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Передмова 
 

Біобібліографічний покажчик складено відділом 
інформаційно-бібліографічної роботи наукової бібліотеки ЧДІЕУ і 
видано з нагоди 35-річчя від дня народження  Абакуменко Ольги 
Вікторівни – кандидата економічних наук, доцента Чернігівського 
державного інституту економіки і управління.  

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності. Добір матеріалу 
здійснено на основі картотеки «Праці викладачів ЧДІЕУ» та 
електронної БД наукової бібліотеки ЧДІЕУ. Покажчик містить 
довідковий апарат – іменний покажчик співавторів та алфавітний 
покажчик назв праць. 

Видання продовжує серію покажчиків праць викладачів 
ЧДІЕУ. 

 
 
 
 

Біографія 
 

Абакуменко Ольга Вікторівна народилася  в 1977 році у        
м. Харкові. 

По закінченні 19-ої середньої школи м. Чернігова у 1995 році 
вступила до Чернігівського державного інституту економіки і 
управління на фінансово-економічний факультет за спеціальністю 
«Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію економіста. Ще зі 
студентських років мала схильність до наукової роботи - приймала 
активну участь у студентських олімпіадах,  наукових конференціях. 
На формування наукового світогляду Ольги Вікторівни вплинули 
висококваліфіковані викладачі - Коваленко Л.О., Трапезнікова Е.А.  

Проходячи переддипломну практику на одному із провідних 
підприємств м. Чернігова, Абакуменко О.В. визначилась із 
напрямом наукового дослідження. Після закінчення з відзнакою 
інституту працювала заступником директора з маркетингу 
приватного підприємства, але прагнення займатися науковою 
роботою спонукало змінити вид трудової діяльності. 

У 2000 році вступила до аспірантури з відривом від 
виробництва за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг та кредит». 
Навчання в аспірантурі успішно поєднувала з навчально-
педагогічною роботою - з 2001 року працювала викладачем 
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кафедри фінансів за сумісництвом. Після закінчення аспірантури 
продовжила навчально-педагогічну діяльність на посаді викладача 
кафедри фінансів ЧДІЕУ. 

У 2004 році Абакуменко О.В. однією з перших у ЧДІЕУ 
захистила кандидатську дисертацію за напрямом «Фінанси, 
грошовий обіг і кредит», є одним із провідних фахівців вищої 
кваліфікації з фінансів в інституті. Дисертація на тему «Фінансові 
ризики лізингових компаній в Україні» під керівництвом к.е.н., 
доцента Коваленко Л.О. була успішно захищена при  
Тернопільській академії народного господарства. У цьому ж році їй 
присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, а в 2005 
році – вчене звання доцента кафедри фінансів. 

З 2004 р. року і по теперішній час Абакуменко О.В. займає 
посаду доцента кафедри фінансів. На високому професійному 
рівні викладає такі навчальні дисципліни: ринок фінансових послуг, 
корпоративні фінанси, організація лізингу та ін.  

Навчально-педагогічну роботу Абакуменко О.В. успішно 
поєднує з науковою. З 2002 по 2007 роки активно брала участь у 
розробці двох ініціативних науково-дослідних робіт кафедри, а з 
2008 по 2010 рік була науковим керівником НДР (науково-
дослідних робіт, що пройшли державну реєстрацію). За 
результатами наукової роботи на умовах конкурсного відбору 
здобула стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених 
(2008-2010 роки).  

На даний час є науковим керівником науково-дослідної 
роботи, що фінансується зі спеціального фонду державного 
бюджету МОН, молоді та спорту України.  

Сфера її сучасних наукових інтересів охоплює питання 
регулювання фінансових ринків, які є основними у науковому 
дослідженні майбутньої докторської дисертації. 

Ольга Вікторівна на високому рівні готує науково-педагогічні 
кадри для інституту: під її науковим керівництвом захищено             
2 кандидатські дисертації за спеціальністю «Економіка та 
управління національним господарством», керує науковою 
роботою аспіранта за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». 
Щедро ділиться своїми знаннями зі студентами - приймає участь у 
круглих столах та керує науковими роботами студентів наукового 
студентського товариства кафедри, готує їх до виступів на 
наукових конференціях. 

