
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ЗВІТ 

про науково-дослідну роботу 

кафедри фінансів 

за 2010 рік 
 

Список публікацій за результатами наукової роботи  

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

Найменування опублікованої 

наукової роботи 

(мовою видання) 

Видавництво, рік видання Обсяг 

умовних 

друк. 

арк. 

Навчальні посібники 

Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в 

Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку 

Одеса, «Атлант»,2010 13,6 

Тарасенко М.В. Фінанси державних фондів 

соціального спрямування 

Одеса, «Атлант»,2010 12,1 

Михайленко 

С.В. 

Методологічні аспекти 

планування та виконання 

бюджету:  

Одеса: Друкарський дім, Друк 

Південь, 2010 

7,74 

Хомутенко 

В.П., 

Немченко В.В., 

Хомутенко 

А.В. 

Волкова О. Г. 

Кредитна кооперація України: 

сучасний стан та перспективи 

розбудови Одеса: Друкарський дім, Друк 

Південь, 2010 

15,54 

  

Наукові статті у міжнародних періодичних виданнях 

Хомутенко 

В.П. 

Стратегія податкової політики 

в сфері ЗЕД 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Польша,  

2010.  

0,3 

Хомутенко 

А.В. Актуальные вопросы 

функционирования фондов 

финансирования строительства 

в Украине 

Самарский институт (филиал) 

Российский государственный 

торгово-экономический 

университет. – Режим доступа: 

http://www.sirsute.ru/files/nmer/5_0

2.pdf 

0,33 

Хомутенко 

В.П. Актуальные вопросы 

функционирования фондов 

финансирования строительства 

в Украине 

Самарский институт (филиал) 

Российский государственный 

торгово-экономический 

университет. – Режим доступа: 

http://www.sirsute.ru/files/nmer/5_0

2.pdf 

0,33 

Наукові статті у загальнодержавних періодичних виданнях 

Васютинська 

Л.А. 

Теоретичні засади оцінки 

ефективності управління 

державними видатками. 

Научный информационный 

журнал «БИЗНЕСИНФОРМ» вид-

во: «ИНЖЭК» №5(1) 2010 р. (384). 

0,4 



 1 

Дубовик О.Ю. 

 

Податок з власників 

транспортних засобів 

зарубіжних країн: теорія та 

практика 

БізнесІнформ № 5, 2010 0,15 

 

Луценко І.С. Сучасне трактування 

податкової політики в сфері 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Економіка та держава, № 3, 2010 1,5 

Михайленко 

С.В. 

Бюджетне фінансування 

соціальних програм: 

планування, виконання, оцінка 

ефективності 

Економічний вісник університету 

[збірник наукових праць учених 

та аспірантів]. – 2010. – Том 1. 

0,375 

Михайленко 

С.В. 

Проблеми і перспективи 

організації бюджетного 

фінансування програм 

інноваційного спрямування 

виробничої сфери 

Управління інноваційним 

процесом в Україні: проблеми, 

перспективи, ризики [тези 

доповідей ІІІ Міжнародної 

науково-практиичної 

конференції, м.Львів, 20-21  

травня 2010 р.] 

0,2 

Михайленко 

С.В. 

Показники оцінки 

обгрунтованості проектів 

бюджетів 

Актуальні проблеми економіки .  

№ 4, 2010 

0,56 

Михайленко 

С.В. 

Особливості бюджетного 

фінансування  

соціально-економічних 

програм 

Вісник Хмельницького 

національного університету, 

2010, № 5. Т.1. 

0,37 

Михайленко 

С.В. 

Методологія оцінки 

достовірності бюджетного 

планування 

Актуальні проблеми економіки .  

№ 5, 2010 

0,56 

Музиченко 

Г.В. 

Концептуальные аспекты 

реформирования доходов 

физических и юридических лиц 

в условиях глобализации 

 

Журнал «Налоги и финансовое 

право», № 4, 2010. – С. 312-317 

0,5  

Хомутенко 

А.В. Асоціації кредитних спілок 

України як суб’єкт 

громадського фінансового 

контролю 

Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

[«Розвиток системи довіри та 

захисту прав споживачів 

фінансових послуг»] Харків, 2010 

0,7 

Хомутенко 

А.В. 

