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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 
В. В. Бондаря як наукового співробітника університету.  

До покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, 
матеріали конференцій, статті з книжкових та періодичних видань. 
Добір матеріалу завершено 29.03.2016 р. Опис здійснено мовою 
оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання». Слова і словосполучення скорочені відповідно до 
ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русаком языке. Общие требования и 
правила» та ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Василя Васильовича Бондаря - професора кафедри 
маркетингу, PR-технологій та логістики Чернігівського 
національного технологічного університету. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-
методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних 
конференціях, семінарах, круглих столах, статті в періодичних 
виданнях. Представлені джерела охоплюють період з 1985 по 
2016 роки. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року 
- за абеткою публікацій. Добір матеріалів здійснено на основі 
особистих матеріалів автора. 

Покажчик містить довідковий апарат – покажчик про життя і 
діяльність науковця, іменний покажчик співавторів, алфавітний 
покажчик наукових праць.  

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

«Тільки через здійснення великих цілей людина виявляє в собі 
великий характер, що робить її маяком для інших». Ці слова 
Г. В. Ф. Гегеля повною мірою стосуються Василя Васильовича 
Бондаря. 

Василь Васильович народився 4 жовтня 1951 року в 
мальовничому селі Соснівка Конотопського району Сумської 
області. 

В 1958 році вступив до першого класу Соснівської середньої 
школи. У 1969 році вступив до Харківського інституту механізації 
та електрифікації сільського господарства. Закінчив навчання у 
1974 році, здобувши спеціальність «Механізація сільського 

господарства», кваліфікація  інженер - механік сільського 
господарства. 

Під час навчання захоплювався вивченням економічних наук. 
Завдяки особистим якостям - поєднанню принциповості з 

толерантністю у взаємовідносинах з людьми, виваженості та 
відповідальності, високому рівню організованості - Василь 
Васильович надбав великого авторитету серед колег. 

У 1974 - 1977 роках займає посаду головного інженера 
колгоспу ім. Фрунзе. 

У 1977 - 1979 роках працює інженером - інспектором 
Чернігівського обласного управління сільським господарством. 

З 1979 по 1983 роки обіймає посаду старшого інженера 
Чернігівського виробничого об’єднання птахівництва. 

1983 - 1986 роки провів на посаді першого заступника 
начальника Чернігівського районного агропромислового 
об’єднання. 

У 1986 – 1988 роках працює начальником відділу нової техніки 
Чернігівського облагропрому. 

З грудня 1988 року по грудень 1995 рік обіймає посаду 
директора Чернігівської обласної школи управління сільським 
господарством. 

У 1996 - 1977 роках працює головою АПСП «Світанок». 
У 1997-1998 роках продовжує свою трудову діяльність на 

посаді директора північного представництва науково-виробничого 
консорціуму «Агроінвестцентр». 

Де б не працював Василь Васильович, він завжди є 
генератором та провідником новітніх ідей. 



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

6 

В 1990 році захистив дисертацію, на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук на тему : «Організація 
управління науково - технічним прогресом в 
сільськогосподарському виробництві», за спеціальністю - 
економіка, планування, організація управління народним 
господарством та його галузями. 

У 1996 році розпочав науково - педагогічну діяльність старшим 
викладачем кафедри економічного аналізу Чернігівського 
технологічного інституту. 

З жовтня 1998 року обіймає посаду завідувача кафедри 
менеджменту Чернігівського технологічного інституту. 

Із серпня 2006 року працює завідувачем кафедри економічної 
теорії Чернігівського державного технологічного університету. 

У вересні 2014 року отримав вчене звання професора кафедри 
маркетингу PR-технології та логістики Чернігівського 
національного технологічного університету. 

Студенти Чернігівського національного технологічного 
університету люблять і шанують Василя Васильовича Бондаря за 
змістовні і цікаві лекції. Він вміє зацікавити студентів, прищепити 
їм необхідні знання. 

На високому професійному рівні Василь Васильович викладає 
дисципліни: Основи менеджменту, Менеджмент, Державне 
регулювання економіки, Економічна політика, Управління 
персоналом; проводить практичні заняття, здійснює керівництво 
самостійною та науково-дослідною роботою студентів. 

У 2008 році за активну участь, значний особистий внесок у 
підготовку та проведення заходів до другого Всеукраїнського 
фестивалю науки та нагоди 90-річчя з дня заснування НАН 
України Бондар Василь Васильович нагороджений грамотою 
Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій 
та праці. 

