіка. *-*
Тези
37. Стан і перспективи розвитку податкової системи
на підприємствах Донецької області // Актуальнi проблеми
розвитку торгiвлi, гостинного господарства i туризму
в умовах ринкових вiдносин : тези доп. мiжнар. наук.
конф., м. Київ, 21–23 квіт. 1993 p. – Київ : КТI, 1993. –
Співавт. І. О. Аліпова. *-*
1994
Навчальні та методичні посібники
38. Методические рекомендации к выполнению
дипломных работ студентами специальности 06.08.05. –
Донецк : ДКИ, 1994. – Соавт. Л. А. Омельянович,
А. Ф. Кононенко, В. С. Левченко. *-*
39. Рабочая программа (преддипломной) практики
студентами специальности 06.08.05 в финансовых службах
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предприятий, финансовых управлениях, налоговых
инспекциях и кредитных учреждениях. – Донецк :
ДКИ, 1994. *-*
Публікації в наукових збірниках та журналах
40. Проблеми викладання фінансових дисциплін
// Актуальнi проблеми методичної роботи в вищiй школi :
зб. – Донецьк : ДКI, 1994. *-*
41. Проблеми
оподаткування
пiдприємницької
дiяльностi громадян // Торгівля і ринок України : темат.
зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громадського харчування.
– Донецьк, 1994. *-*
Тези
42. Значення фiнансових дисциплiн у формуваннi
спецiалiста нової якостi // Актуальні проблеми формування
професiйної та гуманiтарної культури сучасного спецiалiста :
матеріали мiжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–22 верес.
1994 р. – Київ : КТЕI, 1994. *-*
43. Проблеми оподаткування торгових підприємств
// Перспективи
розвитку
громадського
харчування
i торгiвлi в умовах переходу до ринковоi економiки : тези
доп. мiжнар. конф. – Харкiв : ХIГХ, 1994. – Співавт.
А. Ф. Кононенко. *-*
44. Роль i мiсце економiчних дисциплiн у пiдготовцi
спеціалістів // Проблеми вивчення економiчної теорiї,
макро та мiкроекономiки : матеріали республ. наук.-метод.
конф., м. Харкiв, 1994 р. – Харкiв : ДАДТУ, 1994. –
Співавт. А. Ф. Кононенко. *-*
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1995
Навчальні та методичні посібники
45. Методические указания к проведению практических
и семинарских занятий по курсу «Международные расчеты
и финансирование внешнеторговых операций». – Донецк :
ДКИ, 1995. – Соавт. Л. А. Омельянович. *-*
46. Рабочая программа курса «Международные расчеты
и финансирование внешнеторговых операций». – Донецк :
ДКИ, 1995. – Соавт. Л. А. Омельянович. *-*
47. Сборник задач и решебник для практических
занятий по финансовым дисциплинам : учебное пособие. –
Донецк : ДКИ, 1995. – Соавт. Л. А. Омельянович,
А. Ф. Кононенко, В. С. Левченко. *-*
48. Финансирование основных и оборотных средств
предприятий : учебное пособие. – Донецк : ДКИ, 1995. –
Соавт. А. Ф. Кононенко. *-*
Публікації в наукових збірниках та журналах
49. Оцінка банкрутства підприємства // Торгівля і ринок
України : темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі
і громадського харчування. – Донецьк, 1995. *-*
Тези
50. Податковi
проблеми
зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
пiдприємств
// Проблеми
економіки
i вдосконалення пiдготовки економiчних кадрiв в умовах
переходу до ринку : тези доп. мiжнар. наук.-практ. конф.,
м. Запоріжжя, 3–4 черв. 1995 р. – Запорiжжя, ЗIЕiIТ, 1995.
– Співавт. А. Ф. Кононенко. *-*
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51. Проблеми органiзацiї вiльних економiчних зон
в Донбасi // Проблеми економiчної полiтики у вiльних
економiчних зонах : тези доп. мiжнар. наук.-практ. конф. –
Чернiвцi : ЧЕПI, 1995. – Співавт. А. Ф. Кононенко. *-*
1996
Навчальні та методичні посібники
52. Инвестиционная политика предприятия : учебнопракт. пособие. – Макеевка : ДонГАСА, 1996. – Соавт.
Л. А. Омельянович. *-*
53. Методические указания для подготовки к зачету
по курсу «Финансирование и кредитование торговли». –
Донецк : ДГКИ, 1996. *-*
54. Методические указания к изучению темы
«Инвестиционная политика предприятий» по курсу
«Управление финансами предприятий». – Донецк :
ДГКИ, 1996. *-*
55. Сущность финансового менеджмента. – Макеевка :
ДонГАСА, 1996. – Соавт. Л. А. Омельянович. *-*
56. Финансовая устойчивость предприятия : учебнопракт. пособие. – Макеевка : ДонГАСА, 1996. – Соавт.