Методичні підходи до 

проведення 

внутрішньогосподарського 

фінансового контролю у 

кредитних спілках України 

Формування ринкових відносин в 

Україні. №5– 2010. – № 9 

 

 

 

0,37 

Хомутенко 

А.В. 

Оцінювання кредитного ризику 

і ризику незбалансованої 

ліквідності кредитних спілок 

України  

Економіка та держава. – 2010. –

№11 № 9 
0,55 

Хомутенко 

В.П. 

Асоціації кредитних спілок 

України як суб’єкт 

Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-
0,7 
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громадського фінансового 

контролю 

практичної конференції 

[«Розвиток системи довіри та 

захисту прав споживачів 

фінансових послуг»] Харків, 2010 

Хомутенко 

В.П. Необхідність та шляхи 

реформування податкової системи 

України 

Збірник матеріалів науково-

практичної конференції  

[«Шляхи та інструменти 

модернізаційного прориву 

економіки України»] Одеса, 2010 

0,04 

Шуліченко 

Т.В. 

Податок з власників 

транспортних засобів 

зарубіжних країн: теорія та 

практика 

БізнесІнформ № 5, 2010 0,3 

Наукові статті у збірниках наукових праць ОДЕУ 

Андрієвська 

Є.В. 

Поняття та сутність процесу 

реструктуризації промислових 

підприємств 

Науковий вісник №4(105). М. 

Одеса – 2010 р. 

 

0,5 

Андрієвська 

Є.В. 

Роль реструктуризації в 

підвищенні 

конкурентноздатності 

промислового підприємства 

Вісник соціально-економічних 

досліджень ОДЕУ, 2010 р. 

0,4 

Волохова І.С. Проблеми функціонування 

цільових між бюджетних 

трансфертів та шляхи їх 

вирішення 

Вісник соціально – економічних 

досліджень ОДЕУ, №39, 2010 р. 

0,4 

Волохова М.П. Система оподаткування - 

головний важіль розвитку 

малих підпри мств 

 

Вісник соціально-економічних 

досліджень ОДЕУ. – 2010. – № 48 

0,42 

Кир’язової Т.О. Проблеми формування 

ефективної пенсійної системи в 

Україні 

Вісник соціально-економічних 

досліджень ОДЕУ, 2010, №39 

0,43 

Кобилецька 

Ольга 

Федорівна 

Механізм вдосконалення 

доходної частини місцевих 

бюджетів: напрямки 

удосконалення Одесса, Пальміра, 2010р. 0,5 

Коцюрубенко 

Г.М. 

Домогосподарство як об’єкт 

дослідження економічної науки 

Науковий вісник №4(105). – 2010 

 

0,6 

Коцюрубенко 

Г.М. 

До питання про теоретичні 

основи фінансів 

домогосподарств 

Вісник соціально-економічних 

досліджень. Вип. 38. ОДЕУ, 2010 

0,6 

Крупіна Н.А. Адміністративно – 

територіальна реформа як 

інструмент вдосконалення 

формування власних доходів 

органів місцевого 

самоврядування 

Вісник соціально – економічних 

досліджень ОДЕУ, 2010 р. 

0,4 

Крупіна Н.А. «Зарубіжний досвід 

адміністративно – 

територіальної реформи як 

інструмент удосконалення 

Вісник Соціально – економічних 

досліджень ОДЕУ, випуск №39, 

2010 рік 

0,4 
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формування фінансових 

ресурсів місцевих органів 

влади в Україні» 

Логвіновська 

С.І. 

Створення механізму 

управління відтворенням 

еколого-виробничої системи 

для забезпечення сталого 

розвитку. 

Вісник соціально-економічних 

досліджень: Зб. наук. пр.  Одеса: 

ОДЕУ, 2010.  Вип. 36.  С. 182 

186. 

0,4 

Мартинюк І.В. „Деякі аспекти оподаткування 

доходів фізичних осіб в 

Україні” 

Науковий вісник, №4(105), 2010 0,42 

Музиченко 

Г.В. 

Идентификация кластеров и еѐ 

роль в формировании 

социально – экономической 

политики региона 

 

Науковий вісник. – 

2010. - № 19 (109). – 

С.103-112. 

 

0,5 

Музиченко 

Г.В. 