 У 2016 році кандидату економічних наук, професору кафедри 
маркетингу, PR-технологій та логістики Бондарю Василю 
Васильовичу оголошується подяка за натхненну працю в галузі 
освіти та високий професіоналізм.  

Різносторонні знання, високий професіоналізм, невичерпний 
творчий потенціал, порядність, організованість і самодисципліна, 
скромність, доброзичливість, чуйність, щедрість душі і мудрість 
принесли Василю Васильовичу Бондарю авторитет науковця, 
заслужену повагу і любов колег, друзів та студентів. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1985 
1. Организационно-экономические аспекты создания 

инженерной службы РАПО / В. В. Бондарь // Повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства в условиях 
его перевода на интенсивный путь развития : тез. докл. Респ. 
науч.-практ. конф. молодых ученых экономистов-аграрников, 
(Житомир, окт. 1985 г.). Ч. 4. - Житомир, 1985. - С. 37-39. 

 

1986 
2. Методические рекомендации по организации внедрения 

научно-технических достижений и передового опыта в 
колхозах, межхозяйственных предприятиях / А. Н. Говорунов, 
В. С. Лень, Н. М. Игнатенко, В. В. Бондарь. - Чернигов, 1986. - 27 
с. 

3. Управління районним агропромисловим комплексом / 
В. В. Юрчишин, В. М. Малес, О. В. Крисальний, С. О. Юшин, 
В. В. Бондар [та ін.] ; за ред. В. В. Юрчишина. - К. : Урожай, 1986. - 
176 с. 

 

1987 
4. Применение направляющих щелей при возделывании 

сахарной свеклы для управления культиватором : 
методические рек. по исполн. ориентаторов пропашных 
машин конструкции НПО «Сахсвекла» / В. С. Глуховский, 
В. Н. Данченко, В. И. Ветохин, К. Н. Якименко, Н. А. Недяк, 
М. П. Захарченко, В. В. Бондарь, А. К. Чайка. - Чернигов, 1987. - 
19 с. 

 

1988 
5. Некоторые аспекты организации управления научно-

техническим прогресом в районном звене 
агропромышленного комплекса / В. В. Бондарь // Повышение 
роли молодых ученых и специалистов в совершенствовании 
экономического механизма хозяйствования : тез. докл. Респ. 
науч.-практ. конф., (Одесса, окт. 1988 г.).- Вып. 4 - 8 Одесса, окт. , 
молодых ученых и специалистов в совершенствовании 
экономического механизма хозяйствования. - Одесса, 1988. - 
С. 18-19. 
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1989 
6. Информационное обеспечение управления научно-

техническим прогрессом в сельском хозяйстве области 
/ В. В. Бондарь // Интенсификация сельскохозяйственного 
производства в условиях радикальной экономической реформы : 
всесоюзная науч.-практ. конф. тез. докл. Т. 1. - Сумы, 1989. - 
С. 236-237. 

7. Кадровые аспекты внедрения достижений научно-
технического прогресса в сельском хозяйстве Черниговской 
области / В. В. Бондарь // Экономика и организация сельского 
хозяйства : Респ. межведомственный тематический науч. сб. 
(Киев, 1989 г.). - Вып. 85. - К. : Урожай, 1998. - С. 47-49. 

 

1990 
8. Організація управління в районній ланці 

АПК / В. В. Юрчишин, В. М. Малес, О. М. Бородіна, С. О. Юшин,  
М. Х.  Вдовиченко, В. А. Білько, А. І. Бурлай, Г. М. Германчук, 
І. С. Харитончик, І. Г.Костирко, В. В. Бондар ; за ред. В. В. Юр-
чишина. - К. : Урожай, 1990. - 184 с. 

9. Организация управления научно-техническим 
прогрессом в сельскохозяйственном производстве: автореф. 
дис. на соиск. ученой степ. канд. экономических наук : 08.00.05 / 
В. В. Бондарь ; Киев. укр. науч.-исслед. ин-т экономики 
агропромышленного пр-во им. А. Г. Шлихтера. - К., 1990, - 20 с.  

 

1999 
10. Менеджмент персоналу з використанням комп’ютерних 

технологій / І. М. Олійченко, В. В. Бондар, М. Ю. Дітковська // 
Вісник Чернігівського технологічного інституту. Сер. «Економіка». - 
1999. - № 8. – С. 157-162.  

11. Суперечності механізму регулювання виробництва та 
реалізації цукру / В. Бондар, А. Задворний // Економіка України. -
1999. - № 9. - С. 59-61. 