Л. А. Омельянович. *-*
57. Финансовый менеджмент на внешнем рынке :
учебно-практ. пособие. – Макеевка : ДонГАСА, 1996. –
Соавт. Л. А. Омельянович. *-*
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Публікації в наукових збірниках та журналах
58. Методичнi проблеми викладання фiнансових
дисциплiн // Новi технологiї навчання : наук.-метод. зб. –
Київ, 1996. – Вип. 16. – С. 85–88.
59. Сучаснi задачi фiнансового менеджменту // Торгівля
і ринок України : темат. зб. наук. пр. з проблем торгівліі
громадського харчування. – Донецьк, 1996. – С. 78–79. *-*
Тези
60. Значення i мiсце фiнансових дисциплiн у пiдготовцi
спецiалiстiв
// Вища освiта:
стан
та напрямки
реформування : тези доп. метод. конф. – Донецьк : ДКІ,
1996. – Співавт. А. Ф. Кононенко. *-*
61. Сучасний стан i перспективи розвитку iноземної
iнвестицiйноi дiяльностi в Донбасi // Ринковi реформи
України : тези доп. III Всеукр. наук.-практ. конф.,
м. Чернiвцi, 30–31 жовт. 1996 р. – Чернiвцi : ЧЕПІ, 1996. –
С. 19. – Співавт. А. Ф. Кононенко. *-*
1997
Навчальні та методичні посібники
62. Международные расчеты и финансирование
внешнеторговых операций : конспект лекций. – Донецк :
ДГКИ, 1997. *-*
63. Методические указания к изучению курса «Деньги
и кредит». – Донецк : ДЭГИ, 1997. – Соавт.
Л. Н. Шарова. *-*
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64. Методические указания к изучению темы
«Финансовый
механизм
внешнеэкономических
отношений» по курсу «Международные расчеты
и финансирование внешнеторговых операций». – Донецк :
ДГКИ, 1997. *-*
65. Страховое дело : конспект лекций. – Макеевка :
ДонГАСА, 1997. *-*
66. Финансирование основных фондов предприятий :
конспект лекции. – Макеевка : ДонГАСА, 1997. *-*
67. Финансовая отчетность – база финансового
менеджмента : учебно-практ. пособие. – Макеевка :
ДонГАСА, 1997. – Соавт. Л. О. Омельянович. *-*
68. Финансы государства :
Макеевка : ДонГАСА, 1997. *-*

конспект

лекций.

–

Публікації в наукових збірниках та журналах
69. Проблеми iноземної iнвестицiйної дiяльностi
в Українi // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр.
з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк,
1997. – С. 37–38. *-*
70. Проблемы финансовой устойчивости предприятий
// Сборник научных трудов. – Макеевка : ДонГАСА, 1997.
– Соавт. Л. А. Омельянович, Н. И. Яркова. *-*
71. Современные
проблемы
и
перспективы
инвестиционной деятельности в Украине // Сборник
научных трудов. – Макеевка : ДонГАСА, 1997. – Соавт.
Л. А. Омельянович, О. В. Гладкова. *-*
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72. Сучасний стан iнвестицiйноi дiяльностi в Украiнi
// Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. з проблем
торгівлі і громадського харчування. – Донецьк, 1997. –
С. 14–15. – Соавт. Л. О. Омел’янович, О. В. Гладкова. *-*
73. Сучаснi проблеми i перспективи iнвестицiйної
дiяльностi в Українi // Фінанси України. – 1997. – № 6. –
С. 73–78. – Співавт. Л. О. Омел’янович.
Тези
74. Значення
курсу
«Управлiння
фiнансами
пiдприсмств у пiдготовцi спецiалiстiв» // Методична
робота в контекстi нацiональної вищої освiти : зб. тез доп.
– Донецьк : ДГКI, 1997. *-*
75. Иностранная
инвестиционная
деятельность
в Украине // Город, регион, государство: проблемы
распределения власти : материалы междунар. науч.-практ.
конф., г. Донецк, 20–23 мая 1997 г. – Донецк : ИЭП НАН
Украины, 1997. – С. 156–159. *-*
76. Место АБ Донуглеком банк на кредитном рынке
Украины // Проблемы развития внешнеэкономических
связей и маркетинговая стратегия предприятий в условиях
структурной
перестройки
экономики :
материалы
III Межвузов. науч.-практ. студ. конф. – Донецк : ДЭГИ,
1997. – Соавт. Е. П. Саенко. *-*
77. О финансовых проблемах предприятий // Финансы
Украины :
материалы
науч.-практ.
конф.
