
 

  
 

Наукова бібліотека 
 

До 55-річчя ЧНТУ 
«Історія ЧНТУ в особистостях» 

 

 
 

Шкарлет Сергій Миколайович 
Біобібліографічний покажчик 



ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
 

Інформаційно-бібліографічний відділ 
 
 
 
 

 
 

Шкарлет Сергій Миколайович 
 

Біобібліографічний покажчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чернігів 2015 



2 

УДК 016 
ББК Ч48(09) 

Ш66 
 
 
 

Рецензент: Татаренко Л.С., директор наукової бібліотеки Чернігівського національного 
технологічного університету. 

 
 
 
 
 
Шкарлет Сергій Миколайович: до 55-річчя ЧНТУ : біобібліогр. покажч. / уклад. 

Савенко А.А., Лузіна Н.С., Коваленко Т.М. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с. – (Серія 
біобібліографічних покажчиків «Історія ЧНТУ в особистостях»). 

 
Біобібліографічний покажчик знайомить з біографією та науковим надбанням 

Шкарлета С.М., ректора ЧНТУ, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України. 

У покажчику вміщено біографію, список опублікованих праць Шкарлета С.М. та 
іменний покажчик співавторів. 

Покажчик рекомендований для всіх, хто цікавиться історією університету, історією 
вітчизняної науки. 

Ш66 

 



3 

1. Від укладачів 
 
Біобібліографічний покажчик «Шкарлет Сергій Миколайович» продовжує 

серію покажчиків «Історія ЧНТУ в особистостях». Він містить короткі відомості 
про життєвий шлях науковця, бібліографічні дані про монографії, підручники, 
навчально-методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних 
конференціях і семінарах, статті з періодичних видань ректора ЧНТУ, доктора 
економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України і виданий 
з нагоди 55-річчя ЧНТУ. Хронологічні межі добору літератури – з 1996 по 
2015 роки. 

Біобібліографічний покажчик складається з таких розділів: 
1. Від укладачів. 
2. Життєвий шлях. 
3. Список наукових праць. 
4. Іменний покажчик співавторів. 
У біобібліографічному покажчику дотримано хронологічний порядок 

розміщення опублікованих праць. У межах одного року матеріал розташовано за 
алфавітом назв робіт.  

Допоміжний апарат покажчика складають «Іменний покажчик співавторів» і 
«Зміст». 

Добір матеріалу здійснено на основі картотеки наукової бібліотеки ЧНТУ 
«Праці викладачів ЧНТУ», архіву Чернігівського національного технологічного 
університету, електронної бази даних наукової бібліотеки ЧНТУ. Бібліографічний 
опис здійснено відповідно до діючих державних стандартів та згідно з 
рекомендаціями ЦНБ імені В.І. Вернадського щодо складання та оформлення 
бібліографічних покажчиків. 

Неповний бібліографічний опис деяких матеріалів (не вказані сторінки та ін.) 
пов’язаний з неможливістю перегляду видань «de visu». 

Покажчик адресований науковцям, викладачам ВНЗ, студентам з метою 
використання у науково-дослідній, науково-методичній та професійній діяльності, 
працівникам бібліотечних та інформаційних служб. 
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2. Життєвий шлях 
 
Сергій Миколайович Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року, м. Коканд, 

Ферганська обл., Узбекистан. 
У 1995 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю 

«Математичне забезпечення системи автоматизації». Одержавши диплом 
спеціаліста за фахом інженер-математик, до вересня 1995 року працював 
інженером-конструктором Ніжинського НВК «Прогрес». 

У жовтні 1995 року для здобуття другої вищої освіти вступив на денну форму 
навчання до фінансово-економічного інституту при Чернігівському технологічному 
інституті на спеціальність «Облік і аудит», який закінчив у червні 1996 року, 
одержавши диплом спеціаліста за фахом економіст. 

