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Додаток 1 

1. Трансформація сучасної системи фінансового менеджменту підприємств. Ткаченко І.П. Електронне наукове 

фахове видання «Економіка та суспільство» Випуск № 14 лютий 2018 Режим доступу до ресурсу 

http://ekonomyandsociety.sn.ua. Наукометрична база: Index Copernicus 

2.  Узагальнення досвіду удосконалення державного регулювання фінансових ринків. Ткаченко І.П. Електронне 
наукове фахове видання «Економіка та суспільство» Випуск № 19 грудень 2018.  Режим доступу до ресурсу 

http://ekonomyandsociety.in.ua. Наукометрична база: Index Copernicus 

1. Механізм забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємства в системі інституційної структури 

формування його інноваційної поведінки. Ткаченко І.П., Очеретяний В.В. Економічний вісник Запорізької 

державної інженерної академії. Нуковий журнал - Випуск № 1 (07) 2017 Частина 2. Запоріжжя, 2017. - С. 35 – 

40. 

2. Прогнозування фінансової безпеки підприємства з використанням лінгвістичного класифікатора. Ткаченко 

І.П., Кілянчук Ю.В., Педченко І.В. Електронне науково-практичне фахове видання  «Інфраструктура ринку» 

Випуск № 8 червень 2017 Режим доступу до ресурсу http:// www.market-infr.od.ua/uk/8-2017. 

3. Узагальнення проявів економічної депривації інноваційного розвитку підприємств. Ткаченко І.П. Електронне 

науково-практичне фахове видання  «Інфраструктура ринку» Випуск № 10 серпень 2017 Режим доступу до 

ресурсу http:// www.market-infr.od.ua/uk/10-2017 

4. Деструктивність девіації  та економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України: прояви та 
можливості нівелювання.  Ткаченко І.П., Лисиця М.О., Сектименко В.В. Науково-практичний журнал. Проблеми 

інноваційно-інвестиційного розвитку – Випуск № 17 . Київ, 2018. – С. 57 – 72.    

5. Пріоритети удосконалення грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України.  

Науково-практичний журнал. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку – Випуск № 19. Київ, 2019. – С. 43 – 

53.    

6. Ризики виникнення економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України . Юдіна С.В., 

Ткаченко І.П.  Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету. Науковий журнал. 

Кам’янське: Дніпровський державний технічний університет, Випуск 1. Кам’янське, 2020. – С 84-94. 

7. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини в системі національної 

економічної безпеки. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку  Науково-практичний журнал. – К.: 

Міленіум, 2020. – 146 с. - С. 33-46. 

Колективна монографія. Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc. 
– Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р. Available at : DOI- 

10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III Section 6. Economy of management and adminisration of  radio technology 

6.2. Облікова політика як фактор управління доходами і фінансовими результатами діяльності підприємства. 

Ткаченко І.П., Ніколаєва С.П., Буткевич О.В., Гора А.В., Штець Т.Ф. С. 315 - 322. 

1. Механізм забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємства в системі інституційної структури 

формування його інноваційної поведінки. Ткаченко І.П. Король М.В.  Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток інтеграційних процесів: досвід, проблеми, 

перспективи». - 14–15 липня 2017 р., м. Київ. - С. 60-62 

2. Трансформація сучасної системи фінансового менеджменту підприємств. Ткаченко І.П., Михайлова М.М.  

Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні 

економічні відносини: становлення та шляхи перспективного розвитку. – 9-10 лютого 2018 р., м. Одеса. - С. 68-

72 
3. Стратегічні напрями модернізації системи фінансового менеджменту підприємства. Ткаченко І.П., 

Михайлова М.М. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференції «Засади реформування 

економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва». 2 червня 2018 р. м. Одеса. – с. 51-54. 

4. Необхідність імплементації методик інтегральної оцінки загроз фінансовій безпеці в систему фінансового 

менеджменту підприємств. Ткаченко І.П. Михайлова М.М. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

методичної конференції «Проблеми математичного моделювання». 23 – 25 травня 2018 р., м. Кам'янське  С. 

276- 281. 

5. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини. Ткаченко І.П. Збірник статей та 

тез доповідей V Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розвиток основних 

напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи». 18-19 квітня 2018 року. м. Кам'янське  С. 262-273. 

6. Формування стратегії управління фінансовою безпекою підприємства. Ткаченко І.П. Горбунов М.В. Збірник 

статей та тез доповідей V Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розвиток 
основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи». 18-19 квітня 2018 року. м. Кам'янське  

С. 45-48. 

7. Модернізація системи фінансового менеджменту підприємства: стратегічні напрями. Ткаченко І.П. Науково-

практичний журнал «Економічні студії» - Львів: Львівська економічна фундація, 2018.- № 2 (20) .- С. 231-236. 