Незважаючи на молодий вік, Ольга Вікторівна робить 
значний внесок у формування і розвиток наукового та навчально-
методичного забезпечення кафедри фінансів, інституту - є 
співавтором трьох навчальних посібників з грифом МОН та п’яти 
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монографій. У її творчому доробку - 85 публікацій, 75 з них –  
наукового характеру. 

Ольга Вікторівна володіє не тільки високою педагогічною 
майстерністю та є одним із провідних вчених інституту – їй 
притаманні цінні людські якості: щирість, порядність, любов до 
оточуючих. Тому вона користується заслуженим авторитетом  
колективу та адміністрації інституту, її люблять і поважають 
студенти. 
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Наукові статті в журналах, у виданнях,  
що продовжуються 

 
2001 

 
1. Проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні 

[Текст] / О.В. Дорофеєва // Україна наукова 2001: матеріали             
І Всеукр. наук.-практ. конф. Т. 11. Економічні науки. – 
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - С. 6 – 8. 

 
2002 

 
2. Зворотний лізинг як джерело поповнення оборотних 

коштів підприємства [Текст] / О.В. Дорофеєва // Теорія і практика 
перебудови економіки: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – 
Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 286 – 288.  

 
2003 

 
3. Мінімізація ризиків лізингової діяльності [Текст] /      

О.В. Дорофеєва // Вплив ринку і державного регулювання на 
розвиток фінансово-кредитної системи України. – Харків: ХІБМ, 
2003. – С. 51– 55.  

 
4. Модель самострахования в деятельности лизинговых 

компаний [Текст] / О.В. Дорофеева // Актуальные проблемы 
финансового менеджмента на предприятиях: материалы 
междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. - Донецк: ДонНТУ, 
2003. – С. 214 – 217.  

 
5. Секьюритизация активов лизинговых компаний как 

источник финансирования их деятельности [Текст] /             
О.В. Дорофеева // Вісник Українського державного університету 
водного господарства та природокористування. Економіка.         
Вип. 1 (20). – Рівне, 2003. – С. 206. 

 
6. Основні тенденції розвитку лізингового ринку в 

Україні [Текст] / О.В. Дорофеєва // Соціально-економічні 
дослідження в перехідний період. Механізм реалізації регіональної 
політики: зб. наукових праць; [відп. ред. акад. М.І. Долішній]. –    
Вип. 2. – Львів, 2003. – С. 129 – 132.  
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7. Новації в управлінні ризиками фінансування 
лізингової діяльності [Текст] / О.В. Дорофеєва // Науковий вісник 
Буковинського державного фінансово-економічного інституту.    
Вип. 4. Економічні науки: зб. наук. праць. – Чернівці, 2003. –           
С. 137 – 138.  

 
8. Международный лизинг: валютные риски [Текст] /     

О.В. Дорофеева // Промышленный маркетинг-Бюллетень. – 2003. – 
№ 2. – С.10 – 11. 

 
9. Диверсифікація ризиків фінансування лізингової 

діяльності [Текст] / О.В. Дорофеєва // Актуальні проблеми 
економіки. – 2003. – № 5 (23). – С. 34 – 40. 

 
10. Методика страхування портфельних ризиків 

лізингових компаній [Текст] / О.В. Дорофеєва // Актуальні 
проблеми економіки. – 2003. – №12. – С. 34 – 43. 

 
11. Перспективи розвитку лізингової діяльності в Україні 

[Текст] / Л.О. Коваленко, О.В. Дорофеєва // Стратегія економічного 
розвитку України. – 2003. – №14. – С. 128 – 137.  

 
12. Методика проведення порівняльного аналізу 

ефективності страхування і самострахування в управлінні 
ризиками лізингової діяльності [Текст] / О.В. Дорофеєва // 
Вісник національної академії державного управління при 
Президентові України. – 2003. – № 4. – С. 312 – 318.  

 
2004 

 
13. Методика оптимізації джерел фінансування 

лізингових проектів [Текст] / О.В. Дорофеєва // Вісник 
Українського державного університету водного господарства та 
природокористування. Економіка. Вип. 2 (26). – Рівне, 2004. –        
С. 215 –221. 

 
14. Лізинг як метод оновлення основних фондів 

українських підприємств [Текст] / О.В. Дорофеєва, О.В. Мурашко //       
VІІІ наук.-практ. конф. викладачів, співробітників та студентів: тези. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2004. - С. 13-14. 

