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От составителя 
 

 
В настоящий биобиблиографический указатель трудов кандидата 

экономических наук, доцента, заведующего кафедрой  маркетинга и 
международного менеджмента Гречишкиной Е.А. включены научные 
работы, учебно-методические материалы, статьи из журналов и 
сборников научных трудов, а также статьи докладов на международных 
научных конференциях,  написанные за период с 2006 по 2020 годы. 

Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри – 
расположен в хронологическом порядке в соответствии с годами их 
опубликования. В пределах каждого года библиографические описания 
документов расположены в алфавитном порядке авторов и названий 
работ. В указателе применена сплошная нумерация. 

Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого 
поиска информации,  представлен «Алфавитным указателем заглавий 
работ» и  «Именным указателем соавторов». 

При отборе документов использовались  БД «Труды сотрудников», 
публикации из сети Интернет, данные из архива автора. 

 Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 

 
Указатель предназначен для студентов, преподавателей  и всех тех, 

кого интересует  научная  деятельность сотрудников Полесского 
государственного университета. 
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БИОХРОНИКА 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГРЕЧИШКИНОЙ 
 
 Елена Александровна Гречишкина родилась в Луганской области, 

Украина. С отличием окончила Восточноукраинский национальный 
университет им. В. Даля (г. Луганск, Украина) по специальности 
«Финансы». 

 С 2007 г. по 2009 г. работала ассистентом кафедры налогообложения 
Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. 

 С 2009 г. по 2012 г. – учеба в аспирантуре Восточноукраинского 
национального университета им. В. Даля. 

 В 2012 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Развитие 
производственных сил и региональная экономика» на тему 
«Мониторинг и стимулирование социально-экономического 
развития региона (на примере предприятий машиностроения)» в 
Донецком государственном университете управления (научный 
руководитель – д.э.н., проф. Т.В. Калинеску). 

 С 2012 г. по 2013 г. – старший преподаватель кафедры 
налогообложения Восточноукраинского национального университета 
им. В. Даля. 

 С 2013 г. по 2015 г. – доцент кафедры налогообложения 
Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. 

 В 2014 году присвоено учёное звание доцента по кафедре 
«Налогообложение». 

 С 2015 г. по 2017 г. – доцент кафедры туризма и гостеприимства 
ПолесГУ. 

 В 2016 г. прошла переаттестацию ученой степени и нострификацию 
ученого звания в ВАК Республики Беларусь.  

 С 2017 г. по 2020 г. – доцент кафедры историко-культурного наследия 
ПолесГУ. 

 С 2020 г. – заведующий кафедрой маркетинга и международного 
менеджмента ПолесГУ. 

Представленные на международные конкурсы научных работ 
студентов студенческие работы, выполненные под руководством 
Гречишкиной Е.А., неоднократно получали дипломы 1 и 2 степени. 

Принимала участие в международных стажировках в КНР, Венгрии, 
Польше. Является заместителем главного редактора научно-
практического журнала «Туризм и гостеприимство» и членом 
редколлегии научного журнала «Региональная бизнес-экономика и 
управление».  
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 
 

Монографии, главы и разделы из монографий 
 
 

2011 
 
1. Недобєга*, О.О. Визначення ефективності податкового 
регулювання з урахуванням галузевої спеціалізації регіону [Текст] / О.О. 
Недобєга // Податкове регулювання в умовах депресивних регіонів: 
монографія /  [колектив авторів]; [за наук. ред. Т.В. Калінеску]. – 
Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – С. 70-83. 
 
 
2. Недобєга, О.О. Управління соціально-
економічним розвитком підприємств на основі 
кластерного підходу як дієвий шлях зменшення 
тінізації економіки України [Текст] / О.О. Недобєга // 
Податкові новації та стимули економічного розвитку: 
монографія / [колектив авторів]; кер. авт. колективу і 
наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: вид-во СНУ 
ім. В. Даля, 2011. – С. 113-121. 
 
 
3. Nedobega, Y.  Conflicts of interests of 
companiesand regional governments in Ukraine  [Text] // 
Y. Nedobega  // Confligo: Conflict in a Society in 
Transition: monography / [Edited by Boris A.Segal and 
Istvan Andras]. – Hungary: Dunaujvaros College Press, 
2011. – P. 183-199.   
 

 
*С 2009 по 2014 г. Гречишкина Е.А. печаталась под фамилией Недобега Е.А. 
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2012 
 
4. Калінеску, Т.В. Інновації у соціально-економічному розвитку 
підприємств регіону [Текст]: монографія / Т. В. Калінеску, О.О. 
Недобєга, М. О. Наталенко ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. 
В. Даля, 2012. – 270 с. : рис., табл.  

Монографію присвячено дослідженню інновацій у 
соціально-економічному розвитку підприємств регіону. 
Підкреслюється необхідність активізації інноваційної 
діяльності підприємств на основі управління знаннями, 
підвищення готовності персоналу до інновацій та 
лояльності усіх зацікавлених осіб.  

Авторами запропоновано концептуальні засади 
моніторингу і стимулювання соціально-економічного 
розвитку підприємств регіону, які містять у собі 
понятійний  апарат, принципи моніторингу та 
обґрунтовують  комплексний показник соціально-економічного 
розвитку, що дозволяє забезпечити об’єктивне оцінювання рівня соціально-економічного 
розвитку як підприємств, так і регіону, виявити пе-редумови стимулювання, причини змін, 
розробити рекомендації на перспективу з урахуванням інтересів регіону та підприємств, 
розташованих на його території. 

 
 

2013 
 

5. Гречишкіна,  О.О. Податкові конфлікти в 
умовах гармонізації податкової системи України 
[Текст] / О.О. Гречишкіна // Національний 
податковий простір: пріоритети та суспільні 
цінності: монографія / [колектив авторів]; за нак. 
ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: вид-во СНУ ім. 
В. Даля, 2013. – Розділ 2, подрозділ 2.2. – С. 70-80.  
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6. Калінеску, Т.В. Механізм забезпечення інвестиційної привабливості 
підприємств [Текст] / Т.В. Калінеску, О.О. Недобєга // Забезпечення 
інвестиційної привабливості підприємства: монографія / [колектив 
авторів]; за нак. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля,  
2013. – С. 100-104. 
 
7. Недобєга, О.О. Інформаційно-аналітичний базис оцінювання 
інвестиційної привабливості підприємства [Текст] / О.О. Недобєга,  В.В. 
Долгіх  // Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: 
монографія / [колектив авторів]; за нак. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: 
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 54-87. 
 
 
8. Недобєга,  О.О. Методи оцінювання інвестиційної привабливості 
підприємства [Текст] / О.О. Недобєга, Д.О. Квітковський // Забезпечення 
інвестиційної привабливості підприємства: монографія / [колектив 
авторів]; за наук. ред. Т.В. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ  
ім. В. Даля, 2013. – С. 87-100 
 
 
9. Недобєга, О.О. Податкова політика як компонента системи 
соціальної безпеки України [Текст]  / О.О. Недобега // Податкова 
політика: стратегія соціального розвитку: 
монографія / [колектив авторів]; за наук. ред. Т.В. 
Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 
2013. – С. 170-178.   
 
 
10. Недобєга, О.О.  Розвиток системи 
недержавного пенсійного забезпечення в Україні 
[Текст] / О.О. Недобєга, М.І. Кулєшина // 
Податкова політика: стратегія соціального 
розвитку: монографія / [колектив авторів]; за наук. 
ред. Т.В. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. 
Даля, 2013. – С. 235-244. 
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2014 
 
11. Гречишкіна, О.О. Визначення інноваційного потенціалу та 
інноваційної ємності підприємства [Текст] / О.О. Гречишкіна,  
Ю.А. Романовська // Активізація інноваційної діяльності підприємств: 
монографія / [колектив  авторів]; за наук. ред. Т. В. Калінеску. – 
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 16-25. 
 
 
12. Гречишкіна, О.О. Оцінювання ефективності активізації 
інноваційної діяльності підприємств [Текст] / О.О. Гречишкіна,  
А.О. Фоменко // Активізація інноваційної діяльності підприємств: 
монографія / [колектив авторів]; за наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ: 
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 128-140. 
 
 
13. Ліхоносова, Г.С.  Управління знаннями як основа активізації 
інноваційної діяльності підприємств [Текст] / Г.С. Ліхоносова,  
О.О. Гречишкіна // Активізація інноваційної діяльності підприємств: 
монографія / [колектив  авторів]; за наук. ред. Т. В. Калінеску. – 
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 37-51. 
 

 
 

2015 
 
14. Гречишкіна, О.О. Активізація соціального інвестування як фактор 
стимулювання регіонального розвитку [Текст] / О.О. Гречишкіна, В.А. 
Чеботарьов // Постулати минулого та перспективи реалізації бюджетно-
податкової політики : монографія / [колектив авторів]; за наук. ред. Т.В. 
Калінеску. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. – Розділ 3, гл. 
3.1. – С. 72-81.  
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2016 
 
15. Гречишкина, Е.А. Инновации и знания: кластерный подход к 
региональному развитию [Текст] / Е. А. Гречишкина // Региональный 
инновационный кластер: концепции, опыт, проблемы, перспективы 
развития : монография / УО «Полесский государственный университет»; 
Т.В. Божидарник [и др.]; под науч. ред. Л.Е. Совик, Т.В. Божидарник. – 
Пинск : ПолесГУ, 2016. – Гл. 3. – С. 43-49. 
 
16. Гречишкина, Е.А. Инновационная 
деятельность как механизм повышения 
конкурентоспособности предприятий индустрии 
гостеприимства [Текст] / Е. А. Гречишкина, И. В. 
Голенчук // Экономическое стратегирование в 
новых реалиях: механизмы, инструменты, 
технологии : монография / Южный федеральный 
университет; под. общей ред. Л.Г. Матвеевой, О.А. 
Черновой. – Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2016. – С. 206-
212.  
 
 
17. Гречишкина, Е.А. Реклама как основной инструмент повышения 
конкурентоспособности туристического предприятия [Текст] / Е.А. 
Гречишкина, В. С. Аринович // Экономическое стратегирование в новых 
реалиях: механизмы, инструменты, технологии : монография / Южный 
федеральный университет; под. общей ред. Л.Г. Матвеевой, О.А. 
Черновой. – Таганрог : Изд-во ЮФУ, 2016. – С. 202-206. 
 
 
18. Гречишкина, Е.А. Роль маркетинга дестинаций в развитии туризма 
[Текст] / Е. А. Гречишкина // Сфера обращения: проблемы и перспективы 
развития : коллективная монография / Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова». – Пермь, 2016. – С. 214-227. 
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19. Оцінювання наслідків функціонування 
паралегального сектору [Текст] / О.О. Гречишкіна, 
Г.С. Ліхоносова, Ю.Ю. Д'яченко, І.В. Хмеленко // 
Механізм відтворення соціально-економічного 
потенціалу країни : монографія / Східноукр. нац. ун-
т ім. Володимира Даля; за ред. Калінеску Т. В. – 
Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 32-78.  
 
 

2017 
 
 

20. Васильченко, А. О. Особенности развития 
туризма в западных районах Припятского Полесья 
[Текст] / А.О. Васильченко, Е.А. Гречишкина, 
Т.А. Хвагина // Стратегия глобального развития: 
Украина-Беларусь : монография / Национальный 
университет водного хозяйства и 
природопользования; под ред. А. Ю. Якимчук. – 
Ровно; Пинск; Варшава : НУВХП, 2017. – Раздел 
3. Биотехнологии и проблемы сбалансированного 
природопользования: социальный, экономический 
и экологический аспекты, § 3.5. – С. 187-225. – 
Библиогр. в конце ст.  