З липня 1996 року працював асистентом на кафедрі менеджменту у Чер-
нігівському технологічному інституті. З вересня 1996 року – викладачем кафедри 
економетрії обліку і аудиту. За сумісництвом з червня 1999 року по липень 2003 
року був проректором з навчально-виховної роботи у Чернігівському інституті 
інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету. 

З грудня 1997 року навчався в заочній аспірантурі Міжнародного науково-
технічного університету за спеціальністю 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент 
та маркетинг», з якої відрахований у жовтні 2000 року у зв’язку із захистом 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему 
“Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в галузі 
створення програмного забезпечення» у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.04 
Київського національного економічного університету. 

З квітня 2001 р. – доцент кафедри економетрії, обліку і аудиту Чернігівського 
державного технологічного університету. 

У 2001 році отримав нагороду лауреату конкурсу «Молодий науковець року» 
Чернігівської облдержадміністрації. 

У квітні 2003 року отримав вчене звання доцента по кафедрі економетрії, 
обліку і аудиту Чернігівського державного технологічного університету. 

З липня 2001 року до червня 2010 року працював ректором Чернігівського 
інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного 
університету імені академіка Юрія Бугая; з вересня 2006 року за сумісництвом – 
професором кафедри менеджменту Міжнародного науково-технічного 
університету імені академіка Юрія Бугая. 

З грудня 2005 року по січень 2008 року навчався в докторантурі Націо-
нального авіаційного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами». У січні 2008 року захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Формування економічної 
безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку» у 
спеціалізованій вченій раді Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

У жовтні 2008 року отримав вчене звання професора по кафедрі менеджменту. 
З 2010 р. – ректор Чернігівського державного технологічного університету. 
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Указом Президента України № 331/2012 від 18 травня 2012 р. отримав почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

Він є автором більше ста наукових праць, учасником Міжнародного проекту за 
програмою ПРООН № ІЛСК 96007 «Підтримка розвитку малих та середніх під-
приємств України» (1997–1999 рр.), багатьох міждержавних проектів, зокрема, 
країн СНД «Методологія реструктуризації великих підприємств» під патронатом 
Міжнародної організації праці (1999–2001 рр.), «Консалтингові послуги щодо 
підготовки плану впровадження Проекту модернізації ДПС України», гранти 
Японського Уряду № ТР-029546 і № ТР-025817 (2000–2004 рр.), експерт-
виконавець проектів «Антикризове управління організаціями в умовах 
реформування економіки України» (2002–2004 рр.) та «Управління процесом 
організаційних змін в умовах перехідної економіки» (2004–2006 рр.). 

Результати наукових і прикладних досліджень Шкарлета С.М. враховані під 
час формування національної нормативно-правової бази: Закону України № 537-V 
від 09.01.07 р. «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007–2015 роки»; у процесі підготовки Закону України «Про промисловість»; 
під час розроблення і реалізації урядових постанов і розпоряджень, а саме 
«Концепції Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку 
на 2008–2012 роки», проекту Державної програми прогнозування науково-
технологічного розвитку на 2008–2012 рр. 

Дослідження Шкарлета С.М. пов’язані з побудовою цілісної системи ор-
ганізації і забезпечення комплексного процесу формування стану економічної 
безпеки підприємства, підвищенням конкурентоспроможності продукції та виходу 
на світові ринки, оптимізацією виробничих бізнес-процесів підприємства і 
підвищенням якісних параметрів продукції. 

Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком, економічна безпека 
підприємств, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства. 
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3. Список наукових праць 
 

1996 
1. Бухгалтерський облік і аналіз форм розрахунків за реалізовану продукцію з 

точки зору отриманого прибутку // Вісник Чернігівського технологічного інституту 
: збірник. – Чернігів : ЧТІ, 1996. – № 2. – С. 56–64. 