 
15. Управління валютними ризиками в міжнародних 

лізингових угодах [Текст] / О.В. Дорофеєва // Еврорегион 
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«Днепр» - проблемы развития и функционирования: материалы 
междунар. конф. – Чернигов: ЧГИЭУ, 2004. – С. 80-89. 

 
16. Класифікація фінансових ризиків діяльності 

лізингових компаній України [Текст] / Л.О. Коваленко,               
О.В. Дорофеєва // Науковий вісник Академії наук вищої школи. - 
Сер. 2. Економіка. – Київ, 2004. – С. 68-73. 

 
17. Фінансові ризики лізингових компаній України [Текст]: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 
08.04.01 / Дорофеєва Ольга Вікторівна; Тернопільська академія 
народного господарства. - Тернопіль, 2004. – 24 с. 

 
2005 

 
18. Організаційні аспекти управління фінансовими 

ризиками лізингових компаній [Текст] / О.В. Дорофеєва // 
Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №6 (48). – С. 109 – 114. 

 
19. Оптимізація джерел фінансування лізингових 

проектів [Текст] / О.В. Дорофеєва // Актуальні проблеми 
економіки. – 2005. - №8 (50). – С. 34 – 40. 

 
20. Проблеми відтворення основних засобів сільського 

господарства Чернігівської області [Текст] / [М.П. Бутко,         
О.О. Зеленська, С.М. Зеленський, О.В. Дорофеєва] // Економіка 
АПК. - 2005. - №9. – С. 45-52. 

  
21. Сек’юритизація як нетрадиційний метод залучення 

фінансових ресурсів [Текст] / О.В. Дорофеєва, В.М. Голуб //         
Актуальні проблеми розвитку регіону в умовах трансформації 
економіки: ІХ наук.-практ. конф. викладачів, співробітників та 
студентів ЧДІЕУ: тези кращих робіт. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2005. -         
С. 8-9. 

 
2006 

 
22. Глобалізація технологій інформаційно-фінансових 

послуг [Текст] / О.В. Абакуменко // Економіка і держава. - 2006. - 
№7. - С. 29-31. 

 
23. Основні тенденції діяльності небанківських 

фінансових посередників в Україні [Текст] / О.В. Абакуменко // 
Вісник економічної науки України. - 2006. - №2 (10). - С. 3-6. 
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24. Структуроване фінансування суб’єктів 
господарювання [Текст] / О.В. Абакуменко // Розвиток наукових 
досліджень 2006: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – 
Полтава: Інтер-Графіка, 2006. - Т. 9. – С. 8-10. 

 
25. Фінансовий інжиніринг та його роль в залученні 

джерел фінансування [Текст] / О.В. Абакуменко // Підвищення 
ефективності формування та використання фінансових ресурсів в 
умовах трансформаційних змін в економіці України: зб. матеріалів 
круглого столу; [за ред. к.е.н., доц., акад. Л.О. Коваленко]. – 
Чернігів: Деснянська правда, 2006. – С. 33-38. 

 
26. Фінансовий механізм макроекономіки [Текст]: навч. 

посібник / Л.О. Коваленко, О.В. Абакуменко, В.М. Голуб. – [2-ге 
вид., перероб. і доп.] – Чернігів: ЧДІЕУ, 2006. – 216 с.  

 
27. Фінансові інновації на ринку цінних паперів [Текст] / 

О.В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. -         
№12 (66). - С. 17 - 22. 

 
2007 

 
28. Новації в залученні джерел фінансування [Текст] / 

О.В. Абакуменко // Економічний і соціальний розвиток України в 
ХХІ ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації: 
матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. – 
Тернопіль, 2007. – С. 31-33. 

 
29. Сек’юритизація активів та її роль у формуванні 

фінансової стратегії корпораці [Текст] / О.В. Абакуменко // 
Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою: 
організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми: зб. 
матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару; [за ред. к.е.н., доц.     
Л.М. Ремньової]. – Чернігів: Деснянська правда, 2007. – С. 76-79. 

 
30. Напрямки активізації розвитку фондового ринку 

України [Текст] / О.В. Абакуменко // Інтеграційні процеси та 
соціально-економісний розвиток: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. вчених та спеціалістів (Симферопіль, 25-26 квітня 2007 р.). – 
Симферопіль: Таврія, 2007. – С. 140-141. 