Напрями збільшення 

фінансових ресурсів органів 

місцевого самоврядування з 

метою забезпечення сталого 

соціально-економічного 

розвитку місцевої громади 

 

Науковий вісник. – 

2010. - № 18 (108). – 

С.20-27. 

 

0,5 

Нейкова Л. І. Фінансова політика в системі 

державного  

управління інноваційним 

розвитком відчизняних 

підприємств 

Науковий студентський збірник 

№54. 

ОДЕУ, ФЕФ, 2010. 

0,4 

Слатвінскьа 

М.О. 

Податкова політика України в 

контексті її впливу на розвиток 

малого підприємництва 

Науковий вісник  № 13 (114) 

Одеса 2010 

 

Хомутенко 

А.В. 

Порядок проведення органами 

державної контрольно–

ревізійної служби державного 

фінансового аудиту окремих 

господарських операцій 

Вісник соціально-економічних 

досліджень ОДЕУ. – 2010. – №  

48 

0,22 

Хомутенко 

А.В. 

Оцінка стану організації 

недержавного фінансового 

контролю (на прикладі 

кредитних спілок та 

недержавних пенсійних 

фондів) 

Вісник соціально-економічних 

досліджень ОДЕУ. – 2010. – № 38 
0,28 

Хомутенко 

А.В. 

Концепція розвитку 

фінансового контролю за 

діяльністю небанківських 

фінансових установ України 

Науковий вісник – ОДЕУ. 

Всеукраїнська асоціація молодих 

науковців. – Науки: економіка, 

політологія, історія. – 2010. – 

№13 (114) 

0,42 

Хомутенко 

В.П. 

Оцінка стану організації 

недержавного фінансового 

контролю (на прикладі 

кредитних спілок та 

Вісник соціально-економічних 

досліджень ОДЕУ. – 2010. – № 38 
0,28 
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недержавних пенсійних 

фондів) 

Хомутенко 

В.П. 

Порядок проведення органами 

державної контрольно–

ревізійної служби державного 

фінансового аудиту окремих 

господарських операцій 

Вісник соціально-економічних 

досліджень ОДЕУ. – 2010. – № 32  
0,45 

Хомутенко 

В.П. 

Оцінка стану організації 

недержавного фінансового 

контролю (на прикладі 

кредитних спілок та 

недержаних пенсійних фондів) 

Вісник соціально – економічних 

досліджень ОДЕУ.-2010р. 

0,56 

 

Наукові статті в інших фахових виданнях та збірниках наукових праць 

Васютинська 

Л.А. 

Програмно-цільове 

бюджетування як інструмент 

державного фінансового 

регулювання. 

Ірпень. –  2010 р. 0,5 

Васютинська 

Л.А. 

Середньострокове 

бюджетування та тенденції 

його розвитку в Україні 

– Одесса: Черноморье.  – 2010. 0,4 

Васютинська 

Л.А. 

Видатки бюджету у системі 

забезпечення соціально-

економічного розвитку в 

Україні: проблеми та реалії. 

 

Харків. ХНТУСГ- 2010. 0,6 

Васютинська 

Л.А. 

Реалізація регіональних 

програм підтримки 

підприємництва в умовах   

програмно-цільового 

бюджетування. 

ХмельницькийХНУ. – 2010. 0,4 

Волкова О.Г. 

Вдосконалення державного 

регулювання системи 

кредитної кооперації України 

Збірник матеріалів науково-

практичної конференції  

[«Шляхи та інструменти 

модернізаційного прориву 

економіки України»] Одеса, 2010 

0,11 

Дубовик О.Ю. Вільні економічні зони як 

інструмент економічного 

розвитку територій 

Вісник Хмельницького нац. ун-

ту, 2010, № 4, т.2 

0,4 

Коцюрубенко 

Г.М. 

Фінанси домогосподарств: 

соціально-економічний аспект 

Інституціональний вектор 

економічного розвитку: Збірник 

наукових праць МІДМУ «КПУ». 

– Вип.3(1). – Мелітополь: Вид-во 

КПУ, 2010. – 218 с. 

0,4   

Коцюрубенко 

Г.М. 

Джерела формування доходної 

частини бюджету 

домогосподарства 

Формування ринкових відносин в 

Україні: Збірник наукових праць. 

– Вип. 12 (115)/ Наук.ред. І. Г. 

Манцуров. – К., 2010.      

