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1. Сидоренко Р.В., Зеленко С.В. Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 

в Україні. Актуальні проблеми економіки. Науково-економічний журнал. № 2 (164). 2015. С. 366-372. (SciVerse 

Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost Ulrich’s, Periodicals Directory, EconLit,  Cabell's Directories, 

ABI/Inform (by ProQuest)). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&

Image_file_name=PDF/ape_2015_2_47.pdf 

У статті досліджено історію становлення та розвитку спрощеної системи обліку, оподаткування та 

звітності в Україні. Розглянуто сучасні положення її функціонування. Висвітлено існуючі проблеми та 

запропоновано шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: спрощена система обліку; оподаткування та звітності; єдиний податок; суб’єкт малого 

підприємництва; звітність. 

2. Жураковська І. В., Чудовець В. В. Соціально-економічні аспекти розкриття показників інтелектуального 

капіталу в звітності підприємств. Актуальні проблеми економіки. № 11 (161). C. 327-334. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_11_43 

У статті проаналізовано основні причини розкриття в звітності інформації про складові інтелектуального 

капіталу, виділено соціальне та економічне їх значення. На підставі вивчення зарубіжного досвіду 

запропоновано напрямки популяризації добровільного представлення звітності про інтелектуальний капітал в 

Україні. 

2017 

3. Michael A. Khvesyk, Alexander M. Shubalyi, Vasily A. Golyan Multicriteria evaluation of forestry development by 

regions (by the example of Ukraine). Folia Forestalia Polonica, series A – Forestry, 2017, Vol. 59 (3). P. 207–218. 

URL: https://www.researchgate.net/publication/332472019_Multicriteria_evaluation_of_forestry_development_by_re

gions_by_the_example_of_Ukraine 

Метою дослідження є розробка та практичне застосування багатокритеріальної методики оцінки для 

порівняння рівнів розвитку лісового господарства в контексті регіонів за методом індексу. Розроблена методика 

передбачає 5 критеріїв оцінки: інтенсивність відтворення та відновлення лісів, прибутковість лісозаготівель, 

фінансовий дохід лісового господарства, захист лісового господарства та рівень безпеки та дотримання 

законодавства. Для забезпечення пропорційності оцінки було обрано три основні індекси. Окремі показники 

кожного показника за регіонами розраховуються, а групові інтегральні показники за кожним критерієм разом 

із узгодженим інтегральним індексом за всіма групами критеріїв. Застосування цієї методології на прикладі 

лісового господарства України дозволило провести ранжирування та групування регіонів за показниками 

інтегральних показників за окремі роки та період 2011–2013 років. Діаграмована карта побудована для 

візуальної демонстрації результатів. Виявлено, що окремі високолісові регіони не забезпечують належного 

рівня розвитку лісового господарства як окремих регіонів степових зон. Розроблена методологія може 

використовуватися для аналогічної оцінки розвитку лісового господарства для інших країн та їх регіонів або 

для набору країн на певній території. 

2018 

4. Iryna Zhurakovska, Ruslana Sodoma, Galina Skhidnytskа, Tetiana Shmatkovska. Peculiarities of the Modern 

Financial Tool. Agrarian Risks. Economic Annals-ХХI: Volume 169, Issue 1-2, Pages: 46-49, July 19, 2018. P. 46-

49. 

DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V169-09 

Одним із основних напрямків використання аграрних розписок є кредитування під заставу майбутнього 

врожаю. У статті запропоновано теоретичне розуміння необхідності запровадження сучасного інструменту – 

аграрної розписки. Надано детальну характеристику можливих фінансових інструментів для використання в 

аграрному бізнесі. Виокремлено аграрні розписки як метод прогресивного кредитування, який забезпечує 

збалансування та надання прав як кредитору, так і позичальнику. Побудовано алгоритм банківського 

кредитування під майбутній урожай. Оцінено іноземний досвід для розробки пропозицій щодо покращення 

кредитування сільськогосподарських підприємств під заставу майбутнього врожаю, що сприятиме 

інвестиційній привабливості аграрного сектору та забезпечить використання сільськогосподарських 

надходжень як альтернативного та сучасного механізму кредитування 

2019 

5. Yakubiv V., Sodoma R., Hrytsyna O., Pavlikha N., Shmatkovska T., Tsymbaliuk I., Marcus O., Brodska I. 

Development of electronic banking: a case study of Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability. Issues 7(1). 2019. P. 

219-232. 

URL: https://jssidoi.org/jesi/uploads/articles/25/Yakubiv_Development_of_electronic_banking_a_case_study_of_Ukr

aine.pdf 
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У статті досліджено практику надання фінансових послуг в умовах безпечного електронного бізнесу та 

окреслено передумови трансформації фінансових послуг з використанням різних форм електронного банкінгу. 