 
2019 

 
21. Перспективы формирования 
инновационных кластеров в Брестской области 
[Текст] / А. О. Васильченко, Е.А. Гречишкина, 
И.Э. Еленская, С.А. Демьянов // Бизнес-
образование в креативной экономике: 
инструменты, модели, технологии : [коллективная 
монография] / УО «Полесский государственный 
ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2019. – Глава 2. Раздел 
2.1. – С. 36-55. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим 
доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17921. – Дата доступа : 29.01.2021. 
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2020   
 

22. Чеботарев, В.А. Финансирование устойчивого развития туризма в 
Республике Беларусь [Текст]  / В.А. Чеботарев, Е.А. Гречишкина // 
Беларусь – Украина: многовекторные направления развития туризма в 
регионах : монография / Мин-во образования Республики Беларусь, УО 
«Полесский государственный ун-т»; [авт. кол.: Аксенчик Н.В., Андриевич 
А.М., Антоненко И.Я. и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – Раздел 2, глава 
2.6. – С. 111-120. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17929. – Дата доступа : 29.01.2021. 
 
 
 
23. Гречишкина, Е.А. Бизнес-среда 
Республики Беларусь: инновации, инвестиции, 
интеграция [Текст]: монография / Е.А. 
Гречишкина, М.П. Самоховец. – Минск: 
Колорград, 2020. – 192 с.  

В монографии рассматриваются вопросы бизнес-среды 
Республики Беларусь в контексте инновационного вектора 
экономического развития, стимулирования инвестиционной 
деятельности, развития регионального сотрудничества в 
рамках внешнеторговых отношений в Евразийском 
экономическом союзе. Авторами изучены теоретико-
методологические аспекты бизнес-среды и ее современное 
состояние в Республике Беларусь, рассмотрены различные 
источники финансирования инновационного развития, выявлены 
основные тенденции и перспективы развития внешней торговли 
Республики Беларусь, в т.ч. в рамках Евразийского экономического союза. 

Книга предназначена для научных работников, преподавателей экономических вузов, 
экономистов и широкого круга читателей, интересующихся вопросами инноваций, 
инвестиций и интеграции. 
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Методические рекомендации, учебно-методические  и 
учебные издания 
 

2012 

 
 

 

24. Недобєга*, О.О. Навчально-методичний комплекс дистанційного 
курсу дисципліни  «Податкове право» [Текст] / О.О. Недобєга, Г.С. 
Ліхоносова, О.Д. Кирилов; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – 
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2012. – 228 с. 
 

2013 
 
 

25. Недобєга, О.О. Навчально-методичний комплекс дистанційного 
курсу дисципліни «Податкова політика» [Текст] /  О.О. Недобєга, О.А. 
Шведчиков; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Вид-
во СНУ ім. В. Даля. – 2013. – 242 с. 
 
26. Недобєга, О.О. Навчально-методичний комплекс дистанційного 
курсу дисципліни  «Бюджетна система» [Текст] / О.О. Недобєга, І.М. 
Кушал; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во 
СНУ ім. В. Даля. – 2013. – 263 с. 
 
27. Калінеску, Т.В. Пенсійне забезпечення [Текст]: [навчальний 
посібник] / Т. В. Калінеску, О.О. Недобєга, О. Д. Кирилов ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 
2013. – 286 с. : рис., табл. 
 

 
 

2014 
 
28. Гречишкіна, О.О. Навчально-методичний комплекс дистанційного 
курсу дисципліни  «Митна безпека» [Текст] / О.О. Гречишкіна; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. 
Даля. – 2014. – 306 с. 
 
 
*С 2009 по 2014 г. Гречишкина Е.А. печаталась под фамилией Недобега Е.А. 
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29. Калінеску, Т.В. Митна безпека [Текст]: підручник / Т. В. Калінеску, 
О.О. Недобєга, В.С. Альошкін ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : 
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 335 с. : рис., 
табл.  

Підручник вміщує огляд ключових категорій, положень, 
питань для обговорення, самоконтролю, практичні ситуації, 
тестові завдання з курсу «Митна безпе-ка» відповідно до 
навчальної програми і висвітлює основні проблеми, напрямки 
забезпечення митної безпеки України, управління різними 
видами ризиків у митних органах; надання сучасних знань про 
вітчизняний та зарубіжній досвід щодо боротьби з 
контрабандою та порушеннями митних правил; 
ознайомлення з митним постаудитом зовнішньоекономічної 
діяльності.  

Підручник призначено для викладачів і студентів 
економічних вузів. 

 
2015 

 
30. Наскрізна програма практики: методичні вказівки з проходження з 
навчальної (виробничої) практики та підготовки звіту за нею [Текст]:  для 
студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка 
та підприємництво», напряму підготовки 030508 «Фінанси та кредит» 
професійного спрямування 03050803 «Оподаткування» / укладачі: Т.В. 
Калінеску, Г.С. Ліхоносова, О.О. Гречишкіна. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. 
В.Даля, 2015. – 61 с. 

Розглядається коло питань, пов'язаних з організацією, методикою та технікою 
підготовки і оформлення звіту з навчальної (виробничої) практики. 

Адресовано студентам, викладачам, керівникам звітів з навчальної (виробничої) 
практик 
 
 
31. Програма магістерської практики: методичні рекомендації до 
проходження магістерської практики та підготовки звіту за нею [Текст]:  
для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050803 
«Оподаткування» / укладач: Т.В. Калінеску, Г.С. Ліхоносова, О.О. 
Гречишкіна. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2015. – 55 с. 

Розглядається коло питань, пов'язаних з організацією, методикою та технікою 
підготовки і оформлення звіту з магістерської практики.  

Адресовано студентам, викладачам, керівникам звітів з магістерської практики. 
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2016 
 
32. Гречишкина, Е.А. Анимационная деятельность в туризме и 
гостеприимстве [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс / Е.А. Гречишкина; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 161 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11136. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
33. Гречишкина, Е.А. Спортивный менеджмент и маркетинг 
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / 
Е.А. Гречишкина; УО «Полесский государственный университет». – 
Пинск: ПолесГУ, 2016. – 395 с.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2016]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/11408. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
 

 
 

2017 
 
34. Гречишкина, Е.А. Внешнеэкономическая деятельность в 
индустрии туризма и гостеприимства [Электронный ресурс]: 
электронный учебно-методический комплекс / Е.А. Гречишкина; УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 
523 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11820. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Гречишкина, Е.А. Ресторанное дело [Электронный ресурс]: 
электронный учебно-методический комплекс / Е.А. Гречишкина; УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 
391 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11824. – Дата доступа : 30.01.2021.  
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36. Методические указания к выполнению дипломной работы [Текст] / 
А.О. Васильченко, Е.А. Гречишкина, Г.Р. Потаева, О.А. Бадалов, О.Н. 
Попко, С.А. Демьянов, И.Э. Еленская; УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 51 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2017]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/11815. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 
 
37. Методические указания к выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Маркетинг в туризме» [Текст] / А.О. Васильченко, Е.А. 
Гречишкина, Г.Р. Потаева, О.А. Бадалов, О.Н. Попко, С.А. Демьянов, 
И.Э. Еленская; УО «Полесский государственный университет». – Пинск: 
ПолесГУ, 2017. – 22 с.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2017]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/11809. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
 
38. Ресторанное дело [Текст]: методические рекомендации по 
управляемой самостоятельной работе студентов / сост.: Е.А. 
Гречишкина; Учреждение образования «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 19 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2017]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/12982. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 
 

2018 
 
39. Спортивный менеджмент и маркетинг [Текст]: методические 
рекомендации по управляемой самостоятельной работе студентов / сост.: 
Е.А. Гречишкина; Учреждение образования «Полесский 
государственный университет», Кафедра историко-культурного наследия. 
– Пинск: ПолесГУ. 2018. – 29 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2018]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/14807. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
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2019 
 
40. Васильченко, А.О. Менеджмент в туризме и гостеприимстве 
[Текст]: учебно-методическое пособие: для студентов, обучающихся по 
специальности 1-89 Полесский государственный 01 01 «Туризм и 
гостеприимство» / А.О. Васильченко, Е.А. Гречишкина; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск: ПолесГУ. 2019. – Ч. 1. – 180 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14501. – Дата доступа : 30.01.2021. 

Пособие разработано в соответствии с учебной программой для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-89 01 01 «Туризм и 
гостеприимство». Содержит адаптированные для применения в учебном процессе задачи и 
тестовые задания. Рекомендуется к использованию в учебном процессе для студентов, 
обучающихся по направлениям менеджмента и предпринимательства в туризме, а также 
широкому кругу специалистов в области управления. 
 
 
41. Гречишкина, Е.А. Внешнеэкономическая деятельность в 
индустрии туризма и гостеприимства [Электронный ресурс]: для 
студентов магистратуры экономического фак-та, обучающихся по 
специальности 1-25 80 01 «Экономика» Профилизация «Инновационные 
технологии креативной экономики в туризме»: ЭУМК / Е.А. Гречишкина; 
УО «Полесский государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2019. 
– 316 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/15589. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
42. Гречишкина, Е.А. Международный туризм [Электронный ресурс]: 
электронный учебно-методический комплекс: Специальность 1-25 80 01 
«Экономика» Профилизация «Инновационные технологии креативной 
экономики в туризме»: для студентов ІІ ступени высшего образования / 
Е.А. Гречишкина; УО «Полесский государственный ун-т». – Пинск: 
ПолесГУ. 2019. – 295 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/15967. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
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43. Гречишкина, Е.А. Менеджмент спортивно-массовых событийных 
мероприятий [Электронный ресурс]: для студентов ІІ ступени высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-08 80 04 «Физическая 
кульутра и спорт», Профилизация «Научно-методическое и медико-
биологическое обеспечение в физической культуре и спорте»: ЭУМК / 
Е.А. Гречишкина; УО «Полесский государственный ун-т». – Пинск: 
ПолесГУ, 2019. – 201 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/15590. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
 
 
44. Гречишкина, Е.А. Реклама и PR в международном туризме 
[Электронный ресурс]: для студентов 1 курса экономического 
факультета, специальность 1-26 02 02-06 «Менеджмент (в сфере 
международного туризма)» : ЭУМК / Е.А. Гречишкина; УО «Полесский 
государственный ун-т». – Пинск: ПолесГУ, 2019. – 365 с. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/15555. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 

 
2020 

 
45. Васильченко, А. О. Менеджмент в туризме и гостеприимстве 
[Текст] : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-89 
01 01 «Туризм и гостеприимство»: в  2-х ч. / А. О. Васильченко, Е.А. 
Гречишкина ; Министерство образования Республики Беларусь, УО 
«Полесский государственный ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2020. – Ч. 2. – 
121 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19067. – Дата доступа : 30.01.2021. 