 
31. Роль інновацій в активізації розвитку ринку 

корпоративного боргу [Текст] / О.В. Абакуменко // Сучасні 
тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті 
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євроінтеграції: тези ХІ наук.-практ. конф. викладачів, співробітників 
та студентів ЧДІЕУ. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2007. – С. 33-34. 

 
32. Сутність та механізм фінансового інжинірингу [Текст] / 

О.В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. -          
№1 (67). – С. 125 – 130. 

 
33. Синергетичний підхід в економіці та методології 

сучасного наукового дослідження [Текст] / О.В. Абакуменко, 
П.О. Лук’яшко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова.    
Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. –  К.: 
НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2007. - №14 (25). – С. 160-167. 

 
34. Кредитні деривативи як інструмент зменшення 

фінансових ризиків [Текст] / О.В. Абакуменко // Культура народів 
Причорномор’я. – 2007. - №12. – С. 204-207. 

 
35. Обґрунтування необхідності залучення суб’єктів 

ринку фінансових послуг для фінансування інноваційного 
розвитку підприємств [Текст] / О.В. Абакуменко // Вісник 
Хмельницького національного університету. Економічні науки. Т. 2. 
– 2007. - № 6. – С. 25-27. 

 
36. Выделение и разделение как действенный метод 

повышения эффективности деятельности предприятий [Текст] / 
О.В. Абакуменко, П.А. Лукьяшко  // Бизнес Информ. – 2007. -       
№9 (1). – С. 40-43 

  
37. Інжиніринговий підхід до управління інвестиційним 

портфелем фінансового посередника [Текст] / О.В. Абакуменко // 
Управленческие аспекты повышения национальной 
конкурентоспособности: материалы междунар. научн.-практ. конф. 
(Симферополь, 4-7 октября 2007 г.) - Симферополь: ИЦ Крымского 
института бизнеса, 2007. – С. 190-191. 

 
38. Абсорбція як форма централізації капіталу [Текст] / 

О.В. Абакуменко // Стратегии развития Украины в глобальной 
среде: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 
26-28 октября 2007 г.). - Симферополь: ИЦ Крымского института 
бизнеса, 2007. – С. 150-151. 
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2008 
 
39. Інвестиційний менеджмент підприємства: 

максимізація доходності на фоні диверсифікації [Текст] /      
О.В. Абакуменко // Актуальні проблеми теорії і практики 
менеджменту в умовах трансформації економіки: зб. тез Всеукр. 
наук.-практ. конф. (Рівне, 17 – 18 квітня 2008 р.). - Рівне: НУВГП, 
2008. – С. 14. 

 
40. Глобалізація фінансових ринків: перспективи та 

наслідки [Текст] / О.В. Абакуменко // Бюджетно-податкові чинники 
активізації розвитку фінансових ринків та фінансового 
посередництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь: 
НУДПСУ, 2008. - С. 35-36. 

 
41. Консолідація капіталу на фінансовому ринку [Текст] / 

О.В. Абакуменко // Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та 
науки в контексті Євроінтеграції: Всеукр. наук.-практ. конф. 
(Чернігів, 3-4 квітня 2008 р.): матеріали доповідей та виступів. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – С. 20-21.  

 
42. Зміна пріоритетів в напрямках інвестування 

внаслідок експансії світових фінансових ринків [Текст] /      
О.В. Абакуменко // Освіта, наука та виробництво у регіональному 
розвитку: міжнар. інноваційний форум (Чернігів, 21-23 травня      
2008 р.): матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – С. 7-8. 

 
43. Фінансові аспекти сек’юритизаційних угод [Текст] / 

О.В. Абакуменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 8. – 
С. 21-23. 

 
2009 

 
44. Тенденції розвитку світового фондового ринку в 

умовах глобалізації [Текст] / О.В. Абакуменко, О.В Легкобит // 
Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку 
виробничої сфери: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих 
учених та студентів: в 2-х т. Т.1. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. –          
С. 13-14. 

 
45. Вплив світової фінансової кризи на розвиток 

економіки України [Текст] / О.В. Абакуменко // Актуальні 
проблеми економічного та соціального розвитку в 
трансформаційний період: міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, 
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молодих вчених та студентів, 3-4 червня 2009 р.: тези доповідей. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – С. 10-12. 

 
46. Антикризові програми розвитку економіки 

європейських країн [Текст] / О.В. Абакуменко, М.В. Вишняк // 
Формування антикризового механізму соціально-економічного 
розвитку України: Всеукр. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2009 р.: 
тези доповідей. – Чернігів: ЧФ КСУ, 2009. – С. 5-6. 