1998 
2. Побудова сучасної схеми антикризового процесу // Вісник Чернігівського 

технологічного інституту : збірник. – Чернігів : ЧТІ, 1998. – № 6. – С. 261–268. – (У 
співавт. : Бобришева Т.О.). 

3. Аналіз впливу витрат і виконання науково-технічних робіт на розвиток 
економіки країни // Вісник Чернігівського технологічного інституту : збірник. – 
Чернігів : ЧТІ, 1998. – № 5. – С. 190–198. 

4. Програмні інновації – складова частина реінжинірингу бізнесу в 
антикризовому процесі // Вісник Чернігівського технологічного інституту : збірник. 
– Чернігів : ЧТІ, 1998. – № 7. – С. 139–146. – (У співавт. : Бобришева Т.О.). 

1999 
5. Методы финансового учета : метод. указ. для выполн. РГР по дисц. 

«Финансовый учет» для студ. спец. «Учет и аудит». – Чернигов : ЧГТУ, 1999. – 
15 с. – (У співавт. : Бобрышева Т.О.). 

6. Методологічні підходи до рішення проблеми керування інноваційною 
підприємницькою діяльністю в галузі створення програмного забезпечення // 
Вісник Чернігівського технологічного інституту : збірник. – Чернігів : ЧТІ, 1999. – 
№ 8. – С. 142–145. 

7. Предпринимательская деятельность в создании программных инноваций // 
Бизнес–Информ. – 1999. – № 15–16. – С. 45–48. – (У співавт. : Козаченко С.В.). 

8. Теорія бухгалтерського обліку : метод. вказівки до викон. РГР для студ. 
спец. «Облік і аудит», «Фінанси». – Чернігів : ЧДТУ, 1999. – 16 с. – (У співавт. : 
Бобришева Т.О.). 

2000 
9. Використання концепції маркетингу при побудові механізму економічного 

управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення 
програмного забезпечення // Маркетинг: теорія і практика : тези доп. IV Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Ялта, 24–27 трав. 2000 р.). – Ялта : Вид-во Східноукр. держ. ун-
ту, 2000. – Т. 2. – С. 124–125. 

10. Оцінка ефективності інноваційної підприємницької діяльності в галузі 
створення програмного забезпечення // Сіверянський літопис. – 2000. – № 3. – 
С. 188–195. 

11. Побудова структурної та функціональної моделей управляючої підсистеми 
для інноваційної підприємницької діяльності у галузі створення програмного 
забезпечення // Сіверянський літопис. – 2000. – № 1. – С. 194–199. 



7 

2001 
12. Баланс – структура, побудова та оцінка статей : метод. вказівки до вивч. 

дисц. «Фінансовий облік» для студ. екон. спец. – Чернігів : ЧДТУ, 2001. – 20 с. 
13. Досьє арбітражного керуючого : добірка матеріалів для навч. курсу з 

підгот. арбітраж. керуючих. – Чернігів : ЧІІБіП МНТУ, 2001. – Ч. 1. – 240 с. – (У 
співавт. : Петренко Л.О., Бобришева-Шкарлет Т.О.). 

14. Звіт про рух грошових коштів : метод. вказівки до вивч. дисц. «Фінансовий 
облік» для студ. екон. спец. – Чернігів : ЧДТУ, 2001. – 21 с. 

15. Звіт про фінансові результати : метод. вказівки до вивч. дисц. «Фінансовий 
облік» для студ. екон. спец. – Чернігів : ЧДТУ, 2001. – 18 с. 

16. Облік фінансових інвестицій : метод. вказівки до вивч. дисц. «Фінансовий 
облік» для студ. екон. спец. – Чернігів : ЧДТУ, 2001. – 23 с. 

17. Стабілізація бізнесу (управлінський аспект) // Матеріали VІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції (Київ, 24–26 трав. 2001 р.). – К. : Політехніка, 
2001. – С. 264–265. 

18.  Функціонально-вартісне управління підприємством // Сіверянський 
літопис. – 2001. – № 6. – С. 126–137. 