 

0,45  

Логвіновська 

С.І. 

Модельне перетворення 

регіональної еколого-

виробничої системи  

Збірник наукових праць 

Черкаського державного 

технологічного університету. 

0,4 



 5 

Серія: Економічні науки: Випуск 

23 (III ч.). – Черкаси: ЧДТУ, 2009. 

– С.155 – 160 

Логвіновська 

С.І. 

Людський потенціал – основа 

відтворювального процесу 

регіональної еколого-

виробничої системи 

Збірник наукових праць 

Черкаського державного 

технологічного університету. 

Серія: Економічні науки: Випуск 

24 (II ч.). – Черкаси: ЧДТУ, 2009. 

– С.75 – 79 

0,2.  

Луценко І.С. Митне оподаткування: 

фіскальні та регулюючі 

аспекти 

Вісник Донецького державного 

університету управління 

0,6 

Нейкова Л.І. 

 

Теоретичні засади оцінки 

ефективності управління 

державними видатками 

Науковий вісник Харківського 

національного економічного 

університету МОН України. 

Харків. Вид-во ХНЕУ. – 2010 

0,4 

Слатвінська 

М.О. 

Теоретичні засади 

альтернативних систем 

оподаткування 

Збірник наукових праць 

Національного університету 

державної податкової 

служби України № 1 2010 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/Znpnudps 

0,5 

Хомутенко 

В.П. 

Методичні підходи до 

проведення 

внутрішньогосподарського 

фінансового контролю у 

кредитних спілках України 

Формування ринкових відносин в 

Україні.- 2010.- №9 

0,74 

 

Тези науково-методичних конференцій 

Васютинська 

Л.А. 

Управління видатками 

бюджету: теорія та практика. 

Тернопіль: ТНЕУ.- 2010 р. 0,3  

Васютинська 

Л.А. 

Управління державними 

видатками в умовах 

транзитивної економіки. 

Луцьк: Волинський національний 

університет.- 2010 

0,3 

Дубовик О.Ю. Проблеми функціонування 

вільних економічних зон в 

Україні 

Наук.-практ. конф.  ОРІДУ НАДУ 

(28.05.2010) 

0,1 

Дубовик О.Ю. Податковий аспект 

реформування системи 

соціального страхування в 

Україні 

Наук.-практ. конф. ІПРЕЕД НАН 

України (21-22.10.2010) «Шляхи 

та інструменти модернізаційного 

прориву економіки України» 

0,1 

Коцюрубенко 

Г.М. 

Роль домогосподарств у складі 

суб’єктів фінансових відносин 

Матеріали ІІІ Міжнародної  

науково-практичної конференції 

студентів та аспірантів 

«Формування стратегії розвитку 

економіки України як передумова 

стійкого соціально-економічного 

зростання (з урахуванням 

закордонного досвіду)» - Чернівці 

– 16-17 березня 2010 року 

0,1 . 

 

Коцюрубенко 

Г.М. 

Управління заощадженнями 

українськими 

Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

0,2  

 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps
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домогосподарствами студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Проблеми глобалізації та 

моделі стійкого розвитку 

економіки» - Луганськ – 24-26 

березня 2010 року 

Коцюрубенко 

Г.М. 

Сфера фінансів 

домогосподарств в умовах 

економічної кризи 

Матеріали ІІІ Міжнародної  

виїзної науково-практичної 

конференції «Особливості 

функціонування національних 

фінансових систем  

в умовах поглиблення 

глобалізаційних процесів».  

Частина 1. -  Осередок творчої 

праці Академії фінансів м. 

Варшава (Республіка Польща)  

17-21 лютого 2010 рік 

0,2  

 

Коцюрубенко 

Г.М. 

Особливості формування 

доходів домогосподарств в 

умовах ринкової економіки 

Збірник тез доповідей та виступів 

VII Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих 

вчених, аспірантів та студентів 

«Актуальні проблеми фінансової 

системи України». Том ІІ. – 

Черкаси – 23 квітня 2010 року 

0,2  

 

Коцюрубенко 

Г.М. 

Місце фінансів 

домогосподарств у фінансовій 

системі країни 

Матеріали І Міжнародної науково-

практичної  

Інтернет-конференції СФПК ОДЕУ. 