Пособие разработано в соответствии с учебной программой для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-89 01 01 «Туризм и 
гостеприимство». Содержит адаптированные для применения в учебном процессе задачи и 
тестовые задания. Рекомендуется к использованию в учебном процессе для студентов, 
обучающихся по направлениям менеджмента и предпринимательства в туризме, а также 
широкому кругу специалистов в области управления. 
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46. Гречишкина, Е.А. Основы менеджмента и маркетинга 
[Электронный ресурс]: ЭУМК / Е.А. Гречишкина. – Пинск: ПолесГУ, 
2020. – 397 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20295. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
47. Кулаков, В.Н. Прикладной маркетинг [Электронный ресурс]: 
ЭУМК : специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» (по направлениям), 1-
26 02 01 «Бизнес-администрирование», 1-25 01 07 «Экономика и 
управление на предприятии», слушатели факультета дополнительного 
образования / В.Н. Кулаков, Е.А. Гречишкина. – Пинск: ПолесГУ, 2020. 
– 162 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20296. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 

48. Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Управление туристским предприятием» [Текст]: 
специальность 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) / сост.: Е.А. 
Гречишкина, А.О. Васильченко, Ю. А. Рыбалко, П.Д. Карлюк; 
Учреждение образования «Полесский государственный ун-т». – Пинск: 
ПолесГУ, 2020. – 35 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19410. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 

49. Стратегический менеджмент [Текст]: методические указания по 
выполнению курсовой работы: специальности 1-26 02 01 Бизнес-
администрирование, 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) / сост.: 
Е.А. Гречишкина, А.О. Васильченко, П.Д. Карлюк, Г.В. Колосов; 
Учреждение образования «Полесский государственный ун-т». – Пинск: 
ПолесГУ. 2020. – 35 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19411. – Дата доступа : 30.01.2021. 
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Статьи в научных журналах и сборниках 
 
 
 

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Антіпов, О.М. Управління витратами як засіб максимізації 
прибутку підприємства / О. М. Антіпов, О.О. Гречишкіна // Управління 
розвитком: збірник наукових статей Харківського національного 
економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск : Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні пробле ми управління 
економічними процесами промислових підприємств», 14-15 листопада 
2006 року. – С. 122-124. 
 
51. Калінеску, Т.В. Прибуток підприємства як об'єкт фінансового 
управління [Текст] / Т.В. Калінеску, О.О. Гречишкіна // Вісник 
Східноукраїнського національного університету ім.  В. Даля : науковий 
журнал. –  2006. – № 12. – С. 17-20. 

Управління прибутком підприємства є однією з найважливіших складових фінансового 
менеджменту. Розглянуто поняття та механізм управління прибутком. Запропоновано 
систему фінансового управління прибутком. 
 

 
 
 
 
 

2007 
 
52. Антипов, А.Н. Факторы повышения социально-экономической 
эффективности финансовых отношений предприятия [Текст] / А.Н. 
Антипов, О.Д. Кириллов, Е.А. Гречишкина // Бізнес Інформ : 
міжнародний науковий економічний журнал. – 2007. – № 12 (1).  – С. 6-9. 
 

2008 
 
53. Альошкін, В.С. Система показників оцінювання ефективності 
соціально-економічних результатів діяльності підприємства [Текст] / В.С. 
Альошкін, О.О. Гречишкіна // Університетські наукові записки: часопис 
Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 2 (26). – С. 
344-346. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2008]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16406. – Дата доступа : 30.01.2021. 
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54. Гречишкіна, О.О. Визначення критеріїв і показників соціально-
економічних результатів діяльності підприємства [Текст] / О.О. 
Гречишкіна // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових 
праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Випуск 238, т. 3. – С. 500-505. 
 
55. Гречишкіна, О.О. Оцінювання результативності діяльності 
підприємства [Текст] / О.О. Гречишкіна // Вісник Східноукраїнського 
національного університету ім.  В. Даля : науковий журнал. – 2008. – № 4. 
– С. 59-62.  

 
 

2009 
 

56. Гречишкіна, О.О. Інформаційне забезпечення управління 
соціально-економічним розвитком підприємства [Текст] / О.О. 
Гречишкіна // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический 
сборник. – 2009. – Выпуск 89. Серия: Экономические науки. – С. 83-89.   
 
 

57. Гречишкіна, О.О. Концептуальні засади управління соціально-
економічним розвитком підприємства [Текст] / О.О. Гречишкіна // 
Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровьск: 
ПДАБА, 2009. – № 28 / 2. – С. 154-158. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2009]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16409. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 
 
58. Калінеску, Т.В. Проблемы социально-экономического развития 
предприятий в условиях экономического кризисна [Текст] / Т.В. 
Калінеску, О.О. Гречишкіна  // Бізнес Інформ : міжнародний науковий 
економічний журнал. – 2009. – № 4 (1). – С. 66-69. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2009]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16412. – Дата доступа : 30.01.2021. 

Раскрыта сущность проблем социально-экономического развития предприятия в 
условиях кризиса, рассмотрены его мотивационные аспекты. Предложено в качестве 
решения социально-экономических аспектов развития – кластеризацию предприятия. 
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2010 
 
59. Недобєга*, О.О. Визначення факторів соціально-економічного 
розвитку підприємств [Текст] / О.О. Недобєга // Економічний простір: 
збірник наукових праць. –  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – № 39. – С. 
264-270.  
 
60. Недобєга, О.О. Забезпечення соціально-економічного розвитку 
підприємств на основі кластерного підходу [Текст] / О.О. Недобєга // 
Університетські наукові записки = University scientific notes : наук. часоп. 
– 2010. – № 1 (33). – С. 259-263. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2010]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16421. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
 
61. Недобєга, О.О. Оцінювання ефективності системи управління 
соціально-економічним розвитком підприємств [Электронный ресурс] / 
О.О. Недобєга // Формування ринкової економік: зб. наук. праць. – Спец. 
вип. : у 2 ч. : Економіка підприємства: теорія і практика / М-во освіти і 
науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; відп. 
ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Ч. 2. – С. 98-106. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2010]. – 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16417. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 

2011 
 

62. Калинеску, Т.В. Анализ и оценка уровня социально-экономического 
развития предприятий [Текст] / Т.В. Калинеску, Е.А. Недобега // Бізнес 
Інформ: международный научный экономический журнал. – 2011. – № 2 
(2). – С. 117-119. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16410. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
*С 2009 по 2014 г. Гречишкина Е.А. печаталась под фамилией Недобега Е.А 
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63. Недобєга, О.О. Моніторинг соціально-економічного розвитку 
підприємств [Текст] / О.О. Недобєга // Часопис економічних реформ : 
науково-виробничий журнал. – 2011. – № 3. – С. 99-102. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2011]. – https://rep.polessu.by/handle/123456789/16416. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 

Розглянуто сутність, об’єкти та суб’єкти моніторингу соціально-економічного 
розвитку підприємств. Розроблено основні етапи моніторингу соціально-економічного 
розвитку підприємств. 
 
64. Недобєга, О.О. Оцінювання ефективності стимулювання соціально-
економічного розвитку регіону [Текст] / О.О. Недобєга // Схід : 
аналітично-інформаційний журнал. – 2011. – № 5 (112). – С. 57-62. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16418. – Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті визначено потребу в оцінюванні ефективності стимулювання соціально-
економічного розвитку регіону. Запропоновано стратегічну карту та систему ключових 
показників оцінювання ефективності стимулювання соціально-економічного розвитку 
регіону, етапи їх розробки та впровадження. 
 
65. Недобєга, О.О. Оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 
підприємств з використанням теорії бажаності [Текст] / О.О. Недобєга // 
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці-
Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІ (42), ч.2. Т.1: Економічні науки. – С. 
383-389.  
 
66. Недобєга, О.О.  Принципи оцінювання соціально-економічного 
розвитку підприємств [Текст] / О.О. Недобєга // Часопис економічних 
реформ : науково-виробничий журнал. – 2011. – № 3. – С. 99-102. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16419. – Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті розглянуто теоретичні аспекти оцінювання соціально-економічного 
розвитку підприємств. Запропоновано принципи та етапи оцінювання соціально-
економічного розвитку. Оцінювання визначено як процес оцінки соціально-економічного 
розвитку під приємств на принципах науковості, системності, цілеспрямованості, 
інтегрованості, достов ірності. Запропоновані принципи та алгоритм оцінювання соціально-
економічного розвитку підприємств дозволять отримати інформацію про всю 
різноманітність господарських, економічних і соціальних процесів у межах підприємства та 
зробити висновки про ефективність його розвитку. 
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67. Недобєга, О.О. Система моніторингу соціально-економічного 
розвитку регіону [Текст] / О.О. Недобєга // Вісник Дніпропетровського 
університету. Серія: Економіка : науковий журнал. – 2011. – Вип. 5 (2). – 
С. 34-40. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16420. – Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті розглянуто сутність моніторингу соціально-економічного розвитку регіону. 
Побудовано систему моніторингу соціально-економічного розвитку регіону, яка складається 
з підсистем інформаційного забезпечення, оцінювання, прогнозування, прийняття 
управлінських рішень. Запропоновано схему процесу моніторингу соціально-економічного 
розвитку регіону та підприємств, розташованих на даній території. 
 
 
68. Калинеску, Т.В. Система оценки социально-экономического 
развития предприятий [Текст] / Т.В. Калинеску, Е.А. Недобега // Бізнес 
Інформ : міжнародний науковий економічний журнал. – 2011. – № 7 (1). – 
С. 83-86. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16411. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
 

2012 
 
69. Антіпов, О.М. Функціонування системи недержавного пенсійного 
забезпечення в Україні [Текст] / О.М. Антіпов, О.О. Недобєга // Часопис 
економічних реформ : науково-виробничий журнал. – 2012. – № 3 (7). – С. 
46-50. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2012]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16407. – Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті розглянуто теоретичні засади функціонування системи недержавного 
пенсійного забезпечення в Україні. Досліджено чинники, що впливають на систему 
недержавного пенсійного забезпечення. Охарактеризовано види недержавних пенсійних 
фондів. Для забезпечення оптимальної діяльності Недержавного пенсійного фонду вивчено 
спеціальну інфраструктура, яка включає в себе адміністратора Недержавного пенсійного 
фонду, компанію з управління активами та банк-зберігач. Представлено процес взаємозвязку 
кожного із субєктів пенсійних відносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення. 
Проаналізовано діяльність Недержавних пенсійних фондів. 
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70. Недобєга, О.О. Теоретичні аспекти визначення готовності 
персоналу підприємств до інноваційної активності [Текст] / О.О. 
Недобєга, М.О. Наталенко // Часопис економічних реформ : науково-
виробничий журнал. – 2012. – № 2 (6). – С. 131-137. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2012]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16423. – Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті розглянуто наукові підходи до визначення готовності персоналу 
підприємства до інноваційної активності. Розглянуто фактори, що здійснюють вплив на 
готовність персоналу до інноваційної діяльності: підтримуючі, підсилюючі, блокуючі. 
Визначено, що готовність персоналу до інновацій виражає міру готовності персоналу до 
реалізації комплексу завдань, що забезпечують функціонування підприємства в умовах 
впровадження інноваційної технології, а також здатність виконувати інноваційні 
перетворення. 
 
 
71. Третяк, В.В. Стратегічна карта стимулювання соціально-
економічного розвитку регіону [Текст] / В.В. Третяк, О.О. Недобєга // 
Схід : аналітично-інформаційний журнал. – 2012. – № 2 (116). – С. 60-63. 
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2012]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16424. – Дата доступа : 31.01.2021. 

У статті обґрунтовано можливість застосування стратегічних карт з метою 
стимулювання соціально-економічного розвитку регіону. Запропоновано стратегічну карту 
стимулювання соціально-економічного розвитку Луганської області. Визначено критичні 
фактори успіху регіону з урахуванням запропонованої стратегічної карти. 
 

2013 
 
72. Недобега, О.О. Вплив місцевих податків і зборів на регіональний 
розвиток [Текст] / О.О. Недобега, Д.Ю. Білоусов // Наукові вісті 
Далівського університету: збірник наукових праць. – 2013. – № 10. – б.с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16415. – Дата доступа : 30.01.2021. 