19. Характерні риси суб’єктів підприємницької діяльності у кризовому стані // 
Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – 
Чернігів : ЧДТУ, 2001. – № 14. – С. 182–192. – (У співавт. : Бобришева-
Шкарлет Т.О.). 

2002 
20. Економічний аналіз у підприємницькій діяльності // Сіверянський літопис. 

– 2002. – № 3. – С. 144–152. 
21. Методологічні основи діагностики стану складних виробничих систем // 

Сіверянський літопис. – 2002. – № 1. – С. 102–112 ; 2002. – № 5. – С. 193–199. – (У 
співавт. : Бобришева-Шкарлет Т.О.). 

22. Методологія реорганізації підприємств (управлінський аспект) // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : 
ЧДТУ, 2002. – № 16. – С. 176–192. 

23. Финансовая отчетность в интерпретации МСБУ : метод. указ. для изуч. 
дисц. «Международные стандарты бухгалтерского учета» для студ. экон. спец. – 
Чернигов : ЧГТУ, 2002. – 27 с. 

24. Характерні риси функціонально-вартісного управління // Сіверянський 
літопис. – 2002. – № 1. – С. 102–112. 

2003 
25. Структурно-комунікаційна діагностика стану підсистеми менеджменту 

суб’єкта підприємницької діяльності // Сіверянський літопис. – 2003. – № 4. – 
С. 193– 204. – (У співавт. : Бобришева-Шкарлет Т.О.). 



8 

26. Сучасні поняття з маркетингового менеджменту // Сіверянський літопис. – 
2003. – № 1. – С. 220–223. 

27. Фінансова діяльність підприємства в період санації : метод. вказівки до 
практ. занять та самост. роботи. – К. : МНТУ, 2003. – 45 с. 

2004 
28. Економіко-організаційні аспекти створення програмного забезпечення. – 

Чернігів : ЦНТЕІ, 2004. – 176 с. – (У співавт. : Козаченко С.В.).  
29. Фінансовий аналіз діяльності суб’єктів господарювання : метод. вказівки до 

практ. занять та самост. роботи. – К. : МНТУ, 2004. – 63 с. 
2005 

30. Діагностика та оцінка кризового стану суб’єктів підприємницької 
діяльності : навч. посіб. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2005. – 264 с. – (У 
співавт. : Козаченко С.В., Бобришева Т.О.). 

31. Інноваційний функціонал вдосконалення взаємодії із зовнішнім 
середовищем // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць мол. вчен. та асп. – 
К. : КНЕУ, 2005. – № 15. – С. 111–123. 

32. Податковий менеджмент : навч. посіб. – Чернігів : РВК «Деснянська 
правда», 2005. – 332 с.  

2006 
33. Бухгалтерський облік в бюджетних установах і організаціях : навч. посіб. – 

Чернігів : ЦНТЕІ, 2006. – 170 с. – (У співавт. : Коваль П.Ф., Кисленко А.Є., 
Корнієнко Т.М.). 

34. Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень : навч. посіб. – 
Чернігів : ЦНТЕІ, 2006. – 267 с. – (У співавт. : Коваль П.Ф., Мосійчук О.С.). 

35. Динамічний підхід до формування стану економічної безпеки підприємства 
на засадах його інноваційної політики // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 1. 
– С. 233–241.  

36. Діагностика потенціалу економічної безпеки підприємства у 
функціональному аспекті його інноваційної політики // Культура народов 
Причерноморья. – 2006. – № 85. – С. 155–161. 

37. Діапазонний підхід ідентифікації стану економічної безпеки та 
конкурентоспроможності підприємства в контексті оптимальності засад його 
інноваційної політики // Сіверянський літопис. – 2006. – № 2. – С. 138–142. 

