
Форма для резюме викладача на офіційному сайті Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ВИКЛАДАЧА 

Пункти інформаційної картки  

1. ПІП (повністю) Гатаулліна Ельміра Іреківна 

2. Вчене звання, посада на кафедрі кандидат економічних наук, доцент 

3. Адреса персональної робочої 
електронної пошти 

e.hataullina@vtei.edu.ua 
 

4. Правильна транслітерація прізвища 

(для створення короткої адреси на 

персональну сторінку викладача з резюме) 

Hataullina 
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1. 

Ідентифікатори 

автора 

SCOPUS: 
https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=searchbasic 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9277-4545 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=M0 

H9O0AAAAAJ 

ResearcherID: Т-7518-2017 

2. Освіта та 

кваліфікація (із 

зазначенням 

року, закладу 

вищої освіти, у 

тому числі 

наукової) 

У 2012 році закінчила Академію праці і соціальних відносин Федерації 

професійних спілок України за спеціальністю «Фінанси і кредит» та 

здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту. 

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню 

кандидата економічних наук у Київському національному торговельно- 

економічному університеті за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит, тема дисертації: «Державна фінансова політика в умовах 

трансформації економіки». 

Науковий керівник: д.е.н., професор Чугунов І.Я. 

У 2019 році присвоєно звання доцента 

3. Підвищення 

кваліфікації 

Вінницький навчально- науковий інститут економіки Західноукраїнського 

національного університету, довідка №236, тема: «Інноваційні підходи до 

викладання дисципліни «Фінансовий ринок» (90 годин/3 кредити)», 2021 

р.; Відділення №232/1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», довідка №78, тема: 

«Взаємовідносини банківської установи з державою, підприємствами, 

організаціями та населенням в процесі формування її ресурсної бази (90 

годин/3 кредити)», 2021 р.;  

4. 

Міжнародний 

досвід 

Стажування у Польському інституті, 12-23 червня 2017 р. Certificate of 

internship completion (№WK41572016/1) for the scientific and pedagogical 

internship Organization of Didactic Process, Educational Programs, Innovative 

Technologies and Scientific Work in Wyzsza Szkola Biznesu - National – 

Louis University 
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нагороди 
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6. Перелік 

найвагоміших 

праць 

1. Hnydiuk I.V., Dalievska T.A., Gataullina E.I. Fiscal policy as the tool of 

macroeconomic regulation. Науковий вісник Полісся. 2018. No1 (13). 

Частина 2. 107-112. (Web of Science). 

2.Гатаулліна Е.І. Особливості наповнення місцевого бюджету в умовах 

децентралізації. Регіональна бізнес- економіка та управління. 2019. Вип. 

No4 С. 114-121. (фахове видання). Гатаулліна Е.І., Маршук Л.М. 

Моніторинг місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України. 

Регіональна бізнес-економіка та управління. 2019. Вип. No3 С. 98-104. 

(фахове видання).  

3.Гатаулліна Е.І., Божок М.О. Основні аспекти розвитку ринку медичного 

страхування в Україні. Економіка і суспільство. Мукачево. 2018. Випуск 18. 

C. 708-713. (фахове видання). Гатаулліна Е.І. Проблеми та перспективи 

розвитку банківського сектора України за останні роки. Науковии ̆ вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. 

Випуск 23, Ч. 3.C. 123-126. (фахове видання).  

4.Гатаулліна, Е., & Клименко, М. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В 

УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-

0072/2022-38-23 (фахове видання) 

 

5 Гатаулліна, Е., & Клименко, М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ 

СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Економіка та 

суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-27 (фахове 

видання) 

 

6.Гатаулліна Е.І. Особливості інфляційних процесів в Україні та наслідки 

впровадження інфляційного таргетування. Науковий журнал 

«Молодий вчений» № 4 (44) квітень, 2017. С. 638-842 (Index Copernicus) 

 

7.Гатаулліна Е.І. Ефективність бюджетних видатків як інструмент 

підвищення результативності функціонування системи державних 

фінансів. Науковий журнал «Молодий вчений». №3 (55) березень, 2018. 

С.647-653 (Index Copernicus) 

 

8.Гатаулліна Е.І. Тенденції розвитку добровільного медичного страхування 

в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: 

економічні науки №28. 2017 (ч. 2). С.45-48 (фахове видання, Index 

Copernicus) 
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 9.Гатаулліна Е.І., Божок М.О. Основні аспекти розвитку ринку медичного 

страхування в Україні. Економіка і суспільство. Електронне наукове 

фахове видання. Мукачево. 2018. Випуск 18. C. 708-713. (фахове видання, 

Index Copernicus) 

10.Гатаулліна Е.І., Маршук Л.М. Моніториг місцевих податків і зборів до 

місцевих бюджетів України. Регіональна бізнес-економіка та управління: 

науковий, виробничо-практичний журнал. Вінниця, 2019. Вип. №3 С. 98-

104.  

7. Досвід 

роботи 

03.09.2012-12.09.2012 – прийнята на посаду викладача кафедри фінансів 

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету на умовах 

погодинної оплати праці. 

13.09.2012-31.08.2016– асистент кафедри фінансів Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

01.09.2016-31.08.2017– старший викладач кафедри фінансів Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

01.09.2017- по т.ч. – доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно- 

економічного інституту Київського національного торговельно- 

економічного університету. 

 


