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Thời gian

Nơi đào tạo
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2
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3
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4
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Phùng Thế Đông
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Nguồn công bố
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университет экономики,
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статистики и информатики,
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проведении
денежно- УМО. – 2013. –№5. – c. 36–
кредитной
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Вьетнама
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Повышение
Экономика, статистика и
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Анализ
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использования
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dụng công cụ hạn mức tín
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đoạn hiện nay)
Органичения в
установлении
пенсионного возраста и
определении уровня
пенсионных выплат во
Вьетнаме
(Những hạn chế trong việc
xác định độ tuổi nghỉ hưu và
mức thanh toán lương hưu ở
Việt Nam)

Интернет-журнал
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доступа:
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Phùng Thế Đông

Phùng Thế Đông

Phùng Thế Đông,
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Phùng Thế Đông

Phùng Thế Đông

Phùng Thế Đông

Оценка
эффективности
инструмента
обязательных
резервов
при проведении денежнокредитной
политики
Вьетнама
(Đánh giá hiệu quả công cụ
dự trữ bắt buộc trong điều
hành CSTT của Việt Nam)
Оценка эффективности
инструмента операций на
открытом рынке при
проведении денежнокредитной политики
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kiện khủng hoảng tài chính
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исследования спроса на
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определения
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на
эффективность денежнокредитной
политики
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df
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[Электронный ресурс]. – М.
2014. – Режим доступа:
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trò và vị trí của NHTW
http://mirtrong hệ thống điều tiết tiền nauki.com/PDF/32EMN414.p
tệ trong giai đoạn hiện nay) df
Ценности
вьетнамских Интернет-журнал
студентов:
гендерный «Науковедение». 2013 №6
Phùng Thế Đông, аспект
(19) [Электронный ресурс].
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Bùi Đức Tuấn
(Giá trị của sinh viên Việt – М. 2013. URL:
Nam: xét khía cạnh giới http://naukovedenie.ru/PDF/1
tính)
06PVN613.pdf
Bài viết đăng Hội thảo, Tập san khoa học Nga
Политика таргетиро-вания IV международная научноинфляции в денежно- практическая конференция
кредитной
политике «модель менеджмента для
Вьетнама
экономики, основанной на
(Chính sách lạm phát mục знаниях».
Материалы
Phùng Thế Đông
2012
tiêu trong CSTT của Việt конференции. - М.: МЭСИ,
Nam)
2012. - c. 146-148.

Phùng Thế Đông

Phùng Thế Đông,
Nguyễn Việt Anh

Phùng Thế Đông,
(đồng tác giả)

Phùng Thế Đông,
(đồng tác giả)

Цели денежно - кредитной
политики
государственного банка
Вьетнама
(Mục tiêu CSTT của NHNN
Việt Nam)

Сущность
денежнокредитной политики в
условиях Вьетнама (Bản
chất của CSTT trong điều
kiện VN)

Анализ
трансмиссионного механизма денежно кредитной политики в
условиях
вьетнамской
экономики
(Phân tích cơ chế truyền
dẫn CSTT trong điều kiện
kinh tế Việt Nam)
Анализ
инструментов
денежно-кредитной
политики
государственного
банка
Вьетнама
(Phân tích các công cụ
CSTT của NHNN Việt Nam)

Всероссийская
научнопрактическая конференция
«Бухгалтерский
учет,
анализ,
аудит
и
налогообложение:
проблемы и перспективы».
Сборник статей. – Пенза:
РИО ПГСХА, 2013. – c.199205.
XIII
Международная
научно-практическая
конференция
«реформирование системы
управления на современном
предприятии».
Сборник
статей. – Пенза: РИО
ПГСХА, 2013. – c. 142-147.
XIII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Опыт
и
проблемы
маркетинговой
деятельности в российском
предпринимательстве
и
бизнесе». Сборник статей. –
Пенза: РИО ПГСХА, 2013.
– c. 31-35.
III Международная научнопрактическая конференция
«Организационноэкономические
и
технологические проблемы
модернизации экономики
России». Сборник статей. –
Пенза: РИО ПГСХА, 2013.
– c. 100-105.
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Phùng Thế Đông

Phùng Thế Đông,
Trần Mạnh Hùng

Phùng Thế Đông
(đồng tác giả)
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Phùng Thế Đông,
Lâm Hoài Nam