38. Дослідження якісної сутності потенціалу економічної безпеки 
підприємства у ресурсно-перетворювальному аспекті // Сіверянський літопис. – 
2006. – № 4. – С. 183–192. – (У співавт. : Акименко О.Ю.). 

39. Інновації як об’єкт реальних інвестицій // Сіверянський літопис. – 2006. – 
№ 3. – С. 96–101. – (У співавт. : Акименко О.Ю.).  
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40. Методичні інструменти діагностики ресурсної, технологічної і 
маркетингової ефективності заходів інноваційної політики // Економіка АПК. – 
2006. – № 4. – С. 58–65. 

41. Первинні засади структурної моделі економічної безпеки підприємства // 
Сіверянський літопис. – 2006. – № 1. – С. 124–130. 

42. Региональные аспекты инновационной политики // Стратегия и тактика 
развития производственно-хозяйственных систем : материалы IV Междунар. науч.-
практ. конф. (Гомель, 17–18 нояб. 2006 г.). – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2006. 
– С. 152–153. 

43.  Роль і місце інноваційної політики підприємства у формуванні його 
економічної безпеки // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 32–35. 

44. Світовий досвід підтримки та розвитку інноваційних процесів // 
Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 118–125. 

45. Сутність економічного зростання підприємства // Стратегія розвитку 
України. – 2006. – № 2–4. – С. 261–265. – (У співавт. : Бортник А.В.). 

46. Сучасний світовий стан і динаміка підтримки та розвитку інноваційних 
процесів // Сіверянський літопис. – 2006. – № 5. – С. 142–148. 

47. Фінансовий менеджмент : метод. вказівки до вивч. дисц. – К. : МНТУ, 
2006. – 67 с. 

48. Фінансовий менеджмент підприємства : метод. вказівки до викон. курс. 
робіт. – К. : МНТУ, 2006. – 27 с. 

2007 
49. Актуалізація потенціалу економічної безпеки підприємства в контексті 

управління людськими ресурсами // Формування ринкових відносин в Україні. – 
2007. – № 5. – С. 135–139. 

50. Еволюція категорії «безпека» в науковому та економічному середовищі // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6. – С. 6–12.  

51. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : монографія. – К. : 
Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 432 с. 

52. Застосування принципів системної динаміки при побудові системи 
управління якістю та формуванні стану економічної безпеки підприємства // 
Стратегія якості у промисловості і освіті : матеріали ІІ Міжнар. конф. (Варна, 
Болгарія, 2–9 черв. 2007 р.) : у 2 т. – Дніпропетровськ – Варна : Пороги-ТУ-Варна, 
2007. – Т. 1. – С. 194–195. 

53. Ідентифікація стану економічної безпеки в сучасних умовах інноваційного 
розвитку підприємств // Стратегія розвитку України. – 2007. – № 1–2. – С. 304–315. 

54. Концептуальні засади економічної безпеки в контексті дослідження 
еволюції й парадигми // Комплексна безпека підприємницької діяльності: 
економіко-правові засади, інформаційно-технічні заходи, стратегія формування та 



10 

перспективи розвитку : зб. наук. праць ІІІ міжвуз. наук.-практ. конф. (Чернігів, 
22 берез. 2007 р.). – Чернігів : ЧІІБіП, 2007. – С. 6–7. 

55. Менеджмент економічної безпеки підприємства на засадах аналізу 
динаміки інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні. – 
2007. – № 3. – С. 87–92. 

56. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на здобуття освітньо-
професійного рівня «спеціаліст» за напрямом 0601 спеціальностей «Облік і аудит», 
«Фінанси». – К. : МНТУ, 2007. – 41 с. 

57. Наукові детермінанти категорії «безпека» та визначення економічної 
безпеки як предмета наукових досліджень // Матеріали ІІ міжвузівської науково-
практичної конференції (Київ, 27 квіт. 2007 р.). – К. : РВВ «Юрист», 2007. – С. 6. 