Розглянуто фази розвитку Інтернет-банкінгу та використання мобільного банкінгу. Проаналізовано міжнародну 

практику електронного банкінгу на прикладі Польщі з детальним аналізом клієнтів та характеристиками 

провідних польських банків. Охарактеризовано ринок вітчизняних Інтернет-банківських послуг та розкрито 

основні проблеми, що перешкоджають його розвитку в сучасних умовах. Сформульовано переваги та недоліки 

широкого поширення Інтернет-технологій в Україні. Практично всі банки, які займають лідируючі позиції на 

ринку банківських послуг, пропонують послуги електронного банкінгу, оскільки це дає можливість клієнтам, 

не відвідуючи відділення банків, здійснювати широкий спектр банківських операцій: самостійно управляти 

обсягом ресурсів, рахунками; здійснювати обмін валют, платежі та перекази; оплачувати послуги мобільного 

зв’язку, Інтернет, комунальні послуги, податки, штрафи. Впровадження інноваційних форм дистанційного 

обслуговування розширює профіль традиційних ризиків та створює нові джерела їх виникнення. Тому процес 

виявлення ризиків безпеки при використанні електронного банкінгу, оцінок та методів мінімізації цих ризиків 

є перспективою для подальших досліджень. 

6. Pikhotskyi V., Nikolaienko Yu., Derii Zh., Zaitsev O., Havryliuk O., Dmytrenko I. Modelling the Impact of 

Institutional Environment on Key Macroeconomic Indicators. International Journal of Engineering and Advanced 

Technology. Volume 9. Issue-1. 2019. P. 6957-6963. URL: https://www.ijeat.org/wp-

content/uploads/papers/v9i1/A2133109119.pdf 

Дослідження має на меті пояснити відмінності в поведінці макроекономічних показників. Показана 

залежність якості прогнозу від наявності облікових / і не облікових інституційних показників. Експеримент 

переконливо показує, що прогноз, який базується на інституційних характеристиках має відносно більшу 

точність. Це дозволяє зупинитися на одному конкретному методі обліку інституціональних показників, а також 

обмеженнях кількості вивчених інституційних показників. 

7. Sodoma R., Agres O., Havryliuk O., Melnyk K. Mortgage lending in the agricultural economy: opportunities and risks. 

Financial and credit activity: problems of theory and practice. [S. l], v. 1, n. 28. P. 225-233, mar. 2019. 

URL: http://fkd.org.ua/article/view/161882 

Метою дослідження є обґрунтування основних принципів іпотечного кредитування в сільському 

господарстві, розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо механізмів реалізації 

іпотечних схем кредитування сільськогосподарських товаровиробників. Розглянуто основні ризики, з якими 

стикається кредитно-фінансова система при земельному іпотечному кредитуванні. Охарактеризовано основні 

компоненти організаційно-економічного механізму іпотеки на землю в сільському господарстві. 

Запропоновано схеми іпотечних операцій на основі застави сільськогосподарських угідь. 

8 Semenyshena N., Khorunzhak N., Adamyk O., Sadovska I., Nahirska K., Zhuk V. The methodology for calculating 

baseline indicators for budgeting expenditures of budgetary institutions: the case of Ukraine. INTELLECTUAL 

ECONOMICS. 2019, No. 13 (1). P. 40-55. URL: https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-

economics/article/view/5044/4594 

DOI: https://doi.org/10.13165/IE-19-13-1-04 

У статті представлені теоретичні основи оптимізації бюджетних витрат в сфері освітніх послуг і охорони 

здоров'я. Дослідження відомих методів розрахунків для оцінки стану населення і середньорічної чисельності 

студентів. Запропоновано вдосконалити методологію розрахунку базових показників на основі узагальнених 

недоліків відомих підходів до оцінки на основі зважених і експоненціально-середніх показників для її 

планування в бюджетній установі, що дозволяє знизити ризики у фінансовому відношенні щодо надання послуг 

бюджетним сферам, а також для досягнення економії бюджетних коштів. 

9 Nuzhna O., Tluchkevych N., Semenyshena N., Nahirska K., Sadovska I. Making managerial decisions in the 

agrarian management through the use of ABC-analysis tool. INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & 

PRODUCTION (IJM&P). V. 10, n. 7. Special Edition PDATU, 2019. P. 798-816.  

DOI: 10.14807/ijmp.v10i7.901  

URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/901/1135 

Дослідження сфокусовано на матеріальних витратах як факторі контролю при виробництві продукції 

рослинництва. Відповідно до результатів аналізу визначено, що у структури витрат на виробництво продукції 

рослинництва близько 70% займають матеріальні витрати. У зв'язку з цим ABC-аналіз використовується з 

метою визначення статей матеріальних витрат, які суттєво впливають на витрати і, отже, процес оперативного 

управління для прийняття рішень. АВС-аналіз матеріальних витрат на виробництво продукції рослинництва за 

елементами дозволив визначити види контролю (систематичний, періодичний, вибірковий), який слід 

застосовувати для різних груп витрат, орієнтуючись на найбільш значні статті матеріальних витрат. Витрати 

слід класифікувати за стадіями технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур, що 

дозволить контролювати величину виробничих витрат на кожному етапі вирощування сільськогосподарських 

культур. Ці етапи можуть бути основою для застосування в системі управління витратами моделі витрат на 

основі діяльності. В аграрному менеджменті пропонується застосувати оперативний контроль матеріальних 

витрат через систему бюджетування. Він відіграє провідну роль у системі управління, забезпечуючи процес 