 

2000 
12. Аналіз економічного розвитку виробництва льону-

довгунця в регіоні / В. В. Бондар, І. С. Калиновська // Вісник 
Вісник Чернігівського технологічного інституту. Сер. «Економіка». - 
2000. - № 11. – С. 182-186.  
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2001 
13. Методичні вказівки до виконання розрахунково – 

графічної роботи «Організація інноваційної діяльності на 
підприємстві» з дисципліни «Інноваційний менеджмент» для 
студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / 
уклад. В. В. Бондар, І. М. Олійченко, С. В. Матузка. - Чернігів : 
ЧДТУ, 2001. - 19 с.  

14. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Теорія систем і системний аналіз» для студентів 
економічних спеціальностей всіх форм навчання / 
уклад. І. М. Олійченко, В. В. Бондар, С. В. Матузка. - Чернігів : 
ЧДТУ, 2001. - 33 с. 

15. Напрямки розвитку інфраструктури аграрного ринку 
/ В. В. Бондар // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК 
/ за ред. П. Т. Саблука. Ч. 4. Ціноутворення, інфраструктура 
аграрного ринку та виробничий потенціал в АПК / за 
ред. П. Т. Саблука. - К., 2001. - С. 42-45. 

16. Поглиблення радикальних ринкових перетворень і 
стабілізації роботи АПК Чернігівської області / Г. М. Панченко, 
В. В. Бондар, М. М. Зарицький, О. В. Надкернична, В. П. Патика // 
Сільськогосподарська мікробіологія - на допомогу аграрному 
виробництву : зб. наук. розроб. - Чернігів : Ін-т с.-г. мікробіології 
УААН, - 2001. - С. 6-24. 

17. Стан та шляхи підвищення ефективності картоплярства 
на Чернігівщині / В. В. Бондар // Агроінком. - 2001. - № 7. - С. 16-
20. 

 

2004 
18. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на 

здобуття освітньо-професійного рівня «спеціаліст» за 
напрямом 0601 спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси» / 
уклад. Т. О. Бобришева-Шкарлет, В. В. Бондар. - Чернігів : ЧІІБіП, 
2004. - 66 с. 

19. Методичні вказівки до практичних і семінарських 
занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з 
дисципліни «Державне регулювання економіки» для 
студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», 
«Менеджмент організацій» усіх форм навчання / 
уклад. В. В. Бондар, С. М. Шкарлет. - Чернігів : ЧІІБіП, - 2004. - 
59 с. 
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20. Методичні вказівки до практичних і семінарських 
занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з 
дисципліни «Менеджмент» (Основи менеджменту) для 
студентів спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси», 
«Менеджмент організацій», «Інформаційні управляючі 
системи і технології» / уклад. В. В. Бондар. - Чернігів : ЧІІБіП, - 
2004. - 157 с. 

21. Методичні рекомендації з підготовки до складання 
державного іспиту з економічної теорії для бакалаврів з 
напряму 6.05001 «Економіка і підприємництво» 
спеціальностей 6.050104 «фінанси» 6.050106 «Облік і аудит» / 
уклад. С. М. Шкарлет, В. В. Бондар, Т. О. Бобришева-Шкарлет [та 
ін.] - Чернігів : ЧІІБіП, - 2004. - 53 с. 

22. Методичні рекомендації з підготовки до складання 
державного іспиту з обліку і аудиту для бакалаврів з 
напрямку 6.0501 «Економіка та підприємництво» 
спеціальності 6.050106 «Облік і аудит» / уклад. С. М. Шкарлет, 
В. В. Бондар, Т. О. Бобришева-Шкарлет [та ін.] - Чернігів : ЧІІБіП, - 
2004. - 55 с. 

23. Методичні рекомендації з підготовки до складання 
державного іспиту з фінансів для бакалаврів з напрямку 
6.0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6. 050104 
«Фінанси» / уклад. С. М. Шкарлет, В. В. Бондар, Т. О. Бобришева-
Шкарлет [та ін.] - Чернігів : ЧІІБіП, - 2004. - 51 с. 

24. Робоча програма та методичні вказівки з питань 
проходження виробничої практики для студентів третього 
курсу з напряму підготовки 0501 за професійним 
спрямуванням 6.050104 «Фінанси» / уклад. В. В. Бондар [та ін.] - 
Чернігів : ЧІІБіП, - 2004. - 42 с. 

