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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Л.М. Ремньової як наукового співробітника інституту. До покажчика 
увійшли монографії, збірки статей, матеріали конференцій, 
автореферати дисертацій, статті з журналів, підручники і навчальні 
посібники. 

Добір матеріалу завершено 18.09.2012 р. Опис здійснено мовою 
оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Слова і 
словосполучення скорочені відповідно до ДСТУ 3582–97 «Скорочення 
слів в українській мові у бібліографічному описі», ГОСТ 7.12–93 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила» и ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 
иностранных европейских языках». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Людмили Михайлівни Ремньової - кандидата економічних 
наук, доцента Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-
методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних 
конференціях і семінарах, статті в періодичних виданнях. Представлені 
джерела охоплюють період з 1997 по 2012 рік. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року - за 
абеткою публікацій. Добір матеріалу здійснено на основі картотеки 
«Праці викладачів ЧДІЕУ» та електронної БД наукової бібліотеки 
ЧДІЕУ. Покажчик містить довідковий апарат - іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. Неповний характер 
деяких бібліографічних описів (не вказані сторінки і т. п.) пов'язаний з 
неможливістю перегляду видань «de visu». 

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

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧДІЕУ. 
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БІОГРАФІЯ 
 

Ремньова Людмила Михайлівна народилася у 1962 році на 
Вінниччині. У 1980 році закінчила із золотою медаллю середню школу 
№1 м. Чернігова та вступила до Полтавського кооперативного 
інституту (нині Полтавський університет економіки і торгівлі) за 
спеціальністю «Економіка заготівель сільськогосподарської продукції», 
який закінчила з відзнакою у 1984 році та здобула кваліфікацію 
економіста.  

Викладацьку діяльність Людмила Михайлівна розпочала одразу 
ж після закінчення названого ВНЗ. У 1984-1985 навчальному році 
працювала стажером-викладачем кафедри економіки торгівлі 
Московського кооперативного інституту, а з  1985 року – асистентом 
кафедри економіки і організації заготівель сільськогосподарської 
продукції Полтавського кооперативного інституту. У 1989 році Людмила 
Михайлівна вступила з відривом від виробництва до цільової 
аспірантури Московського кооперативного інституту, яку закінчила у 
1991 році та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, планування, 
організація  управління народним господарством та його галузями». У 
цьому ж році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. 

З 1992 по 1994 роки Ремньова Л.М. працювала в Полтавському 
кооперативному інституті на посадах старшого викладача й доцента. У 
1994 році отримала вчене звання доцента.  У цьому ж році брала 
участь у Міжнародній конференції з проблем викладання туризму, 
готельного господарства і ресторанної справи у м. Відні (Австрія). 

У 1994-1995 роках працювала в комерційних банках «Стрижень» 
і «Чернігівбанк» на посадах начальника відділу та провідного 
спеціаліста.  

З 1995 року Ремньова Л.М. продовжує викладацьку діяльність у 
Чернігівському державному інституті економіки і управління на посаді 
доцента спочатку кафедри фінансів, а з 2003 року – кафедри 
банківської справи. У 1999 році в рамках програми обміну ІRЕХ 
«Сучасні проблеми» отримала грант уряду США на стажування у 
Вісконсінському університеті у м. Медісоні.  

З листопада 1999 року Людмила Михайлівна виконує обов’язки 
декана фінансово-економічного факультету, а з 2007 року – обіймає 
посаду декана цього ж факультету, який за основними показниками 
навчальної, наукової, культурно-виховної роботи посідає одне з 
перших місць серед факультетів ЧДІЕУ. У 2003 та 2008 році вона 
брала активну участь в організації та проведенні акредитації 
спеціальностей: 
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 «Фінанси і кредит», «Банківська справа» та «Маркетинг», у 2011 році – 
в ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 
«Фінанси і кредит», у 2012 році - в акредитації освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності «Фінанси і кредит».  