Стаття присвячена визначеннювпливу місцевих податків і зборів на регіональний 
розвиток. Розкрито сутність місцевих податків і зборів, як складовоїподаткової системи 
країни. Проаналізовано динаміку надходжень до дохідної частини місцевого бюджету 
Луганської області. Також досліджено основні проблеми, що зашкоджують зміцненню 
фінансової основи місцевих бюджетів. Розглянуто склад і структуру місцевих податків і 
зборів Зведеного бюджету Луганської області. Визначеноумови досягнення високого рівня 
соціально-економічного розвитку регіону. 
 
 



 

~26 ~ 
 

73. Недобега, Е.А. Конфликт интересов и баланс интересов: 
детерминанты налоговой системы [Текст] / Е.А. Недобега, М.И. 
Кулешина // Управління розвитком : збірник наукових праць. – 2013. – № 
6 (146). – С. 127-129. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16413. – Дата доступа : 30.01.2021. 

Раскрыта сущность конфликта интересов между налогоплательщиками и 
государственной налоговой службой. Рассмотрена взаимосвязь между интересами 
налогопла-тельщиков и органами ГНС, исследован баланс интересов как средство 
разрешения конфлик-та, приведены пути предотвращения конфликта интересов в сфере 
налогообложения. 
 
74. Недобега, Е.А. Социально-экономические конфликты в 
современном обществе [Текст] / Е.А. Недобега // Вестник 
Новосибирского государственного  университета экономики и 
управления. – 2013. – № 4. – С. 191-199. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2013]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16414. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 

В статье рассмотрены особенности социально-экономических конфликтов и их роль в 
развитии общества на примере Украины. Социально-экономические конфликты возникают 
между участниками государственного управления, корпоративных отношений и обществом 
из-за различий в их интересах и потребностях. В результате неразрешенных конфликтов 
наблюдается снижение уровня социальной безопасности страны. Для того чтобы 
конфликты имели позитивное влияние на развитие общества, следует наладить диалог 
между сторонами конфликта через сотрудничество и взаимодействие и максимально 
придерживаться принципов гармонизации интересов и социальной ответственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Недобєга, О.О. Інформаційні ресурси у забезпеченні регіонального 
розвитку [Текст] / О.О. Недобєга // Вісник Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля : науковий журнал. – 
2013. – № 16 (205). – Ч. 2. – С. 282-285. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2013]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16422. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті розглянуто наукові підходи щодо визначення сутності інформаційних 
ресурсів. Сформульовано авторське визначення інформаційних ресурсів регіонального 
розвитку як упорядкованої сукупності документованих даних, інформації про стан 
зовнішнього та внутрішнього становища регіону в конкретний момент часу, певним чином 
систематизовану та згруповану, яка призначена для задоволення інформаційних потреб 
користувачів і необхідна для ефективного управління і стимулювання соціально-економічного 
розвитку регіону. Визначено складові та систематизовано різні підходи до класифікації 
інформаційних ресурсів. 
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76. Недобега, О.О. Митна безпека як складова економічної безпеки 
України [Текст] / О.О. Недобега, М.І. Кулешина // Наукові вісті 
Далівського університету: збірник наукових праць. – 2013. – № 9. – б.с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16425. – Дата доступа : 31.01.2021. 

Стаття присвячена визначенню місця та ролі митної безпеки як складової економічної 
безпеки держави. Встановлено й обґрунтовано взаємозв’язок між економічною безпекою та 
митною безпекою. Розкрито сутність економічної безпеки та визначено рольмитної безпеки 
у забезпеченні економічної безпеки. Розглянуто вплив митної безпеки на стан національної 
економіки. Досліджено митні інтереси держави; наведено етапи реалізації митної безпеки, 
розглянутоджерела загроз митної безпеки для подальшого запобігання їм. 
 
 
77. Недобєга, О.О. Митна політика України в умовах інтеграції: 
сутність і функції [Текст] / О.О. Недобєга  // Часопис економічних реформ 
: науково-виробничий журнал. – 2013. – № 2 (10). – С. 52 – 56. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16426. – Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті митна політика розглядається у широкому та вузькому значенні. 
Досліджено національні митні інтереси України. Запропоновано складові митної політики як 
системи: нормативно-правове забезпечення; інституціональне забезпечення; інформаційно-
аналітичне забезпечення; матеріальне та фінансове забезпечення; забезпечення 
висококваліфікованим кадрами; методи та інструменти митного регулювання. Розглянуто 
основні функції митної політики – захисну, фіскальну та регулятивну функції. 
 
 
78. Недобєга, О.О. Особливості розвитку митної політики України 
[Текст] / О.О. Недобєга, Т.І. Іолтуховьска // Вісник Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля : науковий журнал. – 
2013. – № 2 (191). – Ч. 2. – С. 95-98. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2013]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16443. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті проведено аналіз митної політики в Україні та визначено її роль у 
зовнішньоекономічних відносинах. Досліджено динаміку надходжень від митних платежів за 
останні роки. Обґрунтовано, що митна політика відіграє значну роль у системі національної 
безпеки держави, оскільки спрямована на зменшення та уникнення наявних та можливих 
загроз нормальному розвиткові держави. Виявлено переваги та недоліки функціонування 
митної політики України. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності та 
вдосконалення митної політики. 
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2014 
 
79. Гречишкіна, О.О. Визначення структурних елементів 
неформальної економіки [Текст] / О.О. Гречишкіна // Часопис 
економічних реформ : науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2. – С. 
13-18. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16436. – Дата доступа : 30.01.2021. 

Розглянуто наукові підходи до визначення сутності неформальної економіки. 
Досліджено причини існування неформальної економіки в України. Висвітлено найбільш 
проблемні фактори для ведення бізнесу в Україні. Систематизовано основні наукові підходи 
щодо визначення структурних елементів неформальної економіки. Виокремлено складові 
неформальної економіки: тіньову економіку, до якої належать економіка 
самообслуговування, неофіційна економіка, паралельна економіка; та кримінальну економіку, 
яка представлена кримінальною діяльністю та кримінальним виробницт-вом. 
 
80. Гречишкіна, О.О. Податкові інструменти регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст] / О.О. Гречишкіна, 
А.С. Ковалев // Вісник Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля : науковий журнал. – 2014. – № 8 (215). – С. 26-
29. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16432. – Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті проведено аналіз податкових інструментів регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Охарактеризовано податкові інструменти з 
урахуванням вітчизняного досвіду. Досліджено інструменти податкового регулювання, як 
акцизний податок, ПДВ, мито, які впливають на розвиток системи оподаткування держави. 
 
81. Гречишкіна, О.О. Теоретичні аспекти організації митної роботи на 
підприємствах [Текст] / О.О. Гречишкіна, Г.О. Козлова // Часопис 
економічних реформ : науково-виробничий журнал. – 2014. – № 4 (16). – 
С. 76-80. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16435. – Дата доступа : 30.01.2021. 

У статті визначено, що митна робота підприємства – це система заходів з 
організації раціональних відносин підприємства з митними органами, зарубіжними 
контрагентами та іншими інститутами держави. Обґрунтовано необхідність 
вдосконалення організаційної структури підприємств ЗЕД шляхом створення структурного 
підрозділу (відділу митної роботи), який би займався розв’язанням проблем, пов’язаних з 
митним оформленням, забезпечення митної безпеки та високої якості управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 
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82. Hrechyshkina, O. Сonflicts in the Ukrainian economy [Text] /  
O. Hrechyshkina // Управление и образование = Мanagement and education. 
– 2014. – Vol. Х (1). – С. 12-16. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2014]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16441. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
 

 
2015 

 

83. Гречишкина, Е.А. Механизм социального инвестирования: 
региональный аспект [Текст] / Е.А. Гречишкина // Региональная 
Экономика. Юг России : научно-практический журнал. – 2015. – № 1(7). – 
С. 15-22. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16428. – Дата доступа : 30.01.2021. 

В статье рассмотрены подходы к сущности социальных инвестиций. Определены 
основные направления стимулирования социально-экономического развития региона. 
Представлена взаимосвязь социальной безопасности, социального инвестирования и 
социально-экономического развития региона. Автор трактует социальные инвестиции как 
вложения различных видов ресурсов в реализацию социальных программ с целью повышения 
уровня социально-экономического развития общества. Участниками социального 
инвестирования являются государство, местные администрации, предприятия и различные 
субъекты хозяйственной деятельности, бюджетные и внебюджетные фонды, 
общественные и благотворительные организации, частные лица и т. п. 

 
2016 

 
84. Hrechyshkina, Olena. Management of sustainable development of 
regional tourism [Text] / О. Hrechyshkina // Управление 
и образование = Management and education. Series 
Мениджмънт, Маркетинг, Туризъм = Management, 
Marketing, Tourism : академично списание. – 2016. – 
Кн. 2, Том XII, № 2. – С. 19-24. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16440. 
– Дата доступа : 30.01.2021. 
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85. Innowacyjne technologie organizacji biznesu w 
agroturystyce Republiki Białoruś [Text] / А.О. 
Vasilchenko,  Е.А. Grechishkina,  S.A.  Demyanov,  
D. Kozlovska  // Społeczno-ekonomiczny wymiar 
innowacyjności na obszarach wiejskich (Socio-
Ekonomic Dimension of Innovations in Rural Areas) / 
Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju; рod red. Biczkowskiego M., 
Rudnickiego R. – Warszawa, 2016. – T. CLXXIII. – Р. 
185-196. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – 
Пинск, [2016]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16442. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
 

 

2017 
 
86. Гречишкина, Е.А. Индикаторы оценки устойчивого развития 
туризма [Текст] / Е.А. Гречишкина, О.А. Криошина // Региональная 
экономика. Юг России : научно-практический журнал. – 2017. – № 3 (17). 
– С. 37-44. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16427. – Дата доступа : 30.01.2021. 

В статье исследуется проблема формирования системы индикаторов устойчивого 
развития туризма. Обосновывается высокая значимость устойчивого развития туризма и 
необходимость его постоянного мониторинга на различных уровнях. Сделан вывод о том, 
что в общем виде индикаторы представляют собой совокупность наиболее важных данных, 
которые могут быть использованы для оценки устойчивого развития туризма в 
определенный момент времени; являются базой для построения системы управления 
устойчивым развитием туризма; могут быть специфичными для определенных дестинаций. 
Приводятся подходы к оценке устойчивого развития туризма, предложенные различными 
меж-дународными организациями (ЮНВТО, Глобальным советом по устойчивому туризму, 
Еропейским агентством по окружающей среде, Европейской комиссией) и учеными. 

 
 
 
 
 
 
 



 

~31 ~ 
 

87. Гречишкина, Е.А. Технология создания и внедрения нового 
продукта на рынок туристических услуг [Текст] / Е.А. Гречишкина, Н.А. 
Лукашевич // Туризм и гостеприимство: научно-практический журнал. – 
2017. – № 1. – С. 34-38. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2017]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/12830. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 

В статье рассмотрен спектр вопросов по разработке и внедрению новых продуктов в 
туризме. Обозначены наиболее важные аспекты в создании туристических продуктов, с 
учетом современных требований практики. На основании результатов исследования 
предложена матрица, позволяющая совершенствовать технологию внедрения новых видов 
услуг в процесс производства туристического продукта. Определены особенности 
организации данного процесса. 
 