– Одеса – 16 квітня 2010 рік 

 

0,3  

Логвіновська 

С.І. 

Удосконалення процесу 

формування місцевих бюджетів 

Матеріали XІІ Міжнародної  

науково-практичної конференції. 

Збірник матеріалів науково-

практичної конференції  

Луцького національного 

технічного університету 

0,3 

Луценко І.С. Стратегія податкової політики 

в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності 

Збірник наукових праць 

Національного університету 

податкової служби України №1, 

2010 р. 

0,1 

Мартинюк І.В. „Податкова політика та 

система оподаткування 

України в умовах глобалізації” 

Черкаський державний технологічний 

університет, ЧДТУ (ТІІ), 2010 
0,25 

Михайленко 

С.В. 

Напрями удосконалення 

методології планування обсягів 

бюджетного фінансування 

державних інвестицій 

Фінансово-кредитний механізм 

активізації інвестиційного 

процесу [Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 

22 квітня 2010 р.] 

0,25 

Михайленко 

С.В. 

Проблеми і перспективи 

організації бюджетного 

фінансування програм 

інноваційного спрямування 

Управління інноваційним 

процесом в Україні: проблеми, 

перспективи, ризики [тези 

доповідей ІІІ Міжнародної 

0,2 
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виробничої сфери науково-практиичної 

конференції, м.Львів, 20-21  

травня 2010 р.] 

Михайленко 

С.В. 

Новації Бюджетного кодексу 

України: переваги та недоліки 

 

Шляхи та інструменти 

модернізаційного прориву 

економіки України [тези науково-

практичної конференції, Одеса, 

21 жовтня 2010 р.] 

0,1 

Музыченко 

А.В. 

Роль общественных структур в 

реализации государственной 

политики развития малого и 

среднего бизнеса в Германии 

В сб.:  

Материалы круглого стола 8-12 

сентября 2010 г. на тему: 

«Развитие предпринимательства, 

малого и среднего бизнеса: 

ответственность перед 

обществом". – Одеса-Миттвайда, 

2010. – С. 53-61 

0,5  

Muzychenko 

G.V. 

The Experience of Tax 

reforms in 2008/09 in the World: 

lessons for Ukraine 

 

Матеріали щорічної науково-практичної 

конференції 22 жовтня 2010 року. 

«Реформування податкової служби 

України відповідно до європейських 

стандартів», 

 

0,3 

Muzychenko 

G.V. 

The creation of an 

attractive investment climate for 

business development in the 

European Union countries: an 

experience of Germany 

В зб. : Диверсифікація інноваційного 

розвитку національного господарства в 

контексті реалізації глобалізаційних 

процесів. – [Збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної 

конференції (22-23 квітня 2010р.). – В 4 

т. – Кременчук: КДУ ім. М 

Остроградського, 2010. – 307 с.  – Т.4. – 

С. 262-263. 

 

0,3 

Музиченко 

Г.В. 

 «Диверсифікація 

інноваційного розвитку 

національного господарства в 

контексті реалізації глобальних 

процесів»  

Міжнародна науково-практична 

конференція, 22-23 квітня 2010 р., 

м. Кременчук, КДУ ім. М 

Остроградського 

0,4 

Музиченко 

Г.В. 

"Сучасні проблеми економічної 

теорії та практики 

господарювання в ринкових 

умовах"  

 

II Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція, 8 жовтня 

2010 року, м. Одеса, ОДЕУ 

0,4 

Музиченко 

Г.В. 

Роль урядів щодо подальшого 

розвитку національної 

економіки в умовах 

глобалізації 

 

Матеріали III Міжнародної науково-

практичної конференції 17-21 

лютого 2010 року. "Особливості 

функціонування національних 

фінансових систем в умовах 

поглиблення глобалізаційних 

процесів". – Т.2. – Київ-Краків, 2010. 

– С.95-99. 

 

0,3 

Слатвінська 

М.О. 