За роки роботи в ЧДІЕУ Людмила Михайлівна зробила значний 
внесок у формування і розвиток навчально-методичного та наукового 
забезпечення кафедр фінансів і банківської справи. На високому 
професійному рівні виконує всі види навчальної роботи, викладає 
дисципліни «Фінансовий менеджмент», «Інвестування», «Аналіз 
інвестиційних проектів», «Проектне фінансування», «Фінансове 
забезпечення інвестиційної діяльності» та розробила їх методичне 
забезпечення. 

Незважаючи на значний досвід роботи у вищій школі, Людмила 
Михайлівна постійно підвищує свій професійний рівень. Зокрема, у 
2002 році вона пройшла зимову школу дистанційної освіти «Т’ютор 
дистанційного навчання» в Харківському центрі ІАТР на базі НТУ 
«Харківській політехнічний інститут», у 2005 році – програму 
підвищення кваліфікації «Вища освіта України і Болонський процес» в 
ЧДІЕУ. У 2005-2007 роках вона пройшла трирічну літню школу в рамках 
освітнього проекту HESP «Економіка фірми» під координацією 
Магістерської програми Києво-Могилянської Академії (EERC – The 
Economics Education and Research Consortium).  

Навчально-методичну роботу Ремньова Л.М. успішно поєднує з 
науковою. З 2005 по 2012 рік приймала участь в розробці чотирьох  
науково-дослідних тем: «Підвищення ефективності формування та 
використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в 
економіці України», «Фінансовий ринок України: особливості розвитку в 
умовах євроінтеграційних процесів», «Розвиток банківської системи та 
підвищення її ролі у вирішенні соціально-економічних проблем 
регіону», комплексної теми ПВНЗ «Західно-Донбаського інституту 
економіки і управління» - «Методологія регіонального економічного 
розвитку», результати яких оприлюднені у 2 колективних монографіях, 
у 8 наукових статтях фахових видань та 19 наукових працях інших 
наукових видань. 

Коло сучасних наукових інтересів Людмили Михайлівни охоплює 
питання управління фінансами підприємств, страхових компаній, 
банків, інвестиційної діяльності.  

Ремньова Л.М. на високому рівні готує науково-педагогічні кадри: 
під її науковим керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації зі 
спеціальності «Економіка та управління підприємствами». Вона є 
науковим керівником ще двох аспірантів. Є членом спеціалізованої 
Вченої ради зі спеціальностей:  08.00.03 – «Економіка та управління 
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національним господарством» та 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит», 
виступала офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації та 
експертом 4-х кандидатських дисертацій.  

За період професійної діяльності підготувала понад 80 
навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі три 
навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.  

Людмила Михайлівна активно займається суспільною роботою 
не тільки на рівні факультету, а й на рівні всього інституту: вона є 
головою Вченої ради фінансово-економічного факультету, членом 
методичної та науково-технічної ради інституту, фахової атестаційної 
комісії. З 2008 року виконує обов’язки відповідального за роботу пункту 
ЗНО в ЧДІЕУ.  

За досягнення в навчально-методичній, науково-дослідній та 
організаційній роботі в 2001 році Ремньова Л.М. була нагороджена 
почесним знаком «Відмінник навчання». Має численні грамоти та 
подяки адміністрації області й інституту, користується авторитетом та 
повагою серед колег й студентів. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1997 
 

1. Сучаснi методи регулювання регіональної зайнятості [Текст] / 
Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Сіверянський літопис. - 1997. - № 6. - 
С. 132-135. 

1998 
 
2. Процессы занятости и реформирования собственности  
[Текст] / Л. Лебединская, Л. Ремнева // Бизнес-информ. - 1998. -  № 21-
22. - С. 105-108. 
 
3. Развитие процессов занятости (Влияние кооперативных 
форм хозяйствования) [Текст] / Л. Ремнева // Бизнес-информ. - 1998. -       
№ 23-24. - С. 96-98. 
 
