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Вальдшмідт Інна Миколаївна – асистент. Закінчила з відзнакою Інститут менеджменту
Вінницького національного технічного університету за спеціальністю “Менеджер з
фінансово-кредитної діяльності”.

Напрям наукової роботи – дивідендна політика акціонерних товариств.

Викладає курси: „Гроші та кредит”, „Фінанси”, „Фінанси підприємств”, „Мікроекономіка”,
"Бухгалтерський облік".

Основні навчально-методичні та наукові публікації:

Навчальні посібники:
Зянько В.В. Навчально-методичний посібник для складання держіспиту з
фундаментальної та загальноекономічної підготовки і виконання бакалаврських
дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій». Методичний
посібник /В.В.
Зянько, Т.О. Журко, Н.О. Коваль, І.М. Кулик. &ndash; Вінниця:
ВНТУ, 2011. &ndash; 114 с.
Фурик В.Г. Фінанси підприємств: Практикум / В.Г. Фурик, І.М. Кулик. - Вінниця:
ВНТУ, 2010. - 93 с.
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Методичні вказівки:
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни
&ldquo;Бухгалтерський облік&rdquo; для студентів напряму підготовки 6.030601 &ndash;
«Менеджмент» /Укладачі: В.В. Зянько, І.М. Вальдшмідт. &ndash; Вінниця: ВНТУ, 2015.
&ndash; 24 с.
.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Гроші та кредит" для
студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0502-"Менеджмент" всіх
спеціальностей. /Уклад. В. В. Зянько, І. М. Кулик, - Вінниця: ВНТУ, 2008. &ndash; 45 с.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Гроші та кредит" для
студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки "Менеджмент" всіх
спеціальностей / Уклад. В.В. Зянько, І.М. Кулик. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 70 с.

Наукові статті:
Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її
модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Економіка та держава. - 2014. - №6.
Вальдшмідт І.М. Міжнародний досвід боротьби з тіньовою економікою / І.М.
Вальдшмідт, Д.Д. Смоляк // Тіньова економіка в Україні: джерела розвитку, перспективи
подолання та цивілізованої інтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції. - Вінниця: ВНТУ, 2013.
Кулик І.М. Головні чинники, що впливають на процес прийняття рішень фізичними
особами при розміщенні коштів на депозит в комерційних банках / І.М. Кулик, Д.М.
Слободянюк // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних
процесів в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Вінниця:
ВНТУ, 2013. - 368 с. - с.283-286.
Кулик І.М. Переваги та недоліки англо-американської моделі корпоративного
управління / І.М. Кулик, Д.Д. Смоляк // Сучасні тенденції розвитку фінансових та
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 368 с. - с.32-35.
Данілова Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості як критерій визначення
ефективності дивідендної політики металургійних підприємств / Л.І. Данілова, І.М. Кулик
// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний
університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. - Тернопіль:
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного
університету "Економічна думка", 2012. - Вип.11. - Частина 2. - 401 с. - с.171-177.
Кулик І.М. Практика формування дивідендної політики акціонерних компаній
вітчизняного сектору чорної металургії / І.М. Кулик // Бізнес Інформ. - 2012. - №11. с.137-144.
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Данілова Л.І. Комплексна оцінка ефективності дивідендної політики акціонерних
товариств металургійної промисловості / Л.І. Данілова, І.М. Кулик // Світові тенденції та
перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. ІХ Міжнар. наук.-практ.
конференції, 25-26 жовтня 2012 р./ Київський національний університет імені Тараса
Шевченко. - Київ, 2012. - 300 с. - с.99-102.
Кулик І.М. Сучасний стан та основні фактори розвитку чорної металургії в
Україні / І. М. Кулик // Бізнес Інформ. - 2012. - №5. - с. 116-121.
Кулик І.М. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні /
І.М. Кулик, О.І. Скибчук // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами
в умовах ринкових перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
- Вінниця: ВНТУ, 2012. - 410 с.
Кулик І.М. Огляд сучасних тенденцій розвитку ринку кондитерських виробів
України / І.М. Кулик // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в
умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів XIV Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12-13
травня 2011 р.; у 3-х т./Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. - К.: Вид-во європ. ун-ту,
2011. - Т1. - 316 с. с. 124-127.
Кулик І.М. Етапи формування та проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні
/ І.М. Кулик, Х.О. Жмурова // Реформування економічної системи України в контексті
міжнародного співробітництва: Зб. наук. праць Міжн. наук.-практ. конф., Вінниця: Цент
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011, Ч.2. - 434 с.
Кулик І.М. Аналіз теоретичних засад організації фондового ринку / І.М. Кулик,
Ю.В. Книш // Економічний простір. - 2010. - №39. - с.110-120.
Кулик І.М. Фінансова стратегія і дивідендна політика як складова
корпоративного фінансового менеджменту підприємств / І.М. Кулик // Проблеми
формування конкурентоспроможності підприємств за умов нестабільності світової
економіки. Матеріали доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції,
м.Вінниця, 27 квітня 2009 р. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - с.99-97.
Данілова Л.І. Фінансова стратегія і дивідендна політика як складова
корпоративного фінансового менеджменту підприємств / Л.І. Данілова, І.М. Кулик //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Економіка. - 2009. №111. - с.17-21.
Фурик В.Г. Дослідження теоретико-методичних основ фінансового планування
промислового підприємства / В.Г. Фурик, І.М. Кулик, Т.В. Дремлюга // Вісник
Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - №3. - с.13-21.
Ткачук Л.М. Мотивація персоналу як передумова ефективної організації
фінансвого менеджменту підприємств / Л.М. Ткачук, І.М. Кулик, Ю.В. Міронова //
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 222: В 5т. - Т.ІІ.
- Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - с.280-285.
Зянько В.В. Теоретичні та методологічні основи формування фінансової стратегії
підприємства та її зв'язок з інноваційною стратегією / В.В. Зянько, І.М. Кулик // Труды
Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический
сборник по техническим и естественным наукам. - Одесса, 2004. - Спецвыпуск: в 3-х т. Т.1. - с.207-210.
Кулик І.М. Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств на
прикладі ВАТ "ВЗФКіВ" / І.М. Кулик // Промисловий потенціал Вінничини: сучасний стан
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та перспективи розвитку. збірник матеріалів науково-практичної конференції в 2-х
частинах. м.Вінниця, 27 березня 2002 року. - Вінниця: Зодчий, 2002. - с.220-225.
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