прийняття управлінських рішень, оперативною інформацією про фактичні показники матеріальних витрат та їх 

відхилення. Розроблено фрагмент форми гнучкого бюджету  матеріальних витрат на виробництво озимої 

пшениці. На основі запропонованої форми бюджету керівники підприємств можуть приймати оперативні, 

поточні та стратегічні управлінські рішення і, як наслідок, впливати на зміну матеріальних ресурсів, за рахунок 

внесення відповідних коригувань у складові (етапи) технологічних процесів виробництва і реалізації продукції, 

робіт, послуг. 
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10 Julia Moroz, Maria Telovata, Svitlana Syrtseva, Tetyana Haiduchok, Iryna Babich, Oleksandr Yurchenko. Sick Leave 

Accounting: Analysis of Non-Standard Cases. International Journal of Management (IJM). Volume 11. Issue 3. March 

2020. Pp. 390-398. URL: https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_3/IJM_11_03_041.pdf 

У статті розглянуто порядок обліку лікарняних листів, представлено загальне методика обліку лікарняних 

листків. На практичному прикладі були нестандартні випадки розглянуто та проаналізовано; а саме працівник 

захворів у перший робочий день; менше більше 12 відпрацьованих календарних місяців; страховий стаж 

останній менше півроку 12 місяців; у звітному періоді - щорічна відпустка та тимчасова непрацездатність; 

неповний робочий день та лікарняний лист з урахуванням простоїв. 

11 Valentyna Yakubiv, Ruslana Sodoma, Tetiana Shmatkovska, Mykola Dziamulych, Iryna Brodska. Digitalization of 

Payment Systems in Ukraine. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume 8. 

Issue 5. January 2020. P. 4590-4596. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/Souvenir_Volume-8_Issue-

5_January_2020.pdf 

Світ змінюється завдяки технологічним інноваціям, що відображаються як на потребах клієнтів, 

так і самих платіжних системах. Платіжні системи, які працюють на території України, мають певні 

властивості, на які потенційний клієнт звертає увагу при виборі однієї з них. Проведемо комплексне 

дослідження та запропонуємо рішення відповідної наукової задачі, яка полягає у розробці теоретико-

методологічних основ, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо впровадження та 

вдосконалення функціонування платіжних систем в Україні з огляду на світовий досвід. Сучасні 

платіжні системи є однією з найважливіших частин фінансової інфраструктури України. У статті 

запропоновано теоретичне розуміння платіжної системи та розглянуто особливості функціонування 

платіжних систем в Україні на сучасному етапі. Детально розглянуто в статті ринок платіжних систем 

та його структура. Розглянуто статистику щодо незаконних операцій з платіжними картками. 

Охарактеризовано платіжні системи провідних європейських країн. Описано перспективи 

впровадження Національним банком України  найбільші європейські платіжні системи. На основі 

розширення структури критеріїв важливості постачальників платіжних послуг та обліку присутності 

вирішальних учасників провайдерів платіжних послуг розробляється методичний підхід до оцінки 

пріоритетності постачальників платіжних послуг. Практична цінність отриманих результатів полягає 

в їх використанні для розробки нормативно-правових актів Національного банку України, безпеки 

постачальника платіжних послуг України, що регламентують замовлення. Окреслено заходи щодо 

підвищення рівня безпеки платіжної системи в Україні. Для банківської системи України 

європейський досвід у сфері платіжних систем є дуже важливим, оскільки сьогодні концепція 

кордонів є досить звичайною, коли мова йде про платіжні послуги. У зв'язку з цим особливе значення 

має визначення пріоритетності платіжних систем, які діють в Україні, що визначає актуальність 

обраної теми. 

12 Svitlana Sudomyr, Viktoriia Niziaieva, Larisa Lutay, Larysa Prodanova, Olha Havryliuk, Karyna Sherstyukova. 

Methods and Techniques of Motivation of Subjects of Regional Economy for Innovative Improvement. International 

Journal of Scientific & Technology Research. Volume 9. Issue 03, March 2020. Pp. 1196-1200. 

URL: http://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Methods-And-Techniques-Of-Motivation-Of-Subjects-Of-Regional-

Economy-For-Innovative-Improvement.pdf 

Забезпечення інноваційного розвитку економічної системи є результатом ініціативи її суб'єктів. 

У статті розроблено матричний підхід до здійснення всіма учасниками регіональної економічної 

системи скоординованої доцільної діяльності, що сприяє досягненню цілей інноваційного розвитку, 

тобто формуванню нової технологічної структури. 

Розроблена матриця є тривимірною і містить методи та інструменти, згруповані за їх типом 

(організаційні, інституціональні, економічні), які повинні бути застосовані зацікавленими сторонами 

регіонального розвитку для підвищення інноваційної активності кожної групи та регіональної 

системи в цілому. 