 
47. Основні пріоритети антикризової політики України в 

умовах трансформаційних змін в економіці [Текст] /               
О.В. Абакуменко, О.В. Легкобит // Формування антикризового 
механізму соціально-економічного розвитку України: Всеукр. наук.-
практ. конф, 29 листоп. 2009 р.: тези доповідей. – Чернігів: ЧФ КСУ, 
2009. – С. 7-8. 

 
48. Деформації розвитку вітчизняного фінансового 

ринку [Текст] / О.В. Абакуменко // Актуальні проблеми соціально - 
економічного розвитку регіонів: цілі та зміст антикризового 
управління: V наук.-практ. міжвуз. конф., 4 червня 2009 р.: 
матеріали конференції. – Славутич: СНЦ ЧДІЕУ, 2009. – С. 54-55. 

 
49. Кластер как инновационный механизм развития 

молочной отрасли в Черниговской области [Текст] /               
О.В. Абакуменко, П.А. Лукьяшко // Теоретические и практические 
проблемы функционирования инновационной экономики: Восьмые 
Друкеровские чтения, посвящ. 100-летию со дня рождения                   
П. Друкера: сб. науч. ст.; [под. ред. Б.В. Сорвирова и др.]. – 
Гомель: ЦИИР, 2009. - С. 164-165. 

 
50. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної 

діяльності [Текст]: навч. посібник / Л.О. Коваленко, В.М. Голуб,            
О.В. Абакуменко, В.Г. Маргасова; [під заг. ред. Л.О. Коваленко]. – 
К.: ВД Слово, 2009. – 232 с. 

 
51. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток 

економіки України [Текст] / О.В. Абакуменко // Формування 
інноваційної моделі розвитку національної економіки України: 
монографія у 2-х ч.; [за заг.ред. д.е.н., проф. І.С. Каленюк]. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – C. 62-75. 

 
52. Фінансові інновації на ринку фінансових послуг як 

чинник формування інвестиційного потенціалу [Текст] /         
О.В. Абакуменко, П.О. Лук’яшко // Формування інноваційної моделі 
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розвитку національної економіки України : монографія: у 2-х ч.; [за 
заг. ред. д.е.н., проф. І.С. Каленюк]. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. –        
С. 153-171. 

 
2010 

 
53. Оцінка тенденцій і змін у розвитку галузі 

картоплярства в Росії [Текст] / О.В. Абакуменко, Л.М. Мех // 
Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку 
України в ХХІ столітті: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету           
ім. Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський:  
Медобори, 2010. - С. 168-172. 

 
54. Кредитно-дефолтні свопи: панацея чи катастрофа? 

[Текст] / О.В. Абакуменко // Актуальні напрямки вдосконалення 
фінансово-економічної політики на сучасному етапі: Всеукр. наук.-
практ. конф., 17-18 лютого 2010 р.: тези доповідей. – Чернігів, 
2010. – С. 25-26. 

 
55. Пріоритети  грошово-кредитної політики України в 

кризовий період [Текст] / О.В. Абакуменко // Формування стратегії 
розвитку України як передумова сталого зростання: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 17 грудня 2010 р.). - Чернігів:     
ЧФ КСУ, 2010. – С. 11-14.  

 
56. Вплив глобалізаційних процесів на міжнародний рух 

капіталів [Текст] / О.В. Абакуменко, Л.М. Мех, П.О. Лук'яшко // 
Особливості функціонування національних фінансових систем в 
умовах поглиблення глобалізаційних процесів: матеріали                
ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.: в 2 ч. Ч. 1. -  Ірпінь: НУ ДПС України,  
2010. – С. 18-21. 

 
57. Досвід провідних країн світу у подоланні кризових 

явищ в економіці [Текст] / О.В. Абакуменко, С.В. Панночка // 
Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної 
політики на сучасному етапі: Всеукр. наук.-практ. конф.,                
17-18 лютого 2010 р.: тези доповідей. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. –     
С. 28-29. 

 
58. Віртуалізація торгів як фактор активізації розвитку 

фондового ринку [Текст] / О.В. Абакуменко, Н.А. Примаченко // 
Формування стратегії розвитку  України як передумова сталого 
зростання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 17 
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грудня 2010 р.). - Чернігів: ЧФ КСУ, 2010. – С. 14-16.  
 