 
88. Гречишкина, Е.А.  Управление устойчивым развитием туризма в 
регионе [Текст] / Е.А. Гречишкина // Корпоративное управление и 
инновационное развитие: Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета : электронный научный 
журнал. – 2017. – № 4. – С. 29-39. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2017]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16431. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 

В статье обоснована актуальность исследования устойчивого развития туризма в 
региональном аспекте. Целью исследования является построение механизма управления 
устойчивым развитием туризма в регионе на основе сотрудничества государственных и 
местных органов власти с предприятиями индустрии туризма, повышения их инновационной 
активности. Охарактеризована модель устойчивого развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года 
 
 
 

89. Trunina, I. Tne market of tourist services under tne conditions of 
globalization processes [Text] / I. Trunina, G. Likhonosova, O. Hrechyshkina 
// Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. – 2017. –  Вип. 6 (107), ч. 2. – С. 49-53. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16444. – Дата доступа : 29.01.2021. 
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2018 
 
90. Васильченко, А. О. Факторы стабильности пенсионного 
обеспечения в Республике Беларусь [Текст] / А. О. Васильченко, Е. А. 
Гречишкина // Современные аспекты экономики : научный журнал. – 
2018. – № 6 (250). – С. 50-57.  
 
 
 
91. Гречишкина, Е.А. Механизм управления устойчивым развитием 
регионального туризма [Текст] / Е. А. Гречишкина // Економічний вісник 
Донбасу = Экономический вестник Донбасса : науковий журнал. – 2018. – 
№ 1 (51). – С. 150-159. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2018]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16429. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
 
 
 
92. Гречишкина, Е.А. Особенности развития агроэкотуризма в 
Республике Беларусь [Текст] / Е.А. Гречишкина, Ж.А. Сидорова // Туризм 
и гостеприимство: научно-практический журнал. – 2018. – № 2. – С. 41-
52. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14396. – Дата доступа : 30.01.2021. 

В статье рассматривается одно из перспективных направлений в сфере экономики – 
агроэкотуризм, который вносит вклад в государственный бюджет, а также способствует 
привлечению иностранных инвестиций в экономику страны. Отражены характеристики 
развития агроэкотуризма в различных странах в сравнении с Республикой Беларусь, 
проанализирован туристический потенциал страны, выявлены его сильные и слабые 
стороны. Проведен анализ взглядов различных авторов, изучающих данную тему. 
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93. Гречишкина, Е.А. Тенденции развития лечебно-оздоровительного 
туризма в Республике Беларусь [Текст] / Е. А. Гречишкина // Часопис 
економічних реформ : науково-виробничий журнал. – 2018. – № 2 (30). – 
С. 110-118. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16430. – Дата доступа : 30.01.2021. 

В статье представлены мировые тенденции развития лечебно-оздоровительного 
туризма. Изучены существующие подходы к определению понятия «лечебно-
оздоровительный туризм». Проведена оценка динамики развития лечебно-оздоровительного 
туризма и санаторно-курортного хозяйства в Республике Беларусь. Отмечено, что 
санаторно-курортные и оздоровительные услуги пользуются спросом среди граждан России, 
Украины, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Италии, Израиля, 
Китая и др. Выявлены основные факторы, способствующие развитию лечебно-
оздоровительного туризма в Беларуси. Для обеспечения конкурентоспособности данного 
вида туризма необходимо обеспечить разработку новых комплексных турпродуктов, а 
также наладить партнерские отношения между предприятиями индустрии туризма. 
 
 
94. Самоховец, М.П. Финансовая поддержка экспорта продукции АПК 
в Республике Беларусь [Текст] / М.П. Самоховец, Е.А. Гречишкина // 
SCI-ARTICLE.RU : научный периодический рецензируемый электронный 
журнал. – 2018. – № 54. – С. 89-93. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2018]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/20504. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 

В данной статье раскрываются элементы системы финансовой поддержки экспорта 
сельскохозяйственной продукции с государственным участием в Республике Беларусь, 
включая экспортное кредитование, страхование экспортных рисков, стимулирующее 
налогообложение и лизинг по государственным программам. Приведены условия 
предоставления экспортных кредитов в Республике Беларусь. Обозначены направления 
совершенствования поддержки на перспективу в рамках развития экспорта продукции АПК. 
 
 
  

95. Hrechyshkina, O. Importance of Foreign Direct Investment in 
Financing for Innovative Development of the Republic of Belarus [Text] / O. 
Hrechyshkina, M. Samakhavets // Marketing and Management of Innovations. 
– 2018. – № 4. – S. 339-348. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2018]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16439. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
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2019 
 
 
96. Васильченко, А. О. Государственная поддержка малого и среднего 
бизнеса в Республике Беларусь [Текст] / А.О. Васильченко, Е.А. 
Гречишкина // Современные аспекты экономики : научный журнал. – 
2019. – № 5 (261). – С. 181-188.   
 
 
97. Васильченко, А. О. Рынок труда и проблема занятости в Республике 
Беларусь [Текст] / А. О. Васильченко, Е. А. Гречишкина // Современные 
аспекты экономики : научный журнал. – 2019. – № 6 (262). – С. 44-48.   
 
 
98. Гречишкина, Е.А. Формирование пенсионного обеспечения в РБ 
[Текст] / Е.А. Гречишкина, А.О. Васильченко // Современные аспекты 
экономики: научный журнал. – 2019. – № 1. – С. 54-62.  
 
 
 
 

99. Hrechyshkina, O. Changing business environment in Belarus [Text] / 
O. Hrechyshkina, M. Samakhavets // Journal of Geography, Politics and 
Society : interdisciplinary journal. – 2019. – Tom 9, nr 1. – Р. 1-11. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16437. – 
Дата доступа : 30.01.2021.  

The paper considers the business environment in the context of 
socio-economic development of the Republic of Belarus. It is 
analyzed and evaluated the current state of the Belarusian business 
in terms of various criteria: activity objectives, ownership types, 
organizational and legal forms, size. In this paper aspects of 
transformation of property relations and other priorities of 
macroeconomic environment in the Republic of Belarus for a long, 
medium and short term are given. The paper is based on data in the 
Belarusian economy in 2012-2018. The raw data is extracted and 
processed by authors from the database of the National Statistical 
Committee of the Republic of Belarus. 
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100. Hrechyshkina, O. Foreign Trade of the Republic of Belarus in the 
International Business Environment [Text] / O. Hrechyshkina, M. Samakhavets 
// Bulletin of Geography. Socio-economic Series : 
научный журнал. – 2019. – Vol. 44. – P. 47-55. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16438. – 
Дата доступа : 30.01.2021.  

The aim of the paper is to assess the current state, problems and 
prospects for the development of foreign trade in the Republic of 
Belarus in the international business environment. The evaluation of 
foreign trade indicators is based on information from different sources 
and on comparative economic analysis research methods. Our results 
indicate the export-oriented economy of the Republic of Belarus, and 
its dependence on the state of foreign markets and the international 
business environment. The identified problems in the development of Belarusian merchandise 
exports are due to the orientation towards primary products, and to poor diversification of products 
and geographical destination. Particular attention is paid to the internal and external factors 
restraining exports from the Republic of Belarus. Further development requires the full use of the 
Belarusian export potential and the implementation of measures to promptly resolve the export 
difficulties on international markets that stem from internal and external factors. 
 
 
101. Hrechyshkina, O. Merchandise trade in the EAEU integrating 
environment [Text] / O. Hrechyshkina, М. Samakhavets // Quaestiones 
Geographicae : the journal of Adam Mickiewicz university. – 2019. – Vol. 38, 
is. 4. – P. 163–174. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16827. – Дата доступа : 30.01.2021. 
           
 
 

   The paper aims to identify the main trends and recommendations for the development of 
merchandise trade in the Eurasian Economic Union (EAEU) integrating environment through the 
analysis of its mutual and foreign (internal and external) merchandise trade. The study is based on 
the official statistical data for 2014–2018 and economic comparisons and systematisation (including 
geographical systematisation). The results show that the intensification of mutual and foreign trade 
in the EAEU is possible by stimulating consumer and industrial demand, enhancing exports of high 
tech products and diversifying exports, and strengthening the cooperation within the EAEU and with 
other countries and integration associations. 
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102. Гречишкина, Е. А. Направленность и структура иностранных 
инвестиций в Республике Беларусь [Текст] / Е.А. Гречишкина, М.П. 
Самоховец // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь: научно-публицистический журнал. – 2020. – № 5. – 
С. 15-21.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19073. – Дата доступа : 30.01.2021.                    
 
 
 
 

Целью данной статьи является исследование ключевых характеристик и перспектив 
развития иностранного инвестирования реального сектора экономики Республики Беларусь. 
Оценка инвестиционного развития Беларуси основана на данных сравнительного 
экономического анализа и методах пространственного анализа. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости стабильной и стимулирующей инвестиционной политики 
как основного определяющего фактора привлечения иностранных инвестиций. Это 
подтверждается положительными изменениями в пространственном распределении 
притока иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Республики Беларусь за 
2010 и 2018 гг. В статье представлены перспективные направления развития иностранных 
инвестиций в Беларуси на основе выявленных особенностей. 
 
 
103. Гречишкина, Е.А. Тенденции привлечения прямых иностранных 
инвестиций в экономику Республики Беларусь [Текст] / Е.А. Гречишкина, 
М.П. Самоховец // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства 
экономики Республики Беларусь : научно-публицистический журнал. – 
2020. – № 7. – С. 28-34. 

В статье представлены результаты исследования тенденций и выявленных 
перспективных направлений привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику 
Беларусь. Проведенный анализ показал, что притоки ПИИ отличали значительные колебания 
по годам, в их структуре преобладают долговые инструменты. Основные направления 
использования ПИИ - торговля и транспортная деятельность. В статье определены ТОП-10 
стран-инвесторов Республики Беларусь. Обосновывается необходимость привлечения ПИИ в 
развитие высокотехнологичного сектора, что позволит осуществить структурную 
трансформацию экономики на пути инновационного развития. 
 
 
104. Гречишкина, Е.А. Финансирование развития науки и инноваций в 
Республике Беларусь [Текст] / Е.А. Гречишкина, М.П. Самоховец, Э.А. 
Тихонович // Региональная экономика. Юг России : научно-практический 
журнал. – 2020. – Т. 8, № 2. – С. 25-33. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/19660. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 
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105. Самоховец, М.П. Внешняя торговля Республики 
Беларусь: тенденции и перспективы [Текст] / М.П. 
Самоховец, Е.А. Гречишкина, Н.Г. Глазкова // 
Региональная экономика. Юг России. – 2020. – Т. 8, № 
3. – С. 15-23. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – 
Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20617. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
 
 
 
106. Самоховец, М. П. Евразийский экономический союз: развитие 
взаимной торговли государств-членов [Текст] / М.П. Самоховец, Е А. 
Гречишкина // Часопис економічних реформ : науково-виробничий 
журнал. – 2020. – № 2 (38). – С. 31-37. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/19658. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
107. Самоховец, М.П. Евразийский 
экономический союз: развитие внешней торговли 
государств-членов с третьими странами [Текст] / 
М.П. Самоховец, Е.А. Гречишкина // Часопис 
економічних реформ : науково-виробничий 
журнал. – 2020. – № 3 (39). – С. 29-35. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20269. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 
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108. Samakhavets, M. Export development of 
Belarus [Text] / M. Samakhavets, O. Hrechyshkina 
// Quaestiones Geographicae : the journal of Adam 
Mickiewicz university. – 2020. – Vol. 39, is. 4. – P. 
73-85. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20972. – 
Дата доступа : 30.01.2021.   

The paper contains a deep analysis of Belarus’ exports and 
defines the proposals for its development. Economic comparisons and 
systematisation based on the official statistical data for 2012–2018 are used in the study. It is 
concluded that Belarus’ exports have a poor diversification; export development is largely 
determined by the Eurasian Economic Union (EAEU) integrating processes; export support of 
innovative goods and evolution of a single service market through the enhanced cooperation are 
possible. A generalised model for the export development of innovative goods and services of the 
EAEU member states on a cooperative basis is proposed. 
 