13 Жураковська І. В., Сидоренко Р. В., Шматковська Т. О., Бродська І. І. Factors of Influence on Employment in 

Small and Medium-Sized Business in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. № 1 

(32). 2020. Р. 109-119. http://fkd.org.ua/article/view/200379/200860 
Проведене дослідження включає аналіз впливу різних зовнішніх факторів на чисельність 

зайнятих у малому і середньому бізнесі. Доведено, що значна кількість негативних факторів впливу 

на малий і середній бізнес, які зазначені в державних програмах підтримки та розвитку, насправді 

не мають суттєвого впливу на ефективність діяльності таких суб’єктів господарювання. Погляди 

представників малого і середнього бізнесу та державних органів на головні проблеми діяльності не 

співпадають. З метою збільшення чисельності зайнятих у малому і середньому бізнесі пропонуємо 

перенести акцент програм державної підтримки і розвитку на встановлені нами основні фактори 

впливу 

14 Oksana Radchenko, Nataliia Semenyshena, Iryna Sadovska, Kateryna Nahirska. Foresight Development Strategy of 

the Financial Capacity: Comparative Study of the Ukrainian Agricultural Sector. Engineering Economics. Vol 32, 

№ 2, April (2020). 

URL: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE 

https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_3/IJM_11_03_041.pdf
https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/Souvenir_Volume-8_Issue-5_January_2020.pdf
https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/Souvenir_Volume-8_Issue-5_January_2020.pdf
http://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Methods-And-Techniques-Of-Motivation-Of-Subjects-Of-Regional-Economy-For-Innovative-Improvement.pdf
http://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Methods-And-Techniques-Of-Motivation-Of-Subjects-Of-Regional-Economy-For-Innovative-Improvement.pdf
http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE


Метою дослідження є пошук нових підходів до вимірювання, оцінки та прогнозування 

економічного та фінансового потенціалу сільськогосподарського сектору з метою розробки 

адекватної стратегії державного управління. 

За результатами дослідження виявлено, що необхідність державного регулювання фінансових 

потоків, пов'язаних з аграрним сектором, обґрунтовується моніторингом процесу формування 

фінансових потоків за рядом ключових параметрів з метою дотримання еквівалентності всіх форм 

управління фінансовими ресурсами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2009 

1 Поліщук В.Г. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону. 

Актуальні проблеми економіки. Науково-економічний журнал. - № 11 (101). – 2009. – С. 168-173. (0,75 д.а.) 

(SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, Thomson Reuters). 

http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-ekonomiky/Akt-prob-ekonomiky-2009-11/Akt-prob-

ekonomiky-2009-11_168-174.pdf 

У статті розглянуто теоретичні аспекти понятійно-категоріального апарату політики стимулювання 

сталого розвитку регіону. Проаналізовано основні тлумачення сталого розвитку регіону. Визначено основні 

терміни та поняття для використання в контексті стимулюючого впливу на регіональну соціо-еколого-

економічну систему. Ключові слова: політика стимулювання сталого розвитку, сталий розвиток регіону. 

2010 

2 Vakhovych, I.M., Kaminska, I.M. Reserves for financial capacity increase of ukrainian regions (2010) Actual 

Problems of Economics  105 (3)  PP. 187 – 196 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2103361890_IM_Vakhovych 

У статті представлені результати теоретичного та прикладного дослідження резервів для збільшення 

фінансового потенціалу регіону. Визначено концептуальні підстави та підходи до фінансової спроможності 

регіону, і виходячи з цього, його істотними характеристиками є окреслена фінансова достатність, фінансова 

життєздатність та фінансова стабільність. Запропоновано класифікацію резервів для збільшення фінансового 

потенціалу регіону на явні та приховані, резерви-ресурси та резерви можливостей. Визначено явні та 

приховані резерви-ресурси та резерви-можливості для збільшення фінансового потенціалу регіонів України. 

3 Vakhovych, I.M., Volynchuk, Y.V. Studying theoretical aspects of expedience of universities enlargement process 

in Ukraine (2010) Actual Problems of Economics 104 (2)  PP. 101 – 107 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2103361890_IM_Vakhovych 

У статті розглядаються теоретичні аспекти процесу оптимізації вищих навчальних закладів шляхом їх 

розширення. Розкриваються основні причини цього процесу, а також можливі перешкоди та наслідки цього 

процесу. 

2011 

4 Vakhovych, I.M., Denysyuk, G.L. Conceptual grounds for investment support of region's innovative development 

(2011) Actual Problems of Economics  115  (1)  PP. 138 – 144. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2103361890_IM_Vakhovych 

У статті розглядаються актуальні питання інвестиційної підтримки інноваційного розвитку регіонів 

України. Окреслена суть такої підтримки, вивчені закономірності та регіональні особливості інвестиційної 

діяльності для забезпечення інноваційного розвитку регіонів. Запропоновано концептуальні підходи до 

інвестиційної підтримки для підтримки інноваційного розвитку регіону 

2012 

5 Іщук Л. І., Вахович І. М., Пиріг С. О. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної 

економіки регіонів України. Актуальні проблеми економіки. Науково-економічний журнал. 2012. № 4. С. 208-

216. (1,13 д.а.). (Thomson Reuters Scientific, SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s, 

Periodicals Directory.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_4_23 

У статті розроблено методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки в 

регіонах України. Проведено типологію стратегій розвитку інформаційної економіки, яка базується на 

кластеризації регіонів за рівнем розвитку параметрів сфер інформаційної економіки. 