–
Днепропетровск, 1997. *-*
78. Особенности иностранных инвестиций в Украине
// Проблемы развития внешнеэкономических связей
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и маркетинговая стратегия предприятий в условиях
структурной
перестройки
экономики :
материалы
III межвузов. науч.-практ. студенческой конф. – Донецк :
ДЭГИ, 1997. – Соавт. Т. И. Корнева. *-*
79. Проблемы
налогообложения
в
Украине
// Межвузовская студенческая конференция. – Харьков,
1997. – Соавт. С. М. Коновалова. *-*
80. Проблемы результативной работы предприятий
// Облiк, аналiз та контроль в системі управління
економiкою пiдприємства : матеріали мiжнар. наук.-практ.
конф., м. Київ, 25–26 листоп. 1997 р. – Київ : КДТЕУ, 1997.
– Соавт. Л. О. Омел’янович. *-*
81. Развитие
системы
высшего
образования
// Межвузовская студенческая конференция. – Харьков,
1997. – Соавт. И. Н. Гужавин. *-*
82. Сучаснi
задачi
фiнансового
менеджменту
в торгiвлi // Стан i проблеми розвитку торгiвлi
i харчування в Українi : тези доп. Всеукр. наук.-практ.
конф. – Харкiв : ХДАТОХ, 1997. *-*
1998
Навчальні та методичні посібники
83. Банківська справа : конспект лекцій. – Донецьк :
ДІВС, 1998. *-*
84. Методические указания к проведению семинарских
и практических занятий по курсу «Финансы». – Донецк :
ДГКИ, 1998. – Співавт. А. Ф. Кононенко. *-*
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85. Сборник ситуационных заданий по курсу
«Банковское дело» : учебное пособие. – Донецк : ДГКИ,
1998. *-*
86. Сборник ситуационных заданий и тестов по курсу
«Введение в специальность» (для студентов специальности
7.050.104 «Финансы») : учебное пособие. – Донецк :
ДГКИ, 1998. *-*
87. Страхование валютных рисков и международных
расчетных операций : учебное пособие. – Донецк : ДГКИ,
1998. *-*
88. Учебно-методическое пособие к самостоятельному
изучению темы «Международные расчеты и порядок
их оформления». – Донецк : ДГКИ, 1998. *-*
89. Финансовый менеджмент : учебное пособие. –
Киев : Ин-т содержания и методов обучения, 1998. – 281 с.
– Соавт. Л. А. Омельянович, И. В. Сорока.
Публікації в наукових збірниках та журналах
90. Анализ движения клиентов коммерческих банков
// Экономика Украины. – 1998. – № 3. – С. 88–90. – Соавт.
Т. В. Клименко.
91. Оцінка руху клієнтів комерційного банку // Торгівля
і ринок України : темат. зб. наук. пр. з проблем торгівліі
громадського харчування. – Донецьк, 1998. – С. 38–39. *-*
92. Проблемы
криминализации
банковской
деятельности
// Проблеми
правознавства
та правоохоронної діяльності : зб. наук. пр. – Донецьк,
1998. – № 2. – С. 108–113.
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93. Фінансові проблеми розвитку Донецької області
// Регіональна політика України: наукові основи, методи,
механізми : зб. наук. пр. за матеріалами доп. міжнар. наук.практ. конф., м. Львів, 21–23 трав. 1998 р. : в 3 ч. – Львів :
НАН України, Ін-т регіон. дослідж., 1998. – Ч. 1. – С. 262–
265.
Тези
94. Проблеми
криміналізації
банківської
сфери
// Ефективність реформування української економіки :
матеріали ІV конгресу міжнар. укр. економічної асоц. –
Київ, 1998. *-*
95. Роль
курса
«Международные
расчеты
и
финансирование
внешнеторговых
операций»
в подготовке экономиста-финансиста // Методична робота:
погляд в ХХI століття : зб. тез метод. конф., м. Донецьк,
25 квіт. 1998 р. – Донецьк : ДДКІ, 1998. – С. 86–87. *-*
96. Сучасний стан і перспективи розвитку Донецького
регіону // Проблеми реформування економіки в умовах
транзиції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків :
Харків. ін-т бізнесу і менеджменту, 1998. *-*
1999
Навчальні та методичні посібники
97. Збірник тестових завдань з курсу «Основи
економічних теорій» : навч. посіб. – Донецьк : ДІВС, 1999.
– Співавт.: І. П. Подмаркова та ін. *-*
Публікації в наукових збірниках та журналах
98. Правовое регулирование валютных операций
в Украине // Вісник Луганського державного університету
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внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.  Луганськ, 1999.
– Спецвип., ч. 2 : Проблеми вдосконалення законодавства
та практика його застосування з урахуванням прогнозу
злочинності.  С. 176181. *-*
99. Проблеми криміналізації валютних операцій
// Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності :
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