 
109. Samakhavets, M.P. Financial aspects of the Belarusian foreign trade 
[Text] / M.P. Samakhavets, O.O. Hrechyshkina // Economic and Engineering 
Studies. – 2020. – Vol 1, Iss 7. – P. 16-21. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/19651. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 

The article analyses customs regulation in the EAEU and its impact on the public finance of 
the EAEU Member-States. The largest share of tax revenues from the foreign economic activities in 
the budget revenues is in Belarus among the EAEU Member-States. The tax revenues from foreign 
economic activities are the second largest source of the Republican budget of Belarus. The problem 
of dependence budget revenues of the Republic of Belarus from foreign trade development indicators 
is identified. There were changes in the regulation foreign trade of the Republic of Belarus due to the 
signing of the Treaty on the EAEU. The setting of export customs duty rates applies to the national 
legislation of the EAEU Member-States. Import customs duties in the EAEU are distributed to the 
budgets of the Member States according to the standards. As the analysis showed, more revenues 
accounted for Belarusian import customs duties from 2012 to 2014, but there was a significant shift 
towards export customs duties since 2015. The article reveals that the main source of export customs 
duties was duties on the export of petroleum products. The tax manoeuvre in the Russian Federation 
from 2015 is a major influence on the tax revenues from foreign economic activities in the 
Republican budget of Belarus. 
 
 
 



 

~39 ~ 
 

110. Samakhavets, M. Main characteristics of the foreign investment 
development of Belarus [Text] / M. Samakhavets, O. 
Hrechyshkina // Bulletin of Geography. Socio-
economic Series. – 2020. – № 48. – S. 129-139. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19659. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 

The purpose of this paper is to investigate the key economic 
and geographical characteristics of the investment development of 
Belarus and how these characteristics could evolve in the future. The 
evaluation of the investment development of Belarus is based on 
comparative economic analysis, spatial analysis research methods and 
the cartographic method. Our results indicate a stable, predictable and 
enabling investment policy as the main determinant for attracting investment. This is confirmed by 
changes in the spatial distribution of foreign investment inflows in the real economy of Belarus by 
countries for 2010 and 2018. The characteristics of Belarusian investment development are 
identified because of the need to intensify innovative performance in the strategic dimensions of 
sustainable development. Particular attention is paid to the development of special economic zones 
with preferential regimes in the Republic of Belarus. This paper provides important new insights into 
the future prospects for Belarusian investment development on the basis of identified specifics. 
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листопада 2008 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 69-73. 
 
 

2009 
 
117. Гречишкіна, О.О. Забезпечення інформацією процесу управління 
соціально-економічним розвитком підприємства [Текст] / О.О. 
Гречишкіна // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення 
корпоративного управління : міжнародний досвід та вітчизняна практика: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції / ред. колегія : 
В.Т. Семенов [та інш.]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 118-119. 
 
118. Гречишкіна, О.О. Розвиток підприємства  у соціально-
економічному середовищі [Текст] / О.О. Гречишкіна // Економіка та 
фінанси в умовах глобалізації : досвід, тенденції та перспективи розвитку 
: І міжнародна науково-практична конференція, 22-24 квітня 2009 р. : у 3 
т. / ред. рада: В.І. Веретенников та ін. – Т. 2 : Секція 3. Економічні 
проблеми сталого розвитку підприємств. – Макіївка : Макіївський 
економ.-гуманітарний інститут, 2009. – С. 89-92. – [Электронный ресурс] 
// Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – 
Пинск, [2009]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16384. – Дата доступа : 30.01.2021. 
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119. Недобєга*, О.О. Соціальна відповідальність в управління 
соціально-економічним розвитком підприємств [Текст] / О.О. Недобєга // 
Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні : 
матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7 жовтня 
2009 р. – Сімферополь : ЦРОНІ, 2009. – С. 21-23. – [Электронный ресурс] 
// Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – 
Пинск, [2009]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16388. – Дата доступа : 31.01.2021. 
 
 
120. Недобєга, О.О. Теоретичні і концептуальні основи управління 
соціально-економічним розвитком підприємства [Текст] / О.О. Недобєга 
// Освіта і наука в умовах глобальних викликів: матеріали ІІ міжнародної 
науково-практичної конференції, 12-14 червня 2009 р. – Сімферополь : 
ЦРОНІ, 2009. – Т. ІІ. – С. 53-55. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2009]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16389. – Дата 
доступа : 30.01.2021. 
 

 
2010 

 
 
121. Недобєга, О. О. Ефективність управління соціально-економічним 
розвитком підприємств [Текст] / О.О. Недобєга // Економіка 
підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол. : Г. О. Швиданенко (відп. за 
вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 213–215.  

Розкрито сутність проблем оцінювання ефективності соціально-економічного 
розвитку підприємств. Запропоновано використовувати ключові показники ефективності 
для оцінювання системи управління соціально-економічним розвитком підприємств. 
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2011 
 
122. Недобєга, О.О. Визначення рівня соціально-економічного розвитку 
підприємств на основі теорії бажаності [Текст] / О.О. Недобєга // 
Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : 
матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк: 
ВІЕМ, 2011. – С. 129-131. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2011]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16390. – Дата 
доступа : 31.01.2021. 
 
 
123. Недобєга, О.О. Кластеризація як ефективний інструмент 
забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств і регіонів 
[Текст] / О.О. Недобєга // Проблеми формування та розвитку інноваційної 
інфраструктури : тези доповідей міжнародної науково-практичної 
конференції, Львів, 19–21 травня 2011 р. – Львів : Вид-во  Львівської  
політехніки,  2011. – С. 159-161.   
 

 
2012 

 
124. Недобєга, О.О. Роль податкової політики в соціалізації економіки 
України [Текст] / О.О. Недобєга, Д.С. Сирова // Податкова політика: 
стратегія соціального розвитку: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції, 1 листопада 2012 р. – Луганськ : Вид-во 
СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 82-84.  
 
 
125. Недобєга, О.О. Щодо недержавного пенсійного забезпечення в 
Україні [Текст] / О.О. Недобєга // Податкова політика: стратегія 
соціального розвитку:  тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції, 1 листопада 2012 р. – Луганськ : Вид-во 
СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 112-114.   
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2013 
 
 
 
 
 
 

 

126. Гречишкіна, О.О. Проблеми податкового планування 
господарської діяльності підприємств у сучасному податковому просторі 
[Текст] / О.О. Гречишкіна, Є.В. Замогильна // Національний податковий 
простір: пріоритети та суспільні цінності : тези доповідей  ІV  
Міжнародної  наук.-практ.  інтернет-конференції, 7 листопада 2013 р. – 
Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 63-66. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16382. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 

 
127. Недобега, О.О. Роль прибуткового оподаткування підприємств у 
забезпеченні бюджетно-податкової безпеки України [Текст] / О.О. 
Недобега, Т. І. Іолтуховська // Національний податковий простір: 
пріоритети та суспільні цінності : тези доповідей ІV Міжнародної наук.о-
практ. інтернет-конференції, 7 листопада 2013 р. – Луганськ : Вид-во 
СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 115-119. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2013]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16383. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 

128. Недобега, Е.А. Социально-экономические конфликты в 
современном обществе [Текст] / Е.А. Недобега // Вызовы современного 
мира: мат. Междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 24-25 сентября 
2013 года; отв. за выпуск: В.В. Глинский. – Новосибирск: НГУЭУ, 2013. – 
С. 389-394.   
 

 
129. Недобєга, О.О. Вплив податкових імперативів на розвиток 
соціальної безпеки [Текст] / О.О. Недобєга, М.І. Кулєшина // Економіка і 
фінанси : теорія та практика : матеріали І Міжнародної наук.-практ. 
конф.ї, Феодосія, 26-28 вересня 2013 р. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – С. 
293-295. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16391. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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130. Недобєга, О.О. Проблеми розвитку принципів національної 
системи оподаткування [Текст] / О.О.Недобєга, Д.Ю. Шевцов // 
Економіка і фінанси: теорія та практика: матеріали І міжнародної 
науково-практичної конференції, Феодосія, 26–28 вересня 2013 р. – 
Луганськ : Ноулідж, 2013. – С. 295-297. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2013]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16387. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
131. Nedobiega, O. Сonflict of interests and balance of interests are integral 
components of Ukrainian tax system [Text] / О. Nedobiega // Towards 
Understanding Conflicts, Aggression, Violence and Peace: XXXVI CICA 
Conference: Program and abstracts, Heviz, 23-26 June 2013 év. / Edited by J. 
Martin Ramirez, Camilla Pagani. – Hungary, 2013. – P. 41-43. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16386. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 

 
 

2014 
 
132. Гречишкіна, О.О. Особливості організації митної роботи на 
підприємствах [Текст] / О.О. Гречишкіна, Г.О. Козлова // Економіко-
правова парадигма розвитку сучасного суспільства: збірник наукових 
праць за підсумками ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
викладачів, аспірантів і студентів, Донецьк–Лондон, 25 квітня 2014 року. 
– Донецьк, 2014. – С. 6-9. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2014]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16381. – Дата 
доступа : 31.01.2021. 
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133. Гречишкина, Е.А. Оценка инновационной активности 
предприятий [Текст] / Е.А. Гречишкина // Управление интеллектуальной 
собственностью и инновационной активностью хозяйствующих 
субъектов, коммерциализация технологий - 2014 : междунар. заочная 
науч.-практ. конф. : сборник научных трудов / редкол.: Е.С. Огурцов (отв. 
ред.) [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Таганрог : Изд-во НОЦ ЗИС КТ 
Южного федерального университета, 2014. – С. 325-327. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16380. – Дата доступа : 31.01.2021. 

Определена сущность и особенности инновационной активности предприятий, 
предложено оценивать инновационную активность с помощью показателей интенсивности, 
инициативности, ситуативности. 
 
 

134. Гречишкіна, О.О. Удосконалення системи адміністрування 
податків як напрям стимулювання митної діяльності підприємств [Текст] 
/  О.О. Гречишкіна // Реформування податкової системи України 
відповідно до європейських стандартів : зб. матер. науково-
комунікативних заходів / Держ. фіск. служба України, Нац. унів. ДПС 
України, Наук.-досл. Центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2014. – С. 63-66. 
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16385. – Дата доступа : 31.01.2021. 
 

2015 
 
135. Гречишкина, Е.А. Ветряные установки как источник энергии для 
развития агроусадьбы [Текст] / Е. А. Гречишкина, В. С. Аринович // 
Современное состояние и потенциал развития туризма в России : 
материалы XII Международной научно-практической конференции, 
Омск, 26-27 ноября 2015 г.; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный институт сервиса». – Омск : ОГИС, 2015. – б.с. 
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16400. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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136. Гречишкина, Е.А. Образовательный кластер 
как форма интеграции образования, науки, 
производства [Текст] / Е. А. Гречишкина // Роль 
филиалов кафедр университетов в интеграции 
образования, науки, производства : материалы 
Республиканской научно-практической 
конференции, Минск, 25-26 ноября 2015 г. / 
Белорусский национальный технический 
университет, Республиканский институт 
инновационных технологий. – Минск : Колорград, 
2015. – С. 13-16. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16393. – Дата доступа : 
31.01.2021. 

Обоснована необходимость создания образовательного кластера. Рассмотрены 
научные подходы к определению понятия «образовательный кластер». Предложена общая 
схема формирования образовательного кластера как формы интеграции образования, науки 
и производства.  
 