Ключові слова: інформаційна економіка, стратегія розвитку, кластеризація, інформаційний розвиток, 

ІКТ. 

2013 

6 Нижник В.М., Полінкевич О. М., Ніколаєва А.М. Оцінка зовнішнього середовища інноваційних бізнес-

процесів промислових підприємств України методом «5х5». Актуальні проблеми економіки. Науковий 

економічний журнал. 2013. №8 (146). С. 69-74. (0,36 д.а.) (SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, 

EBSCOhost Ulrich’s, Periodicals Directory). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21ST

N=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2013_8_9 

У статті розглянуто питання оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів 

промислових підприємств України методом «5х5», запропоновано класифікацію чинників за типом і 

стимулюванням розвитку. 

DEPARTMENT OF FINANCE, BANKING AND INSURANCE 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

 
e-mail: f@lntu.edu.ua 

tel.: +380332785566 

web page: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravi-ta-strahuvannya 
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http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-77949852483
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2103361890_IM_Vakhovych
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2103361890_IM_Vakhovych
http://www.scopus.com/record/display.url?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-79959407255
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2103361890_IM_Vakhovych
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2012_4_23
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Ключові слова: інновації, бізнес-процес, чинник розвитку, чинник стагнації, чинник занепаду. 

7 Поліщук В.Г. Стимулювання сталого розвитку регіонів України у контексті конкретизації “Цілей розвитку 

тисячоліття”. Актуальні проблеми економіки. Науково-економічний журнал. - № 4 (142). – 2013. – С. 172-

182. (1,38 д.а.) (SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s, Periodicals Directory, 

Cabell's Directories). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_4_20 

У статті розглянуто сучасні соціально-економічні й екологічні тенденції розвитку регіонів у контексті 

досягнення «Цілей Розвитку Тисячоліття». Визначено пріоритети розвитку й ефективні заходи досягнення 

«Цілей Розвитку Тисячоліття». Запропоновано стимулюючі заходи для досягнення сталого розвитку регіонів 

як складової національної довгострокової стратегії розвитку. Ключові слова: сталий розвиток регіону, 

фінансове стимулювання сталого розвитку регіону, «Цілі Розвитку Тисячоліття», інвестиційне 

стимулювання розвитку регіонів, інноваційне стимулювання розвитку регіонів, інституційне стимулювання 

розвитку регіонів, податкове стимулювання розвитку регіонів 

8 Vahovych I., Volynchuk Yu., Malimon  V. The development of regional medical tourism markets in Ukraine based 

on innovation principles /  I. Vahovych, Yu. Volynchuk, V. Malimon // Economic annals-XXI. – 2013. – №11-12. 

– С. 56-64  

http://soskin.info/ea/2013/11-12/201315.html 

У статті обґрунтовано, що регіональні ринки медичного туризму повинні розвиватися на засадах 

інноваційності. Досліджено типи та змістовну сутність інноваційних технологій за стадіями надання послуг 

медичним туристам (залучення, обслуговування, надання медичних і додаткових туристичних послуг). 

Визначено характерні ознаки процесу створення та комерціалізації інновацій медичної сфери на 

регіональних ринках медичного туризму із виокремленням етапів, а також учасників цього процесу, які 

формують систему забезпечення генерації інновацій 

2014 

9 Олександренко І.В., Вахович І.М., Забедюк М.С. Методика оцінювання інвестиційної привабливості 

підприємства. Актуальні проблеми економіки 2014. №11 (161). C. 154-161. 

(SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost Ulrich’s, Periodicals Directory, EconLit,  Cabell's 

Directories, ABI/Inform (by ProQuest)). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_11_19 

У статті надано нове визначення інвестиційної привабливості підприємства. Проаналізовано основні 

чинники впливу на інвестиційну привабливість та активність вітчизняних підприємств. Розроблено 

методику інтегрального оцінювання інвестиційної привабливості підприємства 

10 Пиріг С.О., Іщук Л.І., Вахович І.М. Стан та проблеми вищої освіти в Україні. Актуальні проблеми 

економіки. Наук. ж-л. 2014. №1. (151). С. 63-69. (0,88 д.а.). (SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost 

Ulrich’s, Periodicals Directory, EconLit, Cabell's Directories)  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_1_8 

У статті проаналізовано стан вищої освіти України, розглянуто її актуальні проблеми на сучасному етапі 

розвитку держави, обґрунтовано низку положень і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення ресурсної 

забезпеченості освітньої сфери в умовах сьогодення.  

Ключові слова: ресурсне забезпечення, державне фінансування, інвестування, фінансовий механізм 

11 Олександренко І.В. Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства. Актуальні проблеми 

економіки 2014. №6 (156). C. 419–427 (SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost Ulrich’s, 

Periodicals Directory, EconLit,  Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest)). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_6_52 

У статті досліджено підходи до трактування сутності поняття «ліквідність» та «платоспроможність» 

підприємства. Представлено показники, що лежать в основі діагностики ліквідності та визначено методику 

їх розрахунку. Обґрунтовано основні критерії розподілу підприємств за рівнем платоспроможності 

2015 

12 Олександренко І.В., Вахович І.М., Потьомкіна О.В. Концептуальні засади визначення ролі підприємств у 

розвитку регіону. Актуальні проблеми економіки. 2015. №7 (169). C.23-33. 

(SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost Ulrich’s, Periodicals Directory, EconLit,  Cabell's 

Directories, ABI/Inform (by ProQuest)). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_7_5 

У статті досліджено теорії регіонального розвитку. Здійснено систематизацію теорій регіонального 

розвитку за напрямами і факторами розвитку. Детально описано окремі теорії регіонального розвитку з 

позиції впливу підприємств на розвиток регіону. Виокремлено основні характеристики теорій, що 

визначають роль підприємств у розвитку регіону 

13 Олександренко І.В., Вахович І.М., Потьомкіна О.В. Концептуальні засади розвитку теорії «людського 

капіталу». Актуальні проблеми економіки 2015. №6 (168). C. 14-21. 

(SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost Ulrich’s, Periodicals Directory, EconLit,  Cabell's 

Directories, ABI/Inform (by ProQuest)). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_6_4 

У статті розглянуто підходи різних наукових шкіл до формування теорії «людського капіталу», 

визначено причини її виникнення, систематизовано погляди вчених за періодами розвитку. На основі 

проведеного аналізу запропоновано напрями дослідження ролі людського капіталу в забезпеченні 

економічного зростання 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2013_4_20
http://soskin.info/ea/2013/11-12/201315.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2014_11_19
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2014_1_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2014_6_52
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2015_7_5
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2015_6_4


14 Вахновська Н.А., Іщук Л.І., Поліщук В.Г. Сучасні податкові інновації як пріоритетна складова 

фінансового інжинірингу бізнес-процесів в Україні. Актуальні проблеми економіки. Науково-економічний 

журнал. - № 8 (170). – 2015. – С. 337-342. (1,0 д.а.) (SciVerse Scopus by Elsevier, Index Copernicus, EBSCOhost 

Ulrich’s, Periodicals Directory, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest), Cabell's Directories). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_8_42 

У статті з’ясовано роль фінансового інжинірингу в сучасній фінансовій архітектоніці. Досліджено суть 

податкових інновацій як пріоритетної складової фінансового інжинірингу. Проведено моніторинг 

застосування ПДВ-інновацій у сучасних фінансових умовах. Визначено негативні та позитивні аспекти 

застосування ПДВ-облігацій в контексті фінансового інжинірингу бізнес-процесів.  

Ключові слова: ПДВ; податкові інновації; фінансовий інжиніринг; бізнес-процеси. 

15 Іщук Л.І., Лещук В.П., Полінкевич О.М. Стратегія управління бізнес-процесами машинобудівних 

підприємств через реінжиніринг та перепроектування. Економічний часопис ХХІ (Economic Annals – XXI). 

Наук. ж-л. 2015. 1. 2(1). С. 57-61. (0,63 д.а.). (Scopus, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, 

EBSCOhost, Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

WEB: www.soskin.info/ea/ 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2015_1-2(1)__15 

У статті проаналізовано наукові підходи до розробки стратегії управління бізнес-процесами 

машинобудівних підприємств. Запропоновано методичний підхід до оцінювання інерційного, 

організаційного, структурного та інноваційного сценаріїв стратегії управління бізнес-процесами на 

машинобудівних підприємствах через реінжиніринг та перепроектування. Авторський підхід передбачає 

ефективний симбіоз таких напрямів удосконалення бізнес-процесів, як аутсорсинг, аутстаффинг, кластер, 

коучинг, тімбілдинг, структуризація.  

Ключові слова: сценарії стратегії управління; бізнес-процес; реінжиніринг; перепроектування; кластер; 

аутсорсинг; аутстаффинг 

16 Забедюк М.С. Ендогенний розвиток регіонів України: вивчення можливості застосування зарубіжного 

досвіду / М.С. Забедюк // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 239-244 

http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/4814/2/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%201-

7.pdf 

У статті розглянуто проблеми розвитку регіонів України, спричинені неефективним використанням 

ендогенного потенціалу. Вивчено зарубіжний досвід та систематизовано фактори ендогенного регіонального 

розвитку. Запропоновано напрями ендогенного розвитку регіонів в Україні 

2019 

17 Oleksandrenko I., Kryvovyazyuk I., Kovalska L., Gudz P, Kovalchuk O., Pavliuk L., Kravchuk P., Okseniuk K., 

Baula O. Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation activity of country enterprises. 

Academy of Entrepreneurship Journal. 2019. Volume 25, Issue 3, 1-8. 