25. Робоча програма та методичні вказівки з питань 
проходження виробничої практики для студентів третього 
курсу з напрямку підготовки 0501 за професійним 
спрямуванням 6.050106 «Облік і аудит» / уклад. В. В. Бондар, 
В. Г. Буленок, В. А. Іванець [та ін.] - Чернігів : ЧІІБіП, - 2004. - 41 с. 

26. Робоча програма та методичні вказівки з питань 
проходження виробничої практики для студентів третього 
курсу з напряму підготовки 0502 за професійним 
спрямуванням 6.050200 «Менеджмент організацій» / 
уклад. В. В. Бондар [та ін.] - Чернігів : ЧІІБіП, - 2004. - 20 с. 
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2005 
27.  Інноваційні моделі економічних методів управління  

діяльністю сільськогосподарських підприємств України /  

В. В. Бондар // Соціально  економічні проблеми розвитку 
українського села і сільських територій : матер. сьомих річних 
зборів Всеукр. конгр. вчен. екон.-аграр., (Київ, 9-10 листоп. 2005 
р.). - К. : ННЦ «ІАЕ» , 2005. - С. 678-684. 

28. Структуризація та формування сучасного ринку 
картоплі / В. В. Бондар // Організаційно-правові аспекти 
менеджменту економічної безпеки розвитку підприємництва та 
бізнесу : зб. наук. пр. І міжвуз. наук.-практ. конф., (Чернігів, 17 
трав. 2005 р.). - Чернігів : ЧІІБІП МНТУ, 2005. - С. 9-12. 

 

2006 
29. Систематизація допоміжних матеріалів для вивчення 

фізики / П. І. Наумчик, В. В. Бондар // Збірник наукових праць 
Кам’янець-Подільського державного університету : сер. 
педагогічна : Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника 
фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. - Кам’янець-
Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2006. - Вип. 12. - 
С. 218 -221. 

30. Теоретичні аспекти розробки органіграм сучасних 
сільськогосподарських підприємств / В. В. Бондар // Розвиток 
аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах 
освоєння ринкової системи господарювання : матер. Восьмих 
річних зборів Всеукр. конгр. вчен. екон-аграр., (Київ, 20-21 черв. 
2006 р.). - К. : ННЦ ІАЕ, 2006. - С. 217-223. 

31. Фінансово-економічні аспекти формування ефективної 
моделі інноваційно інвестиційного розвитку ТОВ «Агрофірма 
«Авангард» / В. Бондар, А. Холодницька // Сіверянський літопис. 
- 2006. - № 4 (70). - С. 204-210. 

 

2007 
32. Актуальні проблеми та методологія впровадження 

комплексної моделі бюджетного планування виробничого 
менеджменту сільськогосподарських підприємницьких 
структур / В. В. Бондар, А. В. Холодницька // Збірник наукових 
праць : Економічні науки. - Чернівці : Книги - ХХІ , 2007. - Вип. 3. - 
С. 320-333. 

33. Бюджетне планування виробничої діяльності 
сільськогосподарських підприємств / В. В. Бондар // Фінансові 
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проблеми формування і розвитку аграрного ринку : матер. 
Дев`ятих річних зборів Всеукр. конгр. вчен. екон.-аграр., (Київ, 26-
27 квіт. 2007 р.). - К. : ННЦ «ІАЕ» , 2007. - С. 476-486. 

34. Бюджетування сільськогосподарського виробничого 
підприємництва / В. В. Бондар // Актуальные проблемы и 
перспективы развития экономики Украины : материалы VI 
Международной науч.-практ. конф., (Алушта, 4-6 окт. 2007 г.). - 
Симферополь, 2007. - С. 3-4. 

35. Глобалізація продовольчого забезпечення / В. В. Бондар 
// Глобалізація та проблеми економічного розвитку країн у 
сучасних умовах : зб. матер. міжвуз. круглого столу, (Чернігів, 2 
квіт. 2007 р.) / за ред. В. В. Бондаря. - Чернігів : Чернігівські 
обереги, 2007. - С. 36-42. 

36. Підприємницька діяльність в умовах інституційного 
середовища / В. В. Бондар // Проблеми розвитку підприємництва 
і бізнесу в сучасних умовах : зб. матер. наук.-практ. семінару, 
(Чернігів, 7 трав. 2007 р.) / за ред. В. В. Бондаря. - Чернігів : 
Чернігівські обереги, 2007. – С. 6-13. 

37. Практикум з менеджменту: навч. посіб. / уклад. 
В. В. Бондар : - Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. - 124 с. 