Фактори деструктивного 

впливу на розвиток малого 

підприємництва 

Вісник Донецького державного 

університету управління 

0,2 
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Хомутенко 

А.В. Необхідність та шляхи 

реформування податкової системи 

України 

Збірник матеріалів науково-

практичної конференції  

[«Шляхи та інструменти 

модернізаційного прориву 

економіки України»] Одеса, 2010 

0,11  

Хомутенко 

А.В. Вдосконалення державного 

регулювання системи 

кредитної кооперації України 

Збірник матеріалів науково-

практичної конференції  

[«Шляхи та інструменти 

модернізаційного прориву 

економіки України»] Одеса, 2010 

0,11  

Нейкова Л.І. Фінансові методи держави в 

забезпеченні інноваційного 

розвитку економіки України, // 

Матеріали ІІ-ї Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

Польща, Краків «Науковий вісник 

Національного університету 

державної податкової служби 

України» №1 2010р. 

3,5 

Слатвінська 

М.О. 

Альтернативні спрощені 

системи оподаткування – міф 

чи реальність? 

ІІ міжнародна науково – 

практична конференція, Польща, 

Краків «Науковий вісник 

національного університету 

державної податкової служби 

України» Інтернет збірник «№1, 

2010 р. 

 

0,44 

Електронні фахові видання 

Михайленко 

С.В. 

Особенности привлечения 

иностранных инвестиций в 

экономику Украины 

ISBN: 978-954-90156-6-9 0,4 

Музиченко 

Г.В. 

Гармонізація податкової 

політики країн ЄС в умовах 

інтеграції 

 

Матеріали II Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції 8 

жовтня 2010 року. «Сучасні 

проблеми економічної теорії та 

практики господарювання в 

ринкових умовах». – О.: ОДЕУ, 

2010. – С.179-182. 

 

0,3 

Хомутенко 

А.В. 

Теоретичні основи фінансового 

контролю 

Проблеми системного підходу в 

економіці  №10, 2009 

0,54 

Навчально-методичні видання 

Чернявський 

О.П., 

Ганевич Є.М., 

Васютинська 

Л.А. 

«Актуальні проблеми 

фінансово-кредитних відносин 

в Україні». Курс лекцій. 

Одеса: ОДЕУ, 2009 р. 11,5 

Логвіновська 

С.І. 

«Фінанси». Конспект лекцій 

для студентів III-IV курсів усіх 

форм навчання 

Одеса: ОДЕУ, 2009 р. 7,62 

Михайленко 

С.В. 

Кирьязова Т.А. 

 

Бюджетный учѐт и отчѐтность Ротапринт, 2009 5,1  
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Михайленко 

С.В. 

Ганевич Є. М. 

Шикіна Н.А. 

Тарасенко М.В. 

Фінанси. Курс лекцій для 

студентів усіх форм навчання 

всіх спеціальностей. Частина 1. 

Одеса: ОДЕУ, 2010 7,35  

Михайленко 

С.В. 

Ганевич Є. М. 

Шикіна Н.А. 

Тарасенко М.В. 

Фінанси. Курс лекцій для 

студентів усіх форм навчання 

всіх спеціальностей. Частина 2. 

Одеса: ОДЕУ, 2010 8,45  

Тарасенко 

М.В., Дуда 

В.П. 

Методичні вказівки до 

практичних занять з 

дисципліни «Облік у 

бюджетних установах» 

ОДЕУ м.Одеса, 

2010 

2,00 

Лісовська Л.П., 

Попович І.І. 

Методичні вказівки до 

самостійної роботи з 

дисципліни «Бюджетна 

система» для студентів усіх 

форм навчання спеціальності 

«Фінанси» 

ОДЕУ , м. Одеса, 

2010 рік 

2,0 

доц. Ганевич 

Є.М.     

доц. Шикіна 

Н.А. 

 

Методичні вказівки до 

виконання навчально-

практичних робіт з 

дисциплини"Фінанси" 

 

ОДЕУ , м. Одеса, 

2010 рік 3,0 

доц. Дубовік 

О.Е. 

Опорний конспект лекцій з 

курсу "Основи оподаткування" 

ОДЕУ , м. Одеса, 

2010 рік 3,0 

ст.викл. 

Лисенко Г.Р. 

викл. 

Артеменко  

Н. Г. 

Опорний конспект лекцій з 

курсу "Основи оподаткування" 

ОДЕУ , м. Одеса, 

2010 рік 2,5 

доц. Тарасенко 

М.В. викл. 

Дуда В.П. 

Опорний конспект лекцій з 

курсу "Основи оподаткування" 

ОДЕУ , м. Одеса, 

2010 рік 2,0 
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