(Scopus) 

https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurial-initiative-as-a-factor-for-the-development-of-the-innovation-

activity-of-country-enterprises-8732.html 

2020 

18 Mykola Dziamulych, Tetiana Shmatkovska, Antonina Gordiichuk, Myroslava Kupyra, Tetiana Korobchuk.  

Estimating peasant farms income and the standard of living of a rural population based on multi-factorial 

econometric modeling: a case study of Ukraine.  Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in 

Agriculture and Rural Development». Vol. 20. Issue 1. Romania: Bucharest, 2020. Р. 199-206. 646 р 

http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_1/volume_20_1_2020.pdf 

У статті розглянуто вплив доходів особистих домашніх господарств на якість життя сільського населення 

України. Проведено оцінку впливу різних факторів на доходи особистих домашніх господарств в 

регіональному аспекті України, які необхідні для розуміння основних тенденцій та напрямів розвитку даної 

проблеми в перспективі. Було обчислено матрицю парних коефіцієнтів співвідношення факторіального та 

продуктивного факторів для досліджуваної моделі. За результатами дослідження встановлено, що всі 

відібрані фактори виявили пряму або зворотну залежність зі зміною продуктивних ознак. Як результат, було 

виявлено, що зараз існують чіткі передумови формування на основі взаємовигідного симбіозу, близьких, 

спрямованих на зміцнення приватного сектора на селі, інтеграцію особистих господарств з іншими 

сільськогосподарськими виробниками, через те, що населення депопуляційне, оскільки багато інших 

чинників підтверджують швидку вичерпність широких методів виробництва, які не лише перешкоджають 

подальшому розвитку до особистих домашніх господарств, але також сприяють їх деградації 
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1 Мартинюк Я.М., Вісин В.В. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування на волині: історично-

правовий огляд / Я. М. Мартинюк, В.В. Вісин // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 

Збірник наукових праць (ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 2310-8770 ). – Харківський навчально-науковий інститут 

ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019 р. – С. 463-471. 

http://fkd.org.ua/issue/current 

 

 
2017 

1 Olena Kovalchuk, Inessa Krasnokutska. Using Blogs in Teaching English to Philology Students // Scientific 

Edition: Advanced Education, 2017, Issue 7, P. 146-153. (0,7 др. арк.) (Web of Science), DOI: 10.20535/2410-

8286.97295, режим доступу: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/97295 

This paper reports on an innovative approach to using blogs in teaching English as a foreign language. A blog is a 

sound example of information and communication technologies (ICT) implementation for language learning. In this 

paper, authors present the results of a small-scale action research aimed at analysing students’ perceptions of blogging. 

In total, 25 first-year university students majoring in English took part in a survey. The research results give the 

evidence of the benefits of using blogs: it encourages students’ autonomous learning, expands their collaboration 

through comments and discussions, improves language skills, increases the sense of responsibility and the desire for 

life-long learning, etc. At the same time, teachers consider blogs to be an effective facilitation for greater learner 

interaction and skills development. The research deals with the detailed blog starting guide for teachers of English. 

Authors instruct how to create and maintain blogs, as these interactive web pages prove to be effective for students 

online chatting, exchanging photos, videos, pictures, thereby expanding their language study beyond the classroom. 

For those who refuse being involved in the creation of a personal web page, some useful blog links are given. For better 

understanding of blogging efficiency, the researchers report on the positive implementation of blogs in teaching 

English, focusing on developing reading, writing, speaking and listening skills. 

Keywords: Information and Communication Technologies; blogging; students; English skills; survey 

2018 

2 Victor Zaharchuk, Igor V. Gritsuk, Oleg Zaharchuk, Andrii Golovan, Sergey Korobka, Larisa Pylypiuk, Nickolay 

Rudnichenko “The Choice of a Rational Type of Fuel for Technological Vehicles,” SAE Technical Paper 2018-01-

1759, 2018, doi:10.4271/2018-01-1759, ISSN: 0148-7191, (Elsevier’s SCOPUS) 

https://saemobilus.sae.org/content/2018-01-1759/ 

The article deals with the results of experimental and theoretical studies of the technological vehicle during its work 

on various types of fuel. 

The purpose of the work is to choose a rational type of fuel or an energy source for vehicles according to one general 

criterion. 

The feature of the proposed methodology is that the indicators of fuel and engine are estimated by the criterion of 

adaptability of technique to a particular type of fuel. A new approach to environmental safety assessment of 

technological vehicles while working on different fuels by environmental criterion taking into account the amount of 

emissions of harmful substances, their maximum permissible concentrations and hazard class. 

The economic efficiency in the operation of vehicles on alternative fuels is estimated by the criterion of economic 

efficiency. 

Fuel consumption and emissions of harmful substances of the engine 4FS 11.0/12.5 at various speed and loading 

modes when working on different fuels were determined in the experimental method. The obtained characteristics of 

the engine for their use in the mathematical model of motion of the vehicle were described by polynomial dependencies. 
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Quantitative values of fuel consumption and emissions of harmful substances in the process of moving a 

technological vehicle for a ride cycle using various types of fuels were obtained by method of mathematical modeling. 

The analysis helps to define the efficient type of the fuel in accordance with the above mention criteria. Natural gas 

has the greatest value for choosing the appropriate fuel type. Less criterion is used for biodiesel fuel, the lowest value 

criterion is appropriate for petroleum diesel fuel. 