38. Сучасна економіка : державне регулювання чи ринкове 
саморегулювання / Т. Довга, В. Бондар // Сіверянський літопис. - 
2007. - № 4(76). - С. 193-199. 

 

2008 
39. Державне регулювання економіки: конспект лекцій / авт.-

уклад В. В. Бондар. - Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. - 108 с. 
40. Економіка праці і соціально-трудові : Метод. вказівки до 

викон. індивід. навч.-дослід. завдання студ. напряму підгот. 
6.030508 «Фінанси і кредит» в ум. кредитно-модульної сист. орг. 
навч. процесу відносини / упоряд. В. В. Бондар. - Чернігів : 
ЧДІПСТП, 2008. - 51 с. 

41. Економіка праці і соціально-трудові відносини : Метод. 
вказівки до викон. практ. робіт студ. напряму підгот. 6.030508 
«Фінанси і кредит» в ум. кредитно-модульної сист. орг. навч. 
процесу / упоряд. В. В. Бондар. - Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. - 74 с. 

42. Економічна оцінка технологій вирощування цукрових 
буряків / М. Селінний, В. Бондар // Сіверянський літопис. - 2008. - 
№ 3(81). - С. 212-217. 

43. Економічні методи управління підприємницькими 
виробничими структурами / В. В. Бондар // Проблеми розвитку 
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підприємництва і бізнесу в сучасних умовах : зб. матер. наук.-
практ. семінару, (Чернігів, 7 трав. 2008 р.) / за ред. В. В. Бондаря. 
- Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. – С. 11-17. 

44. Інтеграційна модель сільськогосподарської політики 
країн-членів ЄС / В. В. Бондар // Вісник Чернігівського 
державного інституту права, соціальних технологій та праці : 
щокв. наук. зб. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. - № 1. – С. 227-233. - 
(Сер. «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

45. Комплексна економічна безпека підприємництва°: 
сучасні тенденції формування та перспективи розвитку, 
економіко-правові аспекти: зб. матер. IV міжвуз. наук.-практ. 
конф., (Чернігів, 27 берез. 2008р.) / за ред. В. В. Бондаря, 
Б. І. Сташківа. - Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. - 140 с. 

46. Особливості формування сільськогосподарської 
політики Європейського Союзу / В. В. Бондар // Глобалізація та 
проблеми економічного розвитку країн у сучасних умовах : зб. 
матер. міжвузівського круглого столу, (Чернігів, 12 груд. 2007 р.) / 
за ред. В. В. Бондаря. - Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. - С. 23-28. 

47. Проблеми та перспективи конкурентноздатності 
бурякоцукрової галузі / В. Бондар, М. Селінний // Вісник 
Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка : Економічні науки. - 2008. - 
Вип. 70. - С. 31-38. 

48. Управління продуктивністю сільськогосподарського 
підприємства / В. В. Бондар // Проблеми забезпечення 
дохідності агропромислового виробництва в Україні в 
постіндустріальний період : Матер. Десятих річних зборів Всеукр. 
конгр. вчен. екон.-аграр. (Київ, 10-11 квіт. 2008 р.) - К. : ННЦ 
«ІАЕ», 2008. - С. 485-493. 

49. Фінанси: навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / 
В. М. Голуб, В. В. Бондар, В. Ю. Худолей. - К. : ЗАТ Дорадо, 2008. 
- 180 с. 

50. Формування державної політики щодо торгівлі 
сільськогосподарською продукцією в умовах вступу до СОТ / 
В. В. Бондар, А. В. Холодницька // Вісник Харківського 
національного технічного університету сільського господарства 
імені Петра Василенка : Економічні науки. - 2008. - Вип. 72. - С. 35-
43. 
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2009 
51. Кластерні моделі підприємництва у світовій економіці / 

В. В. Бондар // Вісник Чернігівського державного інституту права, 
соціальних технологій та праці : щокв. наук. зб. – Чернігів : 
ЧДІПСТП, 2009. - № 4. – С. 109-116. - (Сер. «Право. Економіка. 
Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

52. Маркетингове планування – основа ефективної роботи 
сільськогосподарських підприємств / В. В. Бондар, 
Н. С. Койдан // Экономика и управление. - 2009. - № 6. – С.110-
114. 

53. Система забезпечення економічної безпеки 
підприємств / В. В.Бондар // Комплексна безпека підприємництва
 : технічні, технологічні та економіко-правові тенденції 
формування і розвитку : зб. наук. пр. V міжвуз. наук.-практ. конф. 
ЧІІБІП МНТУ ім. акд. Ю. Бугая, (Чернігів, 2 квіт. 2009 р.) / за заг. 
ред. С. М. Шкарлета. - Чернігів, 2009. - С. 9-13. 