4. Сучасні проблеми регулювання зайнятості в споживчій 
кооперації України [Текст] / Л.М. Ремньова // Зайнятість та ринок 
праці. – К.: РВПС НАН України, 1998. – Вип. 6. – С. 263-270. 
 

1999 
 

5. Регулирование рынка труда (Социально-экономический 
потенциал кооперации) [Текст] / Л. Ремнева // Бизнес-информ. - 1999. -   
№ 1-2. - С. 120-122. 
 

2000 
 

6. Адаптация сельского населения к условиям рынка труда 
[Текст] / Л. Ремнева // Бизнес-информ. - 2000. - № 4. - С. 60-62. 
 
7. Кооперативные формы хозяйствования [Текст] / Л. Ремнева // 
Бизнес-информ. - 2000. - № 3. - С. 13-16. 
 

2001 
 
8. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник /            
Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001.- 456 с.  
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2002 
 

9. Вплив інтеграційних процесів в економіці на розвиток 
фінансового менеджменту [Текст] / Л.М. Ремньова // Науковий вісник 
Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: 
Економічні науки. – 2002. - № 1(5). - С. 60-64. 
 
10. Глобалізація як фактор формування механізму сучасного 
фінансового менеджменту [Текст] / Л.М. Ремньова // Регіональні 
перспективи. – 2002. - № 1 (5). – С. 10-12. 
 
11. Еволюція поглядів на предмет фінансового менеджменту 
[Текст] / Л.М. Ремньова // Сіверянський літопис. – 2002. - № 5. –            
С. 143-145. 
 
12. Ефективний фінансовий менеджмент як фактор фінансової 
стабілізації розвитку регіонів [Текст] / Л.М. Ремньова // Чернігово-
Сіверянська земля: економіка, політика і культура: матеріали міжнар. 
наук. конф., присвяченої 200-річчю утворення Чернігівської губернії. – 
Чернігів, 2002.  
 
13. Принципи організації фінансового менеджменту в умовах 
ринкових перетворень [Текст] / Л.М. Ремньова // Сіверянський 
літопис. – 2002. - № 6. – С. 139-144. 
 
14. Принципи антикризового управління фінансами підприємств 
в процесі поглиблення ринкових реформ [Текст] / Л.М. Ремньова // 
Управління організацією: регіональні аспекти: Х міжнар. наук.-практ. 
конф. – Київ: Політехніка, 2002. – С. 260. 
 
15. Роль фінансового менеджменту у забезпеченні фінансової 
стійкості економічних суб’єктів [Текст] / Л.М. Ремньова // Стратегія 
економічного розвитку України: наук. зб.  - К.: КНЕУ, 2002. - Вип. 4 (11). -    
С. 188-194. 
 
16. Соціальні та інвестиційно-структурні аспекти регулювання 
процесів зайнятості [Текст] / Л.М. Ремньова // Стратегія економічного 
розвитку України. – К.: КНЕУ, 2002. - № 3 (10) – С. 143-145. 
 
17. Соціальні та інвестиційно-структурні аспекти регулювання 
процесів зайнятості на довгострокову перспективу [Текст] /         
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Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Стратегія економічного розвитку 
України. - К.: КНЕУ, 2002. - №3(10). - С. 54-59.  
 
18. Фінансовий менеджмент як фактор економічного зростання 
[Текст] / Л.М. Ремньова // Фінанси України. – 2002. - №11. - С. 32-40. 

 
2003 

 
19. Концептуальні засади фінансового менеджменту [Текст] /    
Л.М. Ремньова // Наукові праці НДФУ. – 2003. – Вип. 2 (21) – С. 28-35. 
 
20. Ризик-менеджмент як система управління фінансовими 
ризиками економічних суб’єктів [Текст] / Л.М. Ремньова // Вісник 
Державної академії управління при Президентові України. – 2003. -      
№ 4. – С. 73-77. 
 
21. Фінансові ресурси підприємницьких структур як об’єкт 
фінансового менеджменту [Текст] / Л.М. Ремньова // Вісник наукових 
праць ТАНГ: наукові записки. Сер. Економіка. - 2003. - № 6/1. –   
С. 25-28. 
 