2019 

3 METHOD OF SKETCH PROFILING WITH SPLINE CURVES FOR FOOTWARE DESIGN Vladislav Skidan, 

Tetyana Nadopta, Olena Mytelska, Halyna Yefimchuk, Iryna Stetsyuk, Anzhelika Yanovets //Revista de Pielarie 

Incaltaminte (Leather and Footwear Journal) is published by INCDTP - Division: Leather and Footwear Research 

Institute, Bucharest, Romania, at CERTEX Publishing House, which is a cknowledged by CNCSIS (The National 

University Research Council), ISSN: 1583-4433, Volume 19, # No 2, p. 113 – 122. (Elsevier’s SCOPUS) 

https://doi.org/10.24264/lfj.19.2.3;  

http://revistapielarieincaltaminte.ro/revistapielarieincaltaminteresurse/en/fisiere/full/vol19-

nr2/article3_vol19_issue2.pdf 

The method of profiling sketches with spline curves with curvilinear guide paths is proposed in the work. The 

variants of possible combinations of types of spline sections are considered, all necessary variants of point positions 

for detection of a spline curve are given. The advantages of the developed method are the simplification of the design 

procedure of the proposed type of curves while providing more accurate representation of the real details, the mobility 

in controlling the shapes of curvilinear curves of sketch parts with a decrease in the order of the curve, including the 

curvature of different directions, which is in particular of first importance for all curves of the characteristic of shoe 

last sketches and conditional unfolding of the shoe last. 

Keywords: method of profiling, sketch, spline, designing, footwear 

2020 

4 Oksana Lavrykova, Nadiia Kuzmenko, Irуna Demchenko, Olena Kovalchuk, Valentyna Slipchuk, Oksana Pilevych. 

Model of Formation of Future Teachers’ readiness to Work in Inclusive Education. International journal of Scientific 

& Technology Research, Vol. 9, Issue 02, February 2020, p. 410–414. 

ISSN 2277-86-16 (Elsevier’s SCOPUS) 

http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-29615 

The task of the authors of the article is to develop a theoretical, methodological, resource support for the process of 

forming the readiness of future teachers to work in an inclusive education; in improving and testing tools for monitoring 

the readiness of teachers to work in mixed classes; in the study and analysis of the state of the investigated problem; 

processing data obtained during the experimental work; preparation of publications based on the results of the study. 

The authors of the article paid special attention to the disclosure of such provisions: 1. The willingness of future teachers 

to work in an inclusive education environment is a stable personality trait that is an essential prerequisite for teaching 

children with disabilities and characterized by a focus on implementing the principles of inclusion in professional 

activities. 2. The structure of inclusive readiness includes key substantive components: inclusive ethics (a set of moral 

and ethical values and norms of an inclusive community, based on a set of personal qualities of a teacher important for 

working with “special” children); inclusive theory (knowledge needed to organize inclusive education for children); 

inclusive practice (pedagogical skills relevant to the implementation of an inclusive educational process). 3. The main 

criteria for the readiness of future teachers of inclusive education include: value-motivational (the adoption of the 

values of inclusion and the orientation of the teacher to implement the principles of "inclusion" in his pedagogical 

activity); personal (a set of personal qualities important for working in an inclusive environment); cognitive (the 

presence of clear, systemic knowledge about the basics of inclusive education); activity (practical skills based on 

theoretical knowledge that contribute to solving the problems of inclusive education). The reliability of the research 

results is provided by the validity of the methodology, its relevance to the problem posed, the use of a set of standard 

research methods, statistical verification of the significance of the results, and the possibility of repeating the study. 

Keywords: Disability, Inclusive Education, Inclusive Practice, Inclusive Theory, Inclusive Ethics, Model, Teachers' 

Readiness, Willingness to work 

5 Anatoliy Furman, Svitlana Lenska, Nelli Gaiduk, Svitlana Perova, Julia Monastyrskaya, Oksana Smal 

Psychophysiological Factors of Successful Mastering of a Foreign Language by Students. International journal of 

Scientific & Technology Research, Vol. 9, Issue 03, March 2020, p. 4389–4394. 

ISSN 2277-8616 (Elsevier’s SCOPUS) 

http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0320-32384 

In the work, new data on the features of autonomic, motor and cognitive factors of the success of mastering the 

English language by international students are obtained. Evidence has been obtained in favour of the fact that in primary 

school students the success factor is the severity of the functional activity of the left hemisphere, and in senior courses 

a similarity of the functional activity of both regions is necessary. It is shown that the high activity of the autonomic 

nervous system and a moderate amount of stress reactions are a physiological factor in the success of the process of 

mastering the English language. It was revealed that the amplitude-time characteristics of the gaze movement when 

working with texts in the native and English languages differ in people with different successes in learning English. 

Based on the results of a study of the psychophysiological correlates of the success of the effect of language acquisition, 

it is possible to build an expert decision support system for assessing the level of language training. 

Keywords: Articulation, Coherence, Integrity, Foreign Language, Psychophysiological Factors, Successful 

Mastery, Students 
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Посполитої / В. Вісин, Т. Вісина // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019. – Том 

1, № 28 (2019) – С. 472–479. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163889. – ISSN (print) 2306-4994, ISSN 

(on-line) 2310-8770. – Emerging Sources Citation Index 

2 Вісин В. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування на Волині: історично-правовий огляд / В. 
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