8. Стратегічні напрями модернізації системи фінансового менеджменту підприємства. Ткаченко І.П. Михайлова 

М.М. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференції «Засади реформування економічної 

системи країни в контексті міжнародного співробітництва». 2 червня 2018 р. м. Одеса. – с. 119-123. 

9. Вплив деструктивної девіації та економічної деривації  на гальмування інноваційного розвитку підприємств. 

Ткаченко І.П. Лисиця М.О., Сектименко В.В. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективи та пріоритети розвитку економічної системи в умовах нестабільності». Частина ІІ. 15 грудня 

2018 року. м. Дніпро. С. 63-66. 

http://ekonomyandsociety.sn.ua/
http://ekonomyandsociety.in.ua/
http://www.market-infr.od.ua/uk/8-2017


8. Узагальнення досвіду удосконалення механізму державного регулювання фінансових ринків. Ткаченко І.П. 

Збірник тез учасників міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, цифрові інновації та 

підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток». Частина ІІ. 22 грудня 2018 року. М. 

Львів.- С. 53 – 56. 

10. Застосування лінгвістичного класифікатора в системі забезпечення фінансової безпеки підприємств.  

Божуха Л.М., Ткаченко І.П. Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної 

конференції "Розвиток економічної системи в контексті міжнародного співробітництва", Одеса, 18 січня 2020 
року, стор.96-101. 

11. Ризики виникнення економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України.  Юдіна С.В., 

Ткаченко І.П. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стан та перспективи 

розвитку обліку, фінансів та підприємництва в умовах трансформації економіки", Київ, 18 січня 2020 року, 

стор.88-92. 

12. Глобалізація та інтернаціоналізація економіки: сутність та визначення факторів співвідношень.  Ткаченко 

І.П., Джафарова Г.Р.,  Нода К.С. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

"Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі", Полтава, 23 січня 

2020 року, стор.12-13  

13. Система забезпечення фінансової безпеки підприємства. Ткаченко І.П.. Козачок А.С., Король М.О. Збірник 

тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку економіки, 

обліку, фінансів та права в Україні та світі", Полтава, 23 січня 2020 року, стор.46-47. 
14. Антикризове фінансове управління підприємством.  Ткаченко І.П., Нестеркін М.О., Соломоненко З.М. 

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку 

економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі", Полтава, 23 січня 2020 року, стор.47 - 48.   

15. Забезпечення фінансової безпеки підприємства: формування системного підходу. Ткаченко І.П., Ткаченко 

А.І. Збірник матеріалів LVІІІ Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Світовий розвиток науки 

та техніки» м. Тернопіль, 30 грудня 2020 року. С 291 - 294с. 

13. Управління грошовими потоками підприємства: нагальність імплементації комплексного підходу. Ткаченко 

І.П., Маляр І. Г. Збірник матеріалів LVІІІ Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Світовий 

розвиток науки та техніки» м. Тернопіль, 30 грудня 2020 року. С 288 - 291с. 

16. Цифровізація як стратегічний імператив формування високотехнологічного сектору національної економіки 

Ткаченко І. П., Штець Т. Ф. The 7th International scientific and practical conference “World science: problems, 
prospects and innovations” (March 24-26, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. Р 802-808. 

17. Цифровізація в системі нейтралізації деструктивності девіації та економічної  депривації інноваційного 

розвитку реального сектора економіки України. Ткаченко І. П., Штець Т. Ф. The 5th International scientific and 

practical conference “European scientific discussions” (March 28-30, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 

2021. Р 628-634. 

18. Обгрунтування стратегічних пріоритетів державної політики розвитку цифрової економіки. Дубровський С. 

С., Ткаченко І. П., Штець Т. Ф.The 9 th International scientific and practical conference “Science and education: 

problems, prospects and innovations” (May 26-28, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021.Р. 276-286. 

19. Розвиток страхового ринку України: визначення пріоритетних напрямів. Канєвський М. А., Круценко Д. А., 

Маслов І. В., Ткаченко І. П.The 11th International scientific and practical conference “The world of science and 

innovation” (June 2-4, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. Р. 546 - 552. 
20. Визначення пріоритетних напрямів розвитку страхового ринку України. Ткаченко І. П., Канєвський М. А., 

Круценко Д. А., Маслов І. В. Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів» (28 травня 2021). Херсон, Україна. 2021. С. 

1. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072  Фінанси, банківська справа і страхування – 

Кам’янське: ДДТУ, 2017р. – 129 с. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» освітньо-

професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа і страхування – Кам’янське: ДДТУ, 2017р. – 58 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ринок фінансових  послуг» освітньо-
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