24

Phùng Thế Đông,
Lâm Hoài Nam

Влияние
инструментов
денежно-кредитной
политики на процентную
ставку по межбанковским
кредитам
(Tác động của các công cụ
CSTT đến lãi suất liên ngân
hàng)
Влияние
процентной
политики
на
макроэкономическую
стабильность экономики
Вьетнама
(Tác động của chính sách
lãi suất đến ổn định kinh tế
vĩ mô của Việt Nam)
Повышение эффективности платежного
состояния по пенсионному страхованию во
Вьетнаме на современном этапе
(Nâng cao hiệu quả thanh
toán bảo hiểm hưu trí ở Việt
Nam trong giai đoạn hiện
nay)
Анализ режима валютного
курса во Вьетнама
(Phân tích cơ chế tỷ giá ở
Việt Nam)

Основные направления и
тенденции
нормы
обязательных
резервов
Госбанка Вьетнама
(Định hướng và xu thế cơ
bản của tỷ lệ dữ trữ bắt
buộc Ngân hàng nhà nước
Việt Nam)
Анализ
инструмента
рефинансирования
при
проведении
денежнокредитной
политики
Вьетнама
(Phân tích công cụ tái cấp
vốn trong điều hành chính
sách tiền tệ Việt Nam)

XIII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Опыт
и
проблемы
маркетинговой
деятельности в российском 2013
предпринимательстве
и
бизнесе». Сборник статей. –
Пенза: РИО ПГСХА, 2013.–
c. 54-58.
ХI международная научнопрактическая конференция
«опыт и проблемы
социально-экономических
преобразований в условиях 2013
трансформации общества:
регион, город, предприятие».
Сборник статей. – Пенза:
РИО ПГСХА, 2013.–c.39-45.
XII международная научнопрактическая конференция
«макроэкономические
проблемы
современного
общества (федеральный и
2013
региональный аспекты)».
Сборник статей. – Пенза:
РИО ПГСХА, 2013. – c.104109.
II Всероссийская научнопрактическая конференция
«Бухгалтерский
учет,
анализ,
аудит
и
2014
налогообложение:
проблемы и перспективы».
Сборник статей.Пенза: РИО
ПГСХА, 2014, c.42-47.
II Всероссийская научнопрактическая конференция
«Бухгалтерский
учет,
анализ,
аудит
и
2014
налогообложение:
проблемы и перспективы».
Сборник статей. Пенза:
РИО ПГСХА, 2014, c.47-53
XI международная научнопрактическая конференция
«проблемы
социальноэкономической
устройчивости
региона».
2014
Сборник статей. - Пенза:
РИО ПГСХА, 2014, c.26-30.

Bài viết Tiếng Việt, tiếng Anh
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Solutions for Vietnamese
Phung The Dong, labor market in condition of
Luu Cong Thuong forming asean economic
community
Nâng cao chất lượng nguồn
Phùng Thế Đông,
nhân lực góp phần thu hút
Nguyễn Khắc
đầu tư trực tiếp nước ngoài
Hưng
vào Việt Nam
Một số vấn đề về nợ công ở
Phùng Thế Đông Việt Nam hiện nay

Phung The Dong,
Trinh Thi Huyen
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Phung The Dong,
Hoang Lan Chi

30

Phùng Thế Đông
và cộng sự (đồng
tác giả)

The relationship between
fiscal status with economic
growth, inflation and
unemployment in Vietnam
period 1996-2016

Economy and business:
theory and practice. 2016. №1. - pp.156-162.
Tạp chí thông tin đối ngoại,
2016. - №(149) 8. – tr.44-47

2016

2016

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái
Bình Dương, tháng 2/2017. - 2017
No 487. – tr.43-46.
International
Journal
of
Research in Economics and
Social Sciences (IJRESS), 2017
Vol.7 Issue 7, July 2017,
pp.1-10.

Analysis
of
factors International Journal of
impacting
on
money Research in Finance and
demand in Vietnam
Marketing (IJRFM), Vol. 7,
Issue 7, July 2017, pp.41-51.
Đánh giá tổng quan về tình Kỷ yếu Hội thảo khoa học
hình xử lý nợ xấu của các tổ “Điều kiện hình thành và phát
chức tín dụng và một số giải triển thị trường mua bán nợ ở
pháp chính sách phát triển Việt Nam” TP. Hồ Chí Minh,
thị trường mua bán nợ tại 19.12.2017, tr. 47-55.
Việt Nam
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Nghiên cứu đề tài, đề án
31

Phùng Thế Đông
(đồng tác giả,
thành viên)

32

Phùng Thế Đông
(đồng tác giả,
thành viên)

Đề án xây dựng Tạp chí Đề án cấp Học viện Chính
chính sách và phát triển sách và Phát triển

thuộc Học viện Chính
sách và Phát triển
Đề án xây dựng dựng Đề án cấp Bộ Kế hoạch và
chương trình bồi dưỡng Đầu tư (đang thực hiện)
nâng cao năng lực quản lý
nhà nước của đội ngũ cán
bộ ngành kế hoạch – đầu
tư giai đoạn 2016-2020
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