54. Функціональний аналіз рівня економічної безпеки 
підприємства / В. В. Бондар // Вісник Чернігівського державного 
інституту права, соціальних технологій та праці : щокв. наук. зб. – 
Чернігів : ЧДІПСТП, 2009. - № 1. – С. 194-200. - (Сер. «Право. 
Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

 

2010 
55. Вплив світової фінансово-економічної кризи на ринок 

праці Чернігівського регіону / В. В. Бондар, Т. Г. Веремієнко // 
Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних 
технологій та праці : щокв. наук. зб. - Чернігів : ЧДІПСТП, 2010. - 
№4. С. 122-127. - (Сер. «Право. Економіка. Соціальна робота. 
Гуманітарні науки»). 

56. Кластерна модель об’єднання підприємництва 
/ В. В. Бондар // Організаційно-економічні трансформації в 
аграрному виробництві : матеріали Третіх регіональних річних 
зборів Пів.-Сх. відділення Всеукр. конгр. вчен. екон.-аграр., 
(Харків, 10 груд. 2009 р.). Х. : ХНТУСГ, 2010. - С. 415-420. 

57. Кластерна стратегія розвитку підприємництва в сільсь-
кому господарстві / В. В. Бондар // Ринкова трансформація 
економіки : стан, проблеми, перспективи : Матеріали IV Міжнарод-
ного Форуму молодих вчених, (Харків, 12 трав. 2010 р.). – Х. : 
ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2010. – Т. 2. - С. 42-44. 

58. Кластерні моделі підприємництва в світовій економіці / 
В. В. Бондар // Вісник Чернігівського державного інституту права, 
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соціальних технологій та праці : щокв. наук. зб. - Чернігів : 
ЧДІПСТП, 2010. - №3. С. 147-153. - (Сер. «Право. Економіка. 
Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

59. Маркетингове планування діяльності 
сільськогосподарських підприємств - запорука успішного 
існування на ринку в умовах СОТ / В. В. Бондар, Н. С. Койдан // 
Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы 
восьмой всеукр. науч.-пакт. конф. ученых, аспирантов, студентов, 
(Симферополь, 26-30 апр. 2010 г.), - Симферополь : Таврический 
нац. ун-т. им. В. И. Вернадского, 2010. - С. 119-121. 

60. Стадії розвитку та сучасні моделі життєвого циклу 
організації / В. В. Бондар // Вісник Чернігівського державного 
інституту права, соціальних технологій та праці : щокв. наук. зб. - 
Чернігів : ЧДІПСТП, 2010. - №2. - С. 204-210. - (Сер. «Право. 
Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

61. Теоретико-методологічні підходи формування кластера 
в умовах глобальної конкуренції / В. В. Бондар // Техніко-
технологічні та економіко-правові аспекти комплексної безпеки 
організації та розвитку підприємництва і бізнесу : зб. наук. пр. VI 
міжвуз. наук.-практ. конф., (Чернігів, 31 берез. 2010 р.) - Чернігів, 
2010. - С. 45-48. 

 

2011 
62. Кластерна форма організації водного туризму 

/ Я. Л. Ганжа, В. В. Бондар // Наукові праці Полтавської державної 
аграрної академії : Т. 3. Вип. 2 Економічні науки. – Полтава : 
ПДАА. - 2011. – С. 314-319. 

63. Проблеми та перспективи державного регулювання 
підприємництва / В. В. Бондар // Вісник Чернігівського 
державного інституту права, соціальних технологій та праці : 
щокв. наук. зб. - Чернігів : ЧДІПСТП, 2011. - №1. С. 110-115. - 
(Сер. «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»). 

64. Просторова модель розвитку рекреаційно-туристичних 
ресурсів на основі створення Деснянських національно-
природних парків / В. В. Бондар, Я. Л. Ганжа // Науковий вісник 
Національного гірничого університету. Тематичний вип. Інновації і 
трансфер технології. - Дніпропетровськ, 2011. – С. 92-97. 

65. Регіональна економіка : метод. вказівки та тематика 
контрольних робіт для студ. заочної освіти напряму підготовки 
6.030508 „Фінанси і кредит”/ уклад. В. В. Бондар. - Чернігів : ЧДТУ, 
2011. - 22 с. 
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66. Реформування економіки України в умовах світових 
глобалізаційних процесів / В. В. Бондар, Н. С. Койдан // 
Національні і регіональні перспективи реформування економіки 
України в умовах світових глобалізаційних процесів : зб. тез 
матер. ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Феодосія, 19-21 травня 
2011р.). - Феодосія, 2011. - С. 75-77. 