2004 
 

22. Проектне фінансування як перспективна форма організації 
реальних інвестицій [Текст] / Л.М. Ремньова // Вісник наукових праць 
ТАНГ: зб. наук. праць Всеукр. конф. Сер. Менеджмент організації 
інвестиційної діяльності. – 2004. - № 5 (2). - С. 165-169. 
 
23. Проектне фінансування як спосіб зменшення інвестиційних 
ризиків [Текст] / Л.М. Ремньова // Восьма науково-практична 
конференція викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ: тези. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2004. – С. 24-25. 
 
24. Роль фінансового менеджменту у забезпеченні фінансової 
стійкості економічних суб’єктів [Текст] / Л.М. Ремньова // Вісник 
наукових праць ТАНГ: наукові записки. Сер. Економіка. – 2004. - № 2/1. –    
С. 34-39. 
 
25. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 
як складова його фінансового менеджменту [Текст] / Л.М. Ремньова // 
Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 2 (32). – С. 87-95.  
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2005 
 

26. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник /            
Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – [Вид. 2-е, перероб. і доп.]. – К.: 
Знання, 2005. - 485 с. 

 
 

2006 
 

27. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства як об’єкт 
фінансового менеджменту [Текст] / Л.М. Ремньова, Р.В. Лавров  // 
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Національний 
гірничий університет, 2006. -  С. 141-142. 
 
28. Концептуальні засади формування фінансових ресурсів 
страхової компанії [Текст] / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // 
Підвищення ефективності формування та використання фінансових 
ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України: зб. 
матеріалів круглого столу. – Чернігів: Деснянська правда, 2006. –         
С. 13-19. 
 
29. Основні функції банків в системі фінансового забезпечення 
інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] / Л.М. Ремньова,       
Р.В. Лавров // Підвищення ефективності формування та використання 
фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці 
України: зб. матеріалів круглого столу. – Чернігів: Деснянська правда, 
2006. – С. 97-104. 
 
30. Розвиток страхування як фактор активізації інвестиційних 
процесів [Текст] / Л.М. Ремньова, Р.В. Лавров // Актуальні проблеми 
сучасних наук: теорія і практика. Т. 13: Економічні науки: матеріали ІІІ 
міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. –   
С. 44-46. 
 
31. Ситуаційний підхід до банківського менеджменту [Текст] /       
Л. Ремньова // Актуальні проблеми розвитку економіки, освіти та науки 
в умовах трансформації суспільства: тези Х наук.-практ. конф. 
викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. – [Вид. 2-ге, доп.] – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2006. – С. 46-47. 
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32. Страхування як чинник фінансової стабілізації економіки 
[Текст] / Л. Ремньова, Л. Лебединська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - 
№ 9. - С. 65-74. 
 
33.  Фінансові аспекти екологічного страхування в системі 
управління територіями [Текст] / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // 
Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – 
Європейський досвід: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. – 
Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – С. 209-212. 
 
34. Фінансові аспекти соціального страхування [Текст] /             
Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Сіверянський літопис. – 2006. -      
№ 3 (70). – С. 34-39.  
 

2007 
 
35. Корпоративне управління в банках та страхових компаніях 
[Текст] /  Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Корпоративне управління 
в країнах з перехідною економікою: організаційно-економічні аспекти та 
сучасні проблеми: зб. матеріалів наук.-практ. семінару. – Чернігів: 
ЧДІЕУ,   2007. – С. 65-70. 
 
36. Організаційно-економічні аспекти взаємодії банків та 
страхових компаній [Текст] / Л.М. Ремньова // Вплив фінансово-
кредитної системи на соціально-економічні відносини регіону: зб. 
матеріалів міжвуз. круглого столу. - Чернігів: Чернігівські обереги,   
2007. – С. 32-34. 
 
37. Перспективні напрямки взаємодії банків та страхових 
компаній [Текст] / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Сучасні 
тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції: 
тези ХІ наук.-практ. конф. викладачів, співробітників та студентів 
ЧДІЕУ. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2007. – С. 30-31. 
 