58. Оптимізація портфелю інноваційної політики підприємства як фактор 
формування його економічної безпеки // Економіка та підприємництво : зб. наук. 
праць мол. вчен. та асп. – К. : КНЕУ, 2007. – № 18. – С. 77–91. 

59. Організаційна структуризація підприємства як методичний елемент 
формування його інноваційної політики // Сіверянський літопис. – 2007. – № 2. – 
С. 144–156. 

60. Практична реалізація функціонально-вартісного управління потенціалом 
економічної безпеки підприємства у контексті використання засад його 
інноваційної політики // Сіверянський літопис. – 2007. – № 1. – С. 172–178. 

61. Роль і місце категорії «економічна безпека» у глобальній моделі 
національної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. 
– № 8. – С. 107–116. 

62. Структурно-функціональні передумови формування інноваційної політики 
у контексті формування економічної безпеки підприємств // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2007. – № 4. – С. 107–116. 

63. Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств // 
Сіверянський літопис. – 2007. – № 4. – С. 161–171. 

64. Теоретичні та економічні основи розвитку наукової категорії «безпека» // 
Сіверянський літопис. – 2007. – № 3. – С. 112–116. 

65. Теорія економічного аналізу : метод. вказівки до вивч. дисц. – К. : МНТУ, 
2007. – 37 с. 

2008 
66. Управління потенціалом економічної безпеки підприємств // Комплексна 

економічна безпека підприємництва: сучасні тенденції, формування та перспективи 
розвитку, економічно-правові аспекти. – Чернігів : РВЦ ЦНТЕІ, 2008. – С. 105–107. 

67. Концептуальний аналіз методологічних закономірностей формування 
політики інноваційного розвитку підприємств // Стратегія розвитку України. – 
2008. – № 1–2. – С. 304–318. – (У співавт. : Степанов О.П.). 



11 

68. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Розміщення 
продуктивних сил і регіональна економіка» для студентів спеціальностей «Облік та 
аудит», «Фінанси» денної форми навчання. – К. : МНТУ, 2008. – 65 с. – (У співавт. : 
Іванець В.О., Давиденко В.Б.). 

69. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з дисципліни 
«Менеджмент» для студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», 
«Менеджмент організацій». – К. : МНТУ, 2008. – 165 с. 

70. Методичні рекомендації зі складання державного іспиту з економічної 
теорії спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси» ОКР «бакалавр» з економіки 
підприємництва. – К. : МНТУ, 2008. – 39 с. – (У співавт. : Давиденко В.Б., 
Дерій Ж.В.). 

71. Методичні рекомендації зі складання державного іспиту з економічної 
теорії спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси» ОКР «бакалавр» з економіки і 
підприємництва. – К. : МНТУ, 2008. – 39 с. – (У співавт. : Мащенко В.П.). 

72. Основи управління персоналом : метод. реком. для студ. напряму підгот. 
0501 «Економіка і підприємництво» та 0502 «Менеджмент». – К. : МНТУ, 2008. – 
28 с. 

73. Об’єкти, нормативна основа, інституціональні елементи, засоби здійснення 
та системні принципи організації економічної безпеки підприємства на засадах 
його інноваційної політики // Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. – Т. 2. – С. 243–247. 

74. Роль, місце та тенденції розвитку підприємств нафтогазового комплексу в 
енергозабезпеченні країни // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – 
№ 5. – С. 107–114. – (У співавт. : Худолей В.Ю.). 

75. Сутність феномену знання у забезпеченні ефективності та формуванні 
економічної безпеки підприємств // Сіверянський літопис. – 2008. – № 3. – С. 144–149. 

76. Управління потенціалом економічної безпеки підприємств // Комплексна 
економічна безпека підприємництва: сучасні тенденції, формування та перспективи 
розвитку, економічно-правові аспекти. – Чернігів : РВЦ ЦНТЕІ, 2008. – С. 105–107. 