67. Ринкова інфраструктура – запорука процвітання 
господарського комплексу Чернігівської області 
/ В. В. Бондар, Н. С. Койдан // Економіка ринкових відносин. - 
2011. - № 8. - С. 82-88. 

68. Розвиток виробничо-збутової діяльності 
сільськогосподарських підприємств в умовах СОТ 
/ В. В. Бондар, Н. С. Койдан // Підприємницька діяльність в Україні 
: проблеми розвитку та регулювання : зб. матер. V Міжнар. наук.-
практ. конф., (Київ, 9-10 черв. 2011 р.). - К. : МІБО КНЕУ, 2011. - С. 
18-20. 

69. Сільський та аграрний туризм як одна із складових роз-
витку сільськогосподарського підприємництва / В. В. Бондар, 
Я. Л. Ганжа // Вісник Чернігівського технологічного університету. 
Сер. «Економічні науки». - 2011. - №1(48). - С. 117-122.  

70. Стратегія розвитку регіону на основі кластерної форми 
підприємництва / В. В. Бондар // Историко-правовые и 
социально-экономические аспекты развития общества : 
материалы докл. и виступлений Международная науч.-практ. 
конф., (Чернигов, 17 марта 2011 г.) - Чернигов : Укр.-Рос. ин-т 
(фил.) МГОУ , 2011. - С. 187-188. 

71. Теоретичні аспекти та особливості формування попиту 
туристичних послуг / В. В. Бондар, Я. Л. Ганжа // Економіко-
правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах 
євроінтеграції : матер. всеукр. наук.- практ. конф., (Сімферополь, 
15-16 берез.2011 р.). - Сімферополь : КІЕГП, 2011. - С. 92-95. 

 

2012 
72. Агротуризм як вид диверсифікаційного розвитку 

сільськогосподарського підприємництва / В. В. Бондар // 
Вісник Чернігівського технологічного університету. Сер. 
«Економічні науки». - 2012. - №4(62). - С. 113-119.  

73. Альтернативне землеробств - стратегічний напрямок 
розвитку сільськогосподарських підприємств України 
/ В. В. Бондар, Н. С. Койдан // Підприємницька діяльність в Україні 
: проблеми розвитку та регулювання : зб. матер. VI Міжнар. наук.-
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практ. конф., (Київ, 31 трав. - 1 черв. 2012 р.). - К. : МІБО КНЕУ, 
2012. - С. 14-16. 

74. Державне регулювання економіки : метод. поради до 
вивч. дисц. для студ. напрямів підготов. 6.0305005 „Управління 
персоналом та економіка праці”, 6.030508 „Фінанси і кредит”/ 
уклад. В. В. Бондар. - Чернігів : ЧДТУ, 2012. - 25 с. 

 

2013 
75. Альтернативне землеробство – стратегічний напрямок 

розвитку сільськогосподарських підприємств України 
/ Н. С. Койдан, В. В. Бондар // Соціально-економічний розвиток 
суспільства в контексті інтеграційних процесів : зб. тез наук. робіт 
учасників Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 1-2 листоп. 2013 р.). 
- О. : Центр економічних досліджень та розвитку. Ч. 1. – Одеса : - 
2013. - С. 48-51. 

76. Кооперация - путь интеграции Украины в мировую 
экономику / Н. С. Койдан, В. В. Бондар // Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету. Сер. «Економічні науки». 
- 2013. - №4(70). - С. 75-83.  

77. Підвищення ефективності роботи 
сільськогосподарського підприємства за допомогою 
маркетингу / В. В. Бондар, Н. С. Койдан // Ринкова 
трансформація економіки : стан, проблеми, перспективи: 
Матеріали ІV міжнар. наук.- практ. Інтернет - конф., (Харків, 8-10 
квіт. 2013 р.). - Х. : ХНТУСГ ім. П. Василенка, - 2013. - С. 82-84. 

78. Роль маркетингу в підвищенні ефективності роботи 
сільськогосподарського   підприємства   /  Н. С. Койдан,   
В. В. Бондар // Вісник Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені Петра Василенка : 
Економічні науки. - 2013. - Вип. 137. - С. 125-130. 