59. Формування напрямів і пріоритетів взаємодії 

бюджетної і монетарної політики [Текст] / Л.О. Коваленко,       
О.В. Абакуменко // Науковий вісник Чернігівського державного 
інституту економіки і управління. Сер. 1: Економіка: зб. наук. праць. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. - №4 (08). – С. 173-181. 

 
2011 

 
60. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник [Текст] / Л.О. Коваленко, В.М. Голуб,            
О.В. Абакуменко, В.Г. Маргасова; [під заг. ред. Л.О. Коваленко]. -   
2-ге вид. – К.: ВД Слово, 2011. –  232 с. 

 
61. Проблемы гармонизации бюджетной и денежно-

кредитной политики в контексте стабилизации финансовой 
системы [Текст] / О.В. Абакуменко, Л.А. Коваленко // Фискальное 
регулирование экономического развития государства в 
посткризисный период: монография; [под ред. к.э.н., проф.          
А.Д. Данилова]. – Киев: ДКС Центр, 2011. – С. 135-148. 

 
62. Оцінка результативності механізму забезпечення 

житлом молодих науковців [Текст] / О.В. Абакуменко,              
Л.О. Коваленко, П.О. Лук'яшко // Сучасні тенденції соціально-
економічного розвитку України: матеріали IV міжнар. наук.-практ. 
конф. (Кам’янець-Подільський, 12-13 травня 2011 р.). - Кам’янець-
Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет       
ім. Івана Огієнка, 2011.  

 
63. Проблеми використання лізингової форми 

фінансування основних засобів в Україні [Текст] /                   
О.В. Абакуменко, К.В. Мартиненко // Юність науки – 2011: міжвуз. 
студентська наук.-практ. конф. (Чернігів, 27 квітня 2011 р.): 
матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. –             
С. 41-42. 

 
64. Моделі іпотечного кредитування та можливості їх 

адаптації до вітчизняних реалій [Текст] / Т.В. Патук,                 
О.В. Абакуменко // Юність науки – 2011: міжвуз. студентська наук.-
практ. конф. (Чернігів, 27 квітня 2011 р.): матеріали доповідей та 
виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 48-49. 
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65. Трансформація світової валютної системи в умовах 
глобальних економічних змін [Текст] / Н.А. Примаченко,          
О.В. Абакуменко // Юність науки – 2011: міжвуз. студентська наук.-
практ. конф. (Чернігів, 27 квітня 2011 р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 
С. 53-54. 

 
66. Основні тенденції розвитку ринку іпотечного 

кредитування в посткризовий період [Текст] / М.В. Рибалочко, 
О.В. Абакуменко  // Юність науки – 2011: міжвуз. студентська наук.-
практ. конф. (Чернігів, 27 квітня 2011 р.): матеріали доповідей та 
виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 54-55. 

 
67. Досвід функціонування будівельно-ощадних кас в 

країнах Західної Європи [Текст] / М.О. Крупичка, О.В. Абакуменко 
// Юність науки – 2011: міжвуз. студентська наук.-практ. конф. 
(Чернігів, 27 квітня 2011 р.): матеріали доповідей та виступів. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 39-40. 

 
68. Модель гармонізації бюджетної та грошово-кредитної 

політики, орієнтована на розвиток [Текст] / Л.О. Коваленко,     
О.В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 7. – 
С. 241-251. 

 
69. Програми доступного житла в провідних країнах 

світу [Текст] / О.В. Абакуменко, П.О. Лук'яшко, С.Г. Суворова,    
Н.А. Примаченко // Современный мир: проблемы и перспективы: 
наук.-практ. конф. (Чернігів, 20-22 травня 2011 р.). - Чернігів:        
ЧФ КСУ, 2011. – С. 8-10.  

 
70. Проблеми фінансування витрат на придбання житла 

в Україні [Текст] / О.В. Абакуменко, П.О. Лук'яшко, Н.І. Обушна // 
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: міжнар. наук.-
практ. конф. (Чернігів, 13-14 травня 2011 р.): матеріали доповідей 
та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 78. 

 
71. Проблеми стимулювання активності молодих 

науково-педагогічних кадрів в контексті становлення 
інноваційної економіки [Текст] / О.В. Абакуменко, П.О. Лук'яшко // 
Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка. – 2011. - №3. –               
С. 112-118. 
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