38. Ризик-менеджмент страхової компанії як інструмент 
фінансового управління [Текст] / Л.М. Ремньова, Л.Д. Лебединська // 
Бізнес-інформ, 2007. - № 12. 
 
39. Роль банків та страхових компаній в активізації інвестиційних 
процесів в економіці України [Текст] / Л. Лебединська, Л. Ремньова //  
Сіверянський літопис. - 2007. - № 6. - С. 203-206. 
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2008 
 

40. Завдання фінансового менеджменту в контексті сучасної 
глобалізації [Текст] / Л.М. Ремньова // Імперативи розвитку України в 
умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 24-26 вересня 
2008 р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – С. 124-126. 
41. Інвестиційний потенціал банків та страхових компаній [Текст] / 
Л. Лебединська, Л. Ремньова // Освіта, наука та виробництво у 
регіональному розвитку: міжнар. інноваційний форум (Чернігів,           
21-23 травня 2008 року): матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: 
ЧДІЕУ, 2008. – С. 44-47. 
 
42. Концептуальні засади управління фінансовими ресурсами 
страхових компаній [Текст] / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // 
Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка: зб. наук. праць. –             
Вип. №1 (001). - Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. - С. 127-138. 
 
43. Перспективні напрямки фінансової підтримки малого 
підприємництва в Україні [Текст] / Л.М. Ремньова // Сучасні тенденції 
розвитку економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції: тези ХІІ 
наук.-практ. конф. викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – С. 121-123. 
 
44. Принципи розробки фінансової стратегії страхової компанії 
[Текст] / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Сіверянський літопис. – 
2008. – № 5. – С. 168-170. 
 
45. Роль страхування в регіональній економіці [Текст] /                   
Л. Лебединська, Л. Ремньова // Матеріали IV наук.-практ. міжвуз.   
конф. – Славутич: НТУ Київський політехнічний інститут, 2008. –          
С. 59-61. 
 
46. Соціальне страхування як невід’ємний атрибут ринкової 
економіки [Текст] / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Вісник 
Харківського національного технічного університету сільського 
господарства ім. Петра Василенка. – 2008. - № 772. – 239-246. 
 
47. Стратегічні аспекти управління фінансами страхової компанії 
[Текст] / Л. Лебединська, Л. Ремньова // Імперативи розвитку України в 
умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 24-26 вересня 
2008 р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – С. 94-96. 
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48. Фінансове управління інвестиційно-інноваційною діяльністю 
підприємства [Текст] / Л. Ремньова, Р. Лавров // Сіверянський літопис. - 
2008. - № 1. - С. 171-175. 
 
49. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник /            
Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – [Вид. 3-є , перероб. і доп.] – К.: 
Знання, 2008. - 485 с. 
 

2009 
 
50. Акумуляція фінансових ресурсів страхового ринку для 
забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки 
[Текст] / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Формування інноваційної 
моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2 ч.      
Ч. 1.; [за заг. ред.. д.е.н., проф. І.С. Каленюк]. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – 
С. 191-202. 
 
51. Експертне оцінювання як інструмент підтримки фінансових 
рішень страхової компанії [Текст] / Л.М. Ремньова, Л.Д. Лебединська // 
Сіверянський літопис. – 2009. – №1. – С. 166-173. 
 
52. Завдання фінансового менеджменту в контексті сучасної 
глобалізації [Текст] / Л.М. Ремньова // Імперативи розвитку України в 
умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 24-26 вересня 
2008 р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – С. 124-126. 
 
53. Страхование как инструмент механизма активизации 
инвестиционных процессов [Текст] / Л.Д. Лебединская,                 
Л.М. Ремнева // VIII Друкеровские чтения «Теоретические и 
практические проблемы формирования инновационной экономики: 
междунар. научн.-практ. конф. (Республика Беларусь, Гомель,              
19-20 ноября 2009 г.). – Гомель, 2009.  
 