 
 
137. Гречишкина, Е.А. Проблемы и перспективы развития 
событийного туризма в Республике Беларусь (Пинский регион) [Текст] / 
Е. А. Гречишкина, И. В. Голенчук // Актуальні проблеми та перспективи 
розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності : матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 грудня 2015 р. / 
Кременчуцький національний ун-т імені М. Остроградського; ред. 
колегія: А. О. Касич (відповідальний редактор) [та інші]. – Кременчук, 
2015. – С. 526-528. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16396. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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138. Гречишкіна, О.О. Адміністрування податку на доходи фізичних 
осіб страхових компаній [Текст] / О.О. Гречишкіна, Д.В. Ніколенко // 
Бюджетно-податкова політика України: до і після АТО на Донбасі : тези 
доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 
листопада 2014 р. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 
10-12. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16401. – Дата доступа : 30.01.2021. 

 
 
 

139. Гречишкіна, О.О. Сучасний стан адміністрування митних платежів 
в Україні [Текст] / О.О. Гречишкіна, Р.І. Казьміна // Бюджетно-податкова 
політика України: до і після АТО на Донбасі : тези доповідей V 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 листопада 
2014 р. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 24-28. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16402. – Дата доступа : 31.01.2021. 
 

 
2016 

 
 
140. Гречишкина, Е.А. Теоретические аспекты устойчивого развития 
туризма [Текст] / Е.А. Гречишкина // Устойчивое развитие  экономики: 
состояние, проблемы, перспективы:  сборник трудов X междунар. науч.-
практ. конф., Пинск, 4 апреля  2016  г. / Мин-во образования Республики 
Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 
С. 196-198.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10435. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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141. Скриба, К.  Управление   конфликтами   в   сфере   туризма [Текст] / 
К. Скриба, Е.А. Гречишкина // Теорія та практика менеджменту : 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 19 
травня 2016 р. / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк : СНУ, 2016. – С. 
198-199. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/18368. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : 
сборник трудов XI Междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 21 апреля 2017 
г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. 
Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 246-247. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/12271. – Дата доступа : 31.01.2021. 
 
 
 
 

143. Гречишкина, Е.А. Механизм управления устойчивым развитием 
регионального туризма [Текст] / Е.А. Гречишкина // Государственное и 
муниципальное управление: теория, история, практика : материалы VI 
Международной очно-заочной научно-практической конференции, 
Ижевск, 20 апреля 2017 г. / редакторы: В.Ю. Войтович, А.А. Мухин. – 
Ижевск, 2017. – С. 122-132.   
 
144. Гречишкина, Е.А. Налоговая составляющая экономической 
безопасности Беларуси [Текст] / Е. А. Гречишкина // Фінансова система 
країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції, 24 лютого 2017 р. / редакційна 
колегія: П.М. Кралюк [та ін.]. – Острог : Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2017. – С. 26-29.  – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16392. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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145. Гречишкина, Е.А. Предпосылки использования 
нейроменеджмента в деятельности турпредприятий [Текст] / Е.А. 
Гречишкина, А. Попко // Економічна модель сучасності: завдання, 
виклики, перспективи = Экономическая модель современности: задачи, 
проблемы, перспективы : матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, Ніжин, 6-7 квітня 2017 року: у 2-х ч. / ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут»; редакц. колегія: В.С. Лукач (наук. 
редактор) [та ін.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – Ч. 2. – С. 
105-108. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
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развитии  экономики  Республики  Беларусь [Текст] / Е. А. Гречишкина, 
М.В. Романова // Актуальні питання управління сталим розвитком у 
сучасному суспільстві: проблеми та перспективи : матеріали VI 
Міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук, 18-19 жовтня 
2017 р. / Кременчуцький національний університет ім. Михайла 
Остроградського; відповідальний редактор  А.Б. Почтовюк. – Кременчук : 
Видавець СВД Олексієнко В.В., 2017. – С. 228-231. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16397. – Дата доступа : 31.01.2021. 
 
147. Самоховец, М.П. Основные направления реализации социальных 
программ и гарантий в Республике Беларусь [Текст] / М. П. Самоховец, 
Е. А. Гречишкина // Социально-экономические аспекты качества жизни : 
материалы II Международной научно-практической конференции, Пермь, 
29 июня 2017 г. / Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова»; редакционная коллегия: 
Е.В. Гордеева (предс.) [и др.]. – Пермь : МиГ, 2017. – С. 39-44. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16403. – Дата доступа : 30.01.2021. 

В работе представлены основные направления реализации социальных программ и 
выполнения социальных гарантий. Проанализированы бюджетные расходы на социальную 
сферу, доходы и расходы Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. 
Охарактеризованы основные государственные социальные программы. 
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148. Гречишкина, Е.А. Оценка привлечения прямых иностранных 
инвестиций как инструмента модернизации экономики Республики 
[Текст]  / Е.А.  Гречишкина  // Стратегия развития экономики Беларуси: 
вызовы, инструменты реализации и перспективы : мат. Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 20-21 сент. 2018 г.: в 2 т. / Ин-т экономики НАН 
Беларуси ; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск : Право и экономика, 
2018. – Т. 1. – С. 139-142. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2018]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/16394. – Дата 
доступа : 31.01.2021. 
 
 

149. Гречишкина, Е.А. Развитие лечебно-оздоровительного туризма в 
Республике Беларусь [Текст] / Е.А. Гречишкина // Устойчивое развитие 
экономики: состояние, проблемы, перспективы : сб. трудов XII 
Междунар. науч.-практ. конф., Пинск, Республика Беларусь, 27 апр. 2018 
г. / Мин-во образования Республики Беларусь, Полесский 
государственный ун-т [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2018. – С. 213-215. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2018]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13352. – Дата 
доступа : 31.01.2021. 
 
 

150. Гречишкина, Е.А. Социально ответственный бизнес как фактор 
устойчивого развития сферы туризма [Текст]  / Е.А. Гречишкина // 
Современные тенденции развития международного туризма в мире и 
Республике Беларусь в условиях глобализации : мат. Междунар. науч.-
практ. конф., посв. 20-летию основания кафедры международного 
туризма факультета международных отношений БГУ, Минск, 12 октября 
2018 года / БГУ, Фак-т международных отношений; редкол.: Л. М. 
Гайдукевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 4-12. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16398. – Дата доступа : 31.01.2021. 



 

~52 ~ 
 

В статье подчеркивается важность сферы туризма в развитии мировой экономики. 
Обосновывается необходимость использования принципов корпоративной социальной 
ответственности в деятельности туристических предприятий для обеспечения целей 
устойчивого развития. Изучены различные подходы к определению сущности корпоративной 
социальной ответственности и ответственного туризма. Сделан вывод о том, что 
принципы корпоративной социальной ответственности и ответственного туризма имеют 
много общих точек пересечения и направлены на достижение целей устойчивого развития. 
Кратко охарактеризована деятельность некоммерческих организаций, заинтересованных в 
обеспечении устойчивого развития сферы туризма посредством реализации принципов 
социальной ответственности, таких как Центр ответственных путешествий (Center for 
Responsible Travel, CREST), Rainforest Alliance и др. Указаны преимущества ведения 
социальноответственного бизнеса для туристических предприятий. 
 
 
 

151. Гречишкина, Е.А. Туристический потенциал и направления 
развития  туризма  в  Республике  Беларусь Текст] / Е. А. Гречишкина, 
М.В. Юнгова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
національного господарства в умовах глобальної нестабільності : 
матеріали Міжнародного форуму, 28-29 листопада 2018 р. / 
Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського. – Кременчук, 2018. – С. 321-325. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16399. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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152. Гречишкина, Е.А. Корпоративная социальная ответственность в 
деятельности туристических предприятий как фактор устойчивого 
развития туризма [Текст] / Е. А. Гречишкина, И. Э. Еленская // 
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : 
сборник трудов XIII Междунар. науч.-практ. конф., Пинск, Республика 
Беларусь, 26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики 
Беларусь, Полесский государственный университет [и др.]; редкол.: К.К. 
Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – С. 203-205. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14763. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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153. Еленская, И.Э. Анализ потенциала устойчивого развития туризма в 
западных районах Припятского Полесья Республики Беларусь [Текст] / 
И.Э. Еленская, Е.А. Гречишкина // Жаҳон иқтисодиёти глобализацияси 
шароитида туризм индустрияси : халқаро илмий-амалий анжуман: 
мақолалари тўплами, 2019 йил 10 октябрь / Тошкент давлат иқтисодиёт 
университети; маъсул муҳаррир Б. Ю. Ходиев. – Тошкент : ТДИУ, 2019. – 
С. 227-233. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16859. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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Гречишкіна // Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті 
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науковців, викладачів та аспірантів; Сєвєродонецьк, 24-25 травня 2019 р. / 
Східноукраїнський національний університет iм. В. Даля: за заг. ред. 
Целіщева О.Б. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ iм. В. Даля, 2019. – С. 97-
100. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета: [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
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156. Гречишкина, Е.А. Инвестиции в производство инновационной 
продукции Республики Беларусь [Текст] / Е.А. Гречишкина // Тенденции 
и перспективы развития управления деятельностью хозяйствующих 
субъектов, потребительских обществ и публичных образований : мат. 
Междунар. науч.-практ. конф., 11 мая 2020 г.; Научно-практические 
исследования студентов успешному развитию регионального кластера 
экономики: мат. Междунар. студенч. науч.-практ. конф., 11 мая 2020 г. / 
[под науч. ред. К.В. Павлова, Д.В. Кондратьева, А.В. Тихоновой]. – 
Ижевск : Шелест, 2020. – С. 19-22. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/20129. – 
Дата доступа : 30.01.2021. 

В статье проведен анализ динамики и темпов роста производства инновационной 
продукции в Республике Беларусь. Сделан вывод о необходимости кооперационного 
сотрудничества по производству инновационной продукции в рамках ЕАЭС. 
 
 

157. Гречишкина, Е.А. Инвестиционное сотрудничество Китая и 
Беларуси [Текст] / Е.А. Гречишкина, М.П. Самоховец // Китайська 
цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнар. наук. конф., 5 
лист. 2020 р. – Київ : Гельветика, 2020. – C. 332-335. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20393. – Дата доступа : 30.01.2021. 
 
 
 

158. Гречишкина, Е.А. Развитие внешней торговли Республики 
Беларусь в условиях цифровизации экономики [Текст] / Е.А. Гречишкина 
// Гуманитарная миссия обществознания на пороге нового 
индустриального общества : сб. статей I Междунар. научного форума, 
Уфа, 30 июня - 01 июля 2020 г. / АН Республики Башкортостан, 
Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое 
общество России», ГАНУ «Ин-т стратегических исследований 
Республики Башкортостан»; под ред. А.Н. Дегтярева, А.Р. Кузнецовой. –- 
Уфа : Слово, 2020. – С. 81-86. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/19629. – Дата 
доступа : 31.01.2021. 
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В статье рассмотрено развитие внешней торговли в условиях цифровизации 
экономики. Целью статьи является оценка условий для участников осуществления 
внешнеторговых операций в Республике Беларусь в контексте государственной 
внешнеторговой политики в динамично изменяющейся международной среде. Расмотрено 
положение Республики Беларусь в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» по 
показателю «Международная торговля». Проведена оценка составляющих показателя 
«Международная торговля» Республики Беларусь исделан вывод о перспективах улучшения 
рейтинга страны по этому показателю. 
 