2009 
77. Аналіз фінансового стану промислових підприємств : навч. посіб. – К. : 

Дорадо-Друк, 2009. – 290 с. – (У співавт. : Кравчук Г.В.). 
78. Діагностика й оцінка конкурентоспроможності підприємств // Формування 

ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 158–164. – (У співавт. : 
Остряніна С.В.).  

79. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі 
національної та світової економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – 
№ 11. – С. 36–44. – (У співавт. : Кальченко О.В.). 
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80. Теоретичні засади формування змісту і структури механізму управління 
конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2009. – № 9. – С. 65–71. – (У співавт. : Остряніна С.В.). 

2010 
81. Банківські операції : навч. посіб. – К. : Дорадо-Друк, 2010. – 304 с. – (У 

співавт. : Жарій Я.В.). 
82. Моделі розвитку виробничо-економічних систем в контексті модернізації 

легкої промисловості // Розвиток легкої промисловості в умовах активізації 
євроінтеграційних процесів : наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовт. 2010 р.). – К. : 
РПВС України НАНУ, 2010. – С. 103–106. – (У співавт. : Микитенко В.В.). 

83. Визначення методів реагування та упередження загроз збалансованому 
функціонуванню виробничо-економічних систем // Національне господарство 
України: теорія та практика управління : зб. наук. праць. – К. : РВПС України 
НАНУ, 2010. – С. 188–196. – (У співавт. : Припотень В.Ю.). 

84. Контролінг у забезпеченні економічної безпеки управління підприємством 
// Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – 
Чернігів : ЧДТУ, 2010. – № 44. – С. 15–19. – (У співавт. : Бондар В.В., 
Іванець С.А.). 

85. Продуктовий портфель сирної продукції України // Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – 
№ 46. – С. 96–105. – (У співавт. : Корж Т.В.). 

86. Співвідношення економічного і соціального розвитку в державі // Розвиток 
легкої промисловості в умовах активізації євроінтеграційних процесів : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовт. 2010 р.). – К. : РВПС України НАНУ, 
2010. – С. 106–109. – (У співавт. : Микитенко В.В.). 

87. Технології управління формування інвестиційних можливостей 
промисловості та прогнозування параметрів її розвитку // Комплексне вирішення 
проблем енергозбереження у промисловій та комунальній енергетиці : матеріали 
конф. (Ялта, 25–26 черв. 2010 р.). – К. : АТЕКУ, 2010. – С. 64–72. – (У співавт. : 
Барканов В.І.). 

2011 
88. Антикризові заходи як фактор підвищення інноваційної активності 

промислових підприємств // Вісник Чернігівського державного технологічного 
університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 4(54). – С. 111–116. – (У 
співавт. : Кавтиш О.П., Погребняк А.Ю.). 

89. Інтенсифікація виробництва продукції рослинництва регіону та його 
економічна ефективність // Вісник Чернігівського державного технологічного 
університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 2(50). – С. 171–174. – (У 
співавт. : Корж Т.В.). 

90. Методологічні аспекти та методичні принципи оцінки 
конкурентоспроможності сироробних підприємств // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 
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Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – № 30(011). – С. 153–161. – (Серія «Економіка»). – (У 
співавт. : Ладунько Л.С., Корж Т.В.).  

91. Моделювання наслідків впровадження прогресивних технологічних рішень 
та оптимізація системи управління енергоефективністю // Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – 
№ 2(50). – С. 43–52. – (У співавт. : Сахневич Л.В.). 

92. Молодь треба вчити на позитиві // Деснянська правда. – 2011. – № 115. – 
С. 2. 

93. Організація обліку : метод. вказівки до практ. занять для студ. спец. 
7.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – 134 с. – 
(У співавт. : Акименко О.Ю.). 

94. Особливості розвитку целюлозно-паперової галузі України // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : 
ЧДТУ, 2011. – № 1(48). – С. 106–111. – (У співавт. : Довга Т.О.). 
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