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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Тетяни Миколаївни Стрілець як наукового співробітника інституту. 
До покажчика увійшли монографії, збірки статей, матеріали 
конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, 
підручники і навчальні посібники. 

Добір матеріалу завершено 3.06.2013 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 Тетяни Миколаївни Стрілець - старшого викладача  ка-
федри банківської справи 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 2006 по 2013 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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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 
Стрілець Тетяна Миколаївна народилася 18 липня 1958 року 

на Чернігівщині у м. Прилуки. У 1974 році закінчила восьмирічну 
школу № 3 м. Прилуки та вступила до Черкаського фінансового 
технікуму (нині Черкаська філія інституту банківської справи 
Національного банку України), який закінчила у 1978 році та 
отримала спеціальність економіста за напрямом «Финансирование 
и кредитование капитальных вложений». Після закінчення 
Черкаського фінансового технікуму вступила до Київського інституту 
народного господарства (нині Державний вищий навчальний заклад 
«Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана») на фінансово-економічний факультет за спеціальністю 
«Фінанси і кредит». 

Закінчивши інститут у 1983 році, отримала направлення у 
Чернігівську обласну контору Будбанку СРСР. Працювала на 
посадах кредитного інспектора, економіста у відділі фінансування та 
кредитування підприємств місцевого самоврядування, а з 1991 року  
- на посадах старшого економіста, згодом провідного економіста 
відділу грошового обігу акціонерного банку «Промінвестбанк». За 
сумлінну працю присвоєно звання «Ударник коммунистического 
труда» та зараховано в резерв на заміщення вакантних керівних 
посад. Тетяна Миколаївна активно займалася суспільною роботою: 
виконувала обов’язки заступника секретаря комсомольської 
організації, брала участь у художній самодіяльності, була настав-
ником молодих спеціалістів, за що отримала подяки від керівництва 
банку. 

З 2000 року Тетяна Миколаївна  - на викладацькій роботі на 
посаді старшого викладача кафедри банківської справи 
Чернігівського державного інституту економіки і управління. З 2004 
по 2008 роки навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва у 
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана».  

За час роботи у ЧДІЕУ Тетяна Миколаївна зробила значний 
внесок у навчально-методичний та науковий потенціал кафедри 
банківської справи: на високому професійному рівні вона виконує всі 
види навчального навантаження, викладає дисципліни «Гроші та 
кредит», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», 
«Фінансовий облік у банках», «Облік у банках», «Інвестиційне 
кредитування», «Банківська звітність», здійснює керівництво 
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навчальною практикою студентів на базі навчально-тренувального 
банку.  

Тетяна Миколаївна розробила і впровадила у навчальний 
процес методичне забезпечення навчального навантаження (робочі 
програми, навчальні програми, методичні вказівки до практичних 
занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи, 
завдання для перевірки знань студентів). 

Навчально-методичну роботу Стрілець Т. М. успішно поєднує 
з науковою, беручи  активну участь у численних наукових заходах 
кафедри та інституту.  Коло її сучасних наукових інтересів охоплює 
питання ресурсного забезпечення банків, зокрема, управління 
депозитними операціями банків. 

З 2005 по 2012 роки брала участь у розробці ініціативних 
науково-дослідних тем кафедри: «Розвиток банківської системи та 
підвищення її ролі у вирішенні соціальних проблем регіону», «Вплив 
держави та банків на формування та розміщення заощаджень 
населення», «Формування ризик-менеджменту у регіоні», резуль-
тати яких оприлюднені у наукових статтях та матеріалах конфе-
ренцій. 

Незважаючи на значний досвід практичної роботи у 
банківський системі та викладацької у вищий школі, Тетяна 
Миколаївна постійно підвищує свій професійний рівень. У 2003 році 
вона пройшла стажування на базі Чернігівського відділення 
Промінвестбанку України, а у 2004-2008 роках навчалася в 
аспірантурі КНЕУ. 

Стрілець Тетяна Миколаївна користується заслуженим 
авторитетом колективу та адміністрації інституту, її люблять і 
поважають студенти.  
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

2006 
 

1. Організовані заощадження населення як інвестиційний 
ресурс економічного зростання [Текст] / Т.М. Стрілець // 
Актуальні питання регіональної економіки і соціальних процесів : 
матеріали міжвуз. наук. круглого столу (Чернігів, 28 квітня 2006 р.). - 
Чернігів, 2006. - С. 11-15. 
 
2. Теоретичні основи удосконалення ощадної справи [Текст] / 
Т.М. Стрілець // Актуальні проблеми економіки. - 2006. – № 12. –      
С. 78-83. 

 
2007 

 
3. Правові та практичні засади банкрутства банків [Текст] /    
Т.М. Стрілець, Л.А. Гуц // Сучасні тенденції розвитку економіки, 
освіти та науки в контексті євроінтеграції : ХI наук.-практ. конф. 
викладачів, співробітників та студентів (Чернігів, 25-26 квітня       
2007 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2007. 
 