 
159. Гречишкина, Е.А. Технология проектирования нового 
туристического продукта в современных условиях [Текст] / Е.А. 
Гречишкина, А.И. Зубко // Банковская система: устойчивость и 
перспективы развития : сборник научных статей XI Международной 
научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, 
Пинск, 30 октября 2020 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики 
Беларусь [и др.] ; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. 
– Ч. 2. – С. 69-73. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21201. – Дата доступа : 31.01.2021. 

В статье представлена технология проектирования нового туристического  
продукта  исходя  из  практики  функционирования  туристического предприятия.  
Приведена статистика въездного и выездного туристического потока в Республике 
Беларусь. Обозначены новые программы страхования выезжающих на отдых туристов в 
условияхCovid-19. 
 
 
160. Гречишкина, Е.А. Финансирование устойчивого развития туризма 
в Республике Беларусь за счет средств республиканского бюджета [Текст] 
/ Е.А. Гречишкина // Устойчивое развитие экономики: состояние, 
проблемы, перспективы : сборник трудов XIV международной научно–
практической конференции, Пинск, 24 апреля 2020 г. / Министерство 
образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – 
Пинск : ПолесГУ, 2020. – С. 151-153. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, 
[2020]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/18469. – 
Дата доступа : 31.01.2021. 
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161. Гречишкина, Е.А. Развитие инвестиционной среды Республики 
Беларусь [Текст] / Е.А. Гречишкина // Развитие рынков «зеленого» 
финансирования в России и мире : сборник статей I Международной 
научно-практической конференции, Уфа, 24 декабря 2020 г. / Уфимский 
государственный нефтяной технический университет; под ред. И.О. 
Туктаровой. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2020. – С. 43-46. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20970. – Дата доступа : 31.01.2021. 

В данной статье приведена характеристика инвестиционной среды Республики 
Беларусь в сравнении со странами Восточной Европы и ЕАЭС. 
 
 
162. Гречишкіна, О. О. Зовнішньоторговельні відносини Республіки 
Білорусь з країнами ЄС [Текст] / О.О. Гречишкіна, М.П. Самоховець // 
Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних 
координат : збірник наукових праць ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-
конференції, Київ, 14-15 травня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
Поморська академія в Слупську; редакційна колегія: В.Д. Шинкарук 
(голова) [та ін.]. – Київ : Міленіум, 2020. – С. 186-188. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: 
[сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19339. – Дата доступа : 31.01.2021. 
 
 
163. Самоховец, М.П. Инновационный вектор устойчивого 
экономического развития Республики Беларусь [Текст] / М. П. 
Самоховец, Е. А. Гречишкина // Устойчивое развитие экономики: 
состояние, проблемы, перспективы : сб. трудов XIV Междунар. науч.-
практ. конф., Пинск, 24 апреля 2020 г. / Мин-во образования Республики 
Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – 
С. 66-68. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/18413. – Дата доступа : 31.01.2021. 
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164. Самоховец, М.П. Развитие кооперационного сотрудничества в 
рамках евразийского экономического союза [Текст] / М.П. Самоховец, 
Е.А. Гречишкина // Банковская система: устойчивость и перспективы 
развития : сборник научных статей XI Международной научно-
практической конференции по вопросам банковской экономики, Пинск, 
30 октября 2020 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики 
Беларусь [и др.] ; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. 
– Ч. 2. – С. 159-162. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21222. – Дата доступа : 17.02.2021. 

В статье рассматриваются возможности развития экспорта инновационных  
товаров,  произведенных  на  кооперационной  основе,  и  дальнейшее расширение 
либерализации услуг в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
 
 
165. Самоховец, М.П. Роль инноваций, инвестиций и интеграции в 
обеспечении устойчивого экономического развития Республики Беларусь 
[Текст] / М.П. Самоховец, Е.А. Гречишкина // Актуальні проблеми 
теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник тез IX 
Міжнар. наук.-практ. конф., Рівне, 14 травня 2020 року / Національний 
ун-т водного господарства та природокористування; організаційний 
комітет: В.С. Мошинський (голова оргкомітету) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 
2020. – С. 147-149. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2020]. – Режим доступа: 
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Алфавитный указатель трудов 
 

Название Поря
дковы

й 
№ 

источ
ника 

Год 

А   

Адміністрування податку на доходи фізичних осіб страхових 
компаній 

138 2015 

Активізація соціального інвестування як фактор 
стимулювання регіонального розвитку 

14 2015 

Анализ и оценка уровня социально-экономического развития 
предприятий 

62 2011 

Анализ потенциала устойчивого развития туризма в западных 
районах Припятского Полесья Республики Беларусь 

153 2019 

Анимационная деятельность в туризме и гостеприимстве 32 2016 

   

Б   

Багатоукладність бізнес-середовища як фактор сучасного 
економічного розвитку 

154 2019 

Бизнес-среда Республики Беларусь: инновации, инвестиции, 
интеграция 

23 2020 

Бюджетування як метод управління прибутком підприємства 111 2007 

   

В   

Ветряные установки как источник энергии для развития 
агроусадьбы 

135 2015 

Визначення ефективності податкового регулювання з 1 2011 
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урахуванням галузевої спеціалізації регіону 

Визначення інноваційного потенціалу та інноваційної ємності 
підприємства 

11 2014 

Визначення критеріїв і показників соціально-економічних 
результатів діяльності підприємства 

54 2008 

Визначення рівня соціально-економічного розвитку 
підприємств на основі теорії бажаності 

122 2011 

Визначення структурних елементів неформальної економіки 79 2014 

Визначення факторів підвищення соціально-економічних 
результатів діяльності підприємства 

115 2008 

Визначення факторів соціально-економічного розвитку 
підприємств 

59 2010 

Внешнеэкономическая деятельность в индустрии туризма и 
гостеприимства 

34 2017 

Внешнеэкономическая деятельность в индустрии туризма и 
гостеприимства 

41 2019 

Внешняя торговля Республики Беларусь: тенденции и 
перспективы 

105 2020 

Вплив місцевих податків і зборів на регіональний розвиток 72 2013 

Вплив податкових імперативів на розвиток соціальної безпеки 129 2013 

   

Г   

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 
Республике Беларусь 

96 2019 

   

Е   

Евразийский экономический союз: развитие взаимной 
торговли государств-членов 

106 2020 

Евразийский экономический союз: развитие внешней торговли 107 2020 
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государств-членов с третьими странами 

Ефективність управління соціально-економічним розвитком 
підприємств 

121 2010 

   

З   

Забезпечення інформацією процесу управління соціально-
економічним розвитком підприємства 

117 2009 

Забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств 
на основі кластерного підходу 

60 2010 

Зовнішньоторговельні відносини Республіки Білорусь з 
країнами ЄС 

162 2020 

   

И   

Инвестиции в производство инновационной продукции 
Республики Беларусь 

156 2020 

Инвестиционное сотрудничество Китая и Беларуси 157 2020 

Индикаторы оценки устойчивого развития туризма 86 2017 

Инновации и знания: кластерный подход к региональному 
развитию 

15 2016 

Інновації у соціально-економічному розвитку підприємств 
регіону 

4 2012 

Инновационная деятельность как механизм повышения 
конкурентоспособности предприятий индустрии 
гостеприимства 

 
16 

 
2016 

Инновационный вектор устойчивого экономического развития 
Республики Беларусь 

163 2020 

Інформаційне забезпечення управління прибутком 
підприємства 

114 2007 

Інформаційне забезпечення управління соціально-
економічним розвитком підприємства 

56 2009 

Інформаційні ресурси у забезпеченні регіонального розвитку 75 2013 



 

~70 ~ 
 

Інформаційно-аналітичний базис оцінювання інвестиційної 
привабливості підприємства 

7 2013 

   

К   

Кластеризація як ефективний інструмент забезпечення 
соціально-економічного розвитку підприємств і регіонів 

123 2011 

Конфликт интересов и баланс интересов: детерминанты 
налоговой системы 

73 2013 

Концептуальні засади управління соціально-економічним 
розвитком підприємства 

57 2009 

Корпоративная социальная ответственность в деятельности 
туристических предприятий как фактор устойчивого развития 
туризма 

152 2019 

   

М   

Международный туризм 42 2019 

Менеджмент в туризме и гостеприимстве 40 2019 

Менеджмент в туризме и гостеприимстве 45 2020 

Менеджмент спортивно-массовых событийных мероприятий 43 2019 

Методи оцінювання інвестиційної привабливості підприємства 8 2013 

Методические аспекты формирования системы индикаторов 
устойчивого развития туризма 

142 2017 

Методические указания к выполнению дипломной работы 36 2017 

Методические указания к выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Маркетинг в туризме» 

37 2017 

Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Управление туристским предприятием» 

48 2020 

Механізм забезпечення інвестиційної привабливості 
підприємств 

6 2013 
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Механизм социального инвестирования: региональный аспект 83 2015 

Механизм управления устойчивым развитием регионального 
туризма 

143 2017 

Механизм управления устойчивым развитием регионального 
туризма 

91 2018 

Митна безпека 29 2014 

Митна безпека як складова економічної безпеки України 76 2013 

Митна політика України в умовах інтеграції: сутність і функції 77 2013 

Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку 
регіону (на прикладі підприємств машинобудування) 

167 2012 

Моніторинг соціально-економічного розвитку підприємств 63 2011 

   

Н   

Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу 
дисципліни  «Бюджетна система» 

26 2013 

Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу 
дисципліни  «Митна безпека» 

28 2014 

Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу 
дисципліни «Податкова політика» 

25 2013 

Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу 
дисципліни  «Податкове право» 

24 2012 

Налоговая составляющая экономической безопасности 
Беларуси 

144 2017 

Направленность и структура иностранных инвестиций в 
Республике Беларусь 

102 2020 

Наскрізна програма практики: методичні вказівки з 
проходження з навчальної (виробничої) практики та 
підготовки звіту за нею 

30 2015 

О   
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Образовательный кластер как форма интеграции образования, 
науки, производства 

136 2015 

Оптимізація податку на прибуток підприємств як метод 
управління соціально-економічними результатами 

116 2008 

Основные направления реализации социальных программ и 
гарантий в Республике Беларусь 

147 2017 

Основы менеджмента и маркетинга 46 2020 

Особливості організації митної роботи на підприємствах 132 2014 

Особенности развития агроэкотуризма в Республике Беларусь 92 2018 

Особенности развития туризма в западных районах 
Припятского Полесья 

20 2017 

Особливості розвитку митної політики України 78 2013 

Оценка инновационной активности предприятий 133 2014 

Оценка привлечения прямых иностранных инвестиций как 
инструмента модернизации экономики Республики 

148 2018 

Оцінювання наслідків функціонування паралегального сектору 19 2016 

Оцінювання ефективності активізації інноваційної діяльності 
підприємств 

12 2014 

Оцінювання ефективності системи управління соціально-
економічним розвитком підприємств 

61 2010 

Оцінювання ефективності стимулювання соціально-
економічного розвитку регіону 

64 2011 

Оцінювання результативності діяльності підприємства 55 2008 

Оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 
підприємств з використанням теорії бажаності 

65 2011 

   

П   

Пенсійне забезпечення 27 2013 

Перспективы формирования инновационных кластеров в 21 2019 
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Брестской области 

Податкова політика як компонента системи соціальної безпеки 
України 

9 2013 

Податкові інструменти регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні 

80 2014 

Податкові конфлікти в умовах гармонізації податкової 
системи України 

5 2013 

Предпосылки использования нейроменеджмента в 
деятельности турпредприятий 

145 2017 

Прибуток підприємства як об'єкт фінансового управління 51 2006 

Прибуток як передумова стабілізації самодостаності 
підприємства та його зовнішнього середовища 

113 2007 

Прикладной маркетинг 47 2020 
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