54. Сучасний стан та основні напрями підвищення ефективності 
галузі картоплярства в Україні [Текст] / Л.М. Ремньова, Р.В. Лавров //  
Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка: зб. наук. праць. - Чернігів: 
ЧДІЕУ, 2009. – Вип. № 1 (002). - С. 143-157. 
 

2010 
 
55. Інтеграційні процеси в страховому бізнесі як фактор впливу 
на фінансову діяльність страховика [Текст] / Л.Д. Лебединська,    
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Л.М. Ремньова // Економіка і управління в умовах глобалізації: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1-7 грудня 2010 р. / М-во освіти і 
науки України, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. - 
Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2010. – С. 183-
185.  
 
56. Науково-методичний та організаційно-виховний потенціал 
фінансово-економічного факультету ЧДІЕУ у формуванні 
висококваліфікованих фахівців [Текст] / Л.М. Ремньова // Актуальні 
напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному 
етапі: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 17-18 лютого 
2010 р.). - Чернігів: ЧДІЕУ. - С. 20-24. 
 
57. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в 
Україні [Текст] / Л.М. Ремньова, Л.Д. Лебединська // Актуальні 
напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному 
етапі: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 17-18 лютого     
2010 р.). - Чернігів: ЧДІЕУ. - С. 49. 
 
58. Роль та сучасні тенденції прямого іноземного інвестування в 
економіку України [Текст] / Л.М. Ремньова, Д.М. Костюк // Актуальні 
напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному 
етапі: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 17-18 лютого 
2010 р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – С. 49. 
 
59. Стратегічні аспекти сталого розвитку страхового ринку 
України під впливом глобалізаційних процесів [Текст] /                
Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Актуальні проблеми економіки. – 
2010. - № 9. – С. 206-214. 
 
60. Фінансова діяльність страхових компаній в умовах 
глобальних змін [Текст] / Л. Лебединська, Л. Ремньова // Імперативи 
розвитку України в умовах глобалізації: тези доповідей ІІ міжнар. наук.-
практ. конф. (Чернігів, 4-5 червня 2010 р.). - Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. -     
С. 159-162. 
 

2011 
 
61. Ефективність управління процесом реформування загальної    
середньої освіти: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід [Текст] / 
Л.М. Ремньова, Т.Л. Шестаковська // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. 
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Економіка: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – Вип. №2 (10). –    
С. 28-34. 
 
62. Основні принципи впровадження модульно-кредитної системи 
підготовки фахівців [Текст] / Л.Д. Лебединська, Л.М Ремньова // 
Імперативи розвитку в умовах глобалізації: ІІІ міжнар. наук.-практ. 
конф. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 95. 
 
63. Банківська система України: сучасні тенденції та проблеми 
розвитку [Текст] / Л.М. Ремньова // Монетарна політика в сучасному 
глобальному середовищі: до 20-річчя банківської системи України: зб. 
матеріалів міжвуз. круглого столу, 17 травня 2011 р. – Чернігів: ЧДІЕУ, 
2011. – С. 16-18. 
 
64. Фактори забезпечення фінансової стійкості страхових 
компаній у глобальному середовищі [Електронний ресурс] /          
Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Чернігівський науковий часопис 
ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка і управління: зб. наук. праць. – Чернігів: 
ЧДІЕУ, 2011. - № 1 (1). – С. 113-120. - Режим доступу до журн.:   
http://www.chasopis.geci.cn.ua/index.php/ru/component/k2/item/16-faktori-
zabezpechennya-finansovoyi-stiykosti-strahovih-kompaniy-v-globalnomu-
seredovischi.html.  
 
65. Основні тенденції та чинники розвитку страхового ринку 
України в нових економічних умовах [Текст] / Л.М. Ремньова,        
Р.Ф. Стеченко // Страховий ринок України в нових економічних умовах: 
виклики та перспективи розвитку: зб. тез доповідей VII міжнар. наук.-
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