4. Становлення та розвиток управлінського обліку в 
комерційних банках [Текст] / Т.М. Стрілець // Сучасні тенденції 
розвитку економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції : ХI 
наук.-практ. конф. викладачів, співробітників та студентів (Чернігів, 
25-26 квітня 2007 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2007. - С. 47-48. 
 
5. Управління депозитами банків через визначення вартості їх 
залучення [Текст] / Т.М. Стрілець // Вплив фінансово-кредитної 
системи на соціально-економічний розвиток регіону : матеріали 
міжвуз. наук. круглого столу (Чернігів, 16 травня 2007 р.). – Чернігів, 
2007. – С. 39-42. 

2008 
 

6. Банківський маркетинг в системі управління заощад-
женнями населення [Текст] / Т.М. Стрілець // Вплив держави та 
банків на формування і розміщення заощаджень населення : 
матеріали міжвуз. наук. круглого столу (Чернігів, 26 травня 2008 р.). – 
Чернігів, 2008. – С. 34-39. 
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7. Використання чинника еластичності банківських депозитів 
при формуванні ресурсної бази банків [Текст] / Т. М. Стрілець // 
Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 203-209. 
 
8. Напрямки аналізу та аудиту розрахунково-касових операцій 
банків [Текст] / Т.М. Стрілець // Сучасні тенденції розвитку 
економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції : Всеукр. наук.-
практ. конф. (Чернігів, 3-4 квітня. 2008 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008.  
 
9. Ризики депозитної діяльності та їх зв'язок з іншими банків-
ськими ризиками [Текст] / Т.М. Стрілець, Н.В Шаркаді // 
Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2008. – 
№ 5. – С. 131-135. 

 
2009 

 
10. Банківська система та інформаційний простір [Текст] /     
Т.М. Стрілець, Н.А. Верюга // Актуальні проблеми економіки та 
соціального розвитку в трансформаційний період : Міжнар. наук.-
практ. конф. аспірантів, молодих вчених та студентів (Чернігів, 3-4 
червня 2009 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – С. 18-20. 
 
11. Депозитні операції банків в умовах дестабілізуючого 
впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ [Текст] /           
Т.М. Стрілець // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 12-13 червня 2009 р.). –  
Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – С. 127-129. 
 
12. Інформаційні ризики депозитної діяльності банків [Текст] / 
Т. М. Стрілець // Сучасний стан та перспективи розвитку банківської 
справи в Україні : Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 21-22 травня 
2009 р.). – Львів : Львівська комерційна Академія, 2009. - С. 46-49. 
 
13. Прямий маркетинг як інструмент залучення клієнтів банку 
в сучасних умовах [Текст] / Т.М Стрілець Н.В. Шаркаді // 
Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2009. – 
№ 6. – С. 148-153. 
 

2010 
 
14. Проблеми та шляхи залучення коштів комерційними бан-
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ками в умовах кризи [Текст] / Т.М. Стрілець // Актуальні напрямки 
вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному етапі :  
Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 17-18 лютого 2010 р.). –   
Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. – С. 103-104. 
 
15. Трансформація депозитної діяльності банків у контексті 
сучасного розвитку [Текст] / Т.М. Стрілець // Антикризові аспекти 
регулювання економіки : Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 2-4 
грудня 2010 р.). – Х. : Харківський національний економічний універ-
ситет, 2010. – С. 93-95. 
 
16. Удосконалення банківської діяльності в процесі залучення 
депозитів [Текст] / Т.М. Стрілець // Імперативи розвитку України в 
умовах глобалізації : II Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 4-5 
червня 2010 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. – С. 183-185. 
 

2011 
 
17. Вплив доларизації економіки на депозитну діяльність 
банків [Текст] / Т.М. Стрілець // Основні засади сучасної бюджетно-
податкової політики України та напрями її реалізації : ХІV міжвуз. 
наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених 
(Дніпропетровськ, 9-20 травня 2011 р.). – Дніпропетровськ, 2011. –    
С. 126. 
 
18. Конкурентні переваги комерційних банків [Текст] /              
Т.М. Стрілець, О.В. Пономаренко // Юність науки – 2011 : студент-
ська наук.-практ. конф. (Чернігів, 20-21 квітня 2011 р.). – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2011.  
 
19. Планування розвитку депозитної діяльності банку з ураху-
ванням стану конкурентного середовища [Текст] / Т.М. Стрілець // 
Монетарна політика в сучасному глобальному середовищі : 
матеріали міжвуз. наук. круглого столу (Чернігів, 17 травня 2011 р.). – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. - С. 48-50. 
 
20. Способи і джерела акумуляції депозитних ресурсів 
банками України [Текст] / Т.М. Стрілець // Імперативи розвитку 
України в умовах глобалізації : III Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Чернігів, 13-14 травня 2011 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 108. 
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21. Тактика формування депозитних ресурсів банків в  умовах 
посткризової адаптації [Текст] / Т.М. Стрілець // Науковий вісник 
ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. - 
Вип. 2 (10). - С. 221-229. 

 
2012 

 
22. Покращення управління депозитною діяльністю банків з 
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