 

2014 
79. Стратегія економічної і соціальної регіональної 

політики / В. В. Бондар // Сучасні інформаційно-правові та 
соціально-економічні тенденції впливу на розвиток бізнесу : зб. 
наук. пр. матер. Х міжвуз. наук.-практ. конф. ЧІІБІП МНТУ ім. акад. 
Ю. Бугая, (Чернігів, 24 квіт. 2014р.) / за заг. ред. Т. О. Бобришевої-
Шкарлет. - Чернігів, 2014. - С. 8 - 11. 

 

2015 
80. Кластерна форма об’єднання підприємства 

/ В. В. Бондар // Сучасні інформаційні, правові та соціально-
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економічні аспекти розвитку бізнесу : ХІ міжнар. наук.-практ. конф. 
ЧІІБІП МНТУ ім. акад. Ю. Бугая, (Чернігів, 23 квіт. 2015 р.). - 
Чернігів, 2015. - С. 33 - 34. 
 

2016 
81. Методологічні засади формування маркетингової 

стратегії та портфеля бізнес-пректів інноваційного розвитку 
підприємства / В. В. Бондар // Системний маркетинг : сучасні 
аспекти : кол. моногр. / під ред. В. В. Жидок. - Чернігів : ЧНТУ, 
2016. - С. 46 - 77. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 
А 
Агротуризм як вид диверсифікаційного розвитку 
сільськогосподарського підприємництва [72] 
Актуальні проблеми та методологія впровадження комплексної 
моделі бюджетного планування виробничого менеджменту 
сільськогосподарських підприємницьких структур [32] 
Альтернативне землеробство - стратегічний напрямок розвитку 
сільськогосподарських підприємств України [73], [75] 
Аналіз економічного розвитку виробництва льону-довгунця в 
регіоні [12] 
Б 
Бюджетне планування виробничої діяльності 
сільськогосподарських підприємств [33] 
Бюджетування сільськогосподарського виробничого 
підприємництва [34] 
В 
Вплив світової фінансово-економічної кризи на ринок праці 
Чернігівського регіону [55] 
Г 
Глобалізація продовольчого забезпечення [35] 
Д 
Державне регулювання економіки [39], [74] 
Е 
Економіка праці і соціально-трудові відносини [40], [41] 
Економічна оцінка технологій вирощування цукрових буряків [42] 
Економічні методи управління підприємницькими виробничими 
структурами [43] 
І 
Інноваційні моделі економічних методів управління діяльністю 
сільськогосподарських підприємств України [27] 
Інтеграційна модель сільськогосподарської політики країн-членів 
ЄС [44] 
И 
Информационное обеспечение управления научно-техническим 
прогрессом в сельском хозяйстве области [6] 
К 
Кадровые аспекты внедрения достижений научно-технического 
прогресса в сельском хозяйстве Черниговской области [7] 
Кластерна модель об’єднання підприємництва [56] 
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Кластерна стратегія розвитку підприємництва в сільському 
господарстві [57] 
Кластерна форма об’єднання підприємства [80] 
Кластерна форма організації водного туризму [62] 
Кластерні моделі підприємництва в світовій економіці [58] 
Кластерні моделі підприємництва у світовій економіці [51] 
Комплексна економічна безпека підприємництва : сучасні 
тенденції формування та перспективи розвитку, економіко-правові 
аспекти [45] 
Кооперация - путь интеграции Украины в мировую экономику [76] 
М 
Маркетингове планування діяльності сільськогосподарських 
підприємств - запорука успішного існування на ринку в умовах 
СОТ [59] 
Маркетингове планування – основа ефективної роботи 
сільськогосподарських підприємств [52] 
Менеджмент персоналу з використанням комп’ютерних технологій 
[10] 
Методические рекомендации по организации внедрения научно-
технических достижений и передового опыта в колхозах, 
межхозяйственных предприятиях [2] 
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на здобуття 
освітньо - професійного рівня «спеціаліст» за напрямом 0601 
спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси» [18] 
Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічної роботи 
«Організація інноваційної діяльності на підприємстві» з 
дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 
економічних спеціальностей всіх форм навчання [13] 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія 
систем і системний аналіз» для студентів економічних 
спеціальностей всіх форм навчання [14] 
Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та 
завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни 
«Державне регулювання економіки» для студентів спеціальностей 
«Облік і аудит», «Фінанси», «Менеджмент організацій» усіх форм 
навчання [19] 
Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та 
завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни 
«Менеджмент» (Основи менеджменту) для студентів 
спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси», «Менеджмент 
організацій», «Інформаційні управляючі системи і технології» [20] 
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Методологічні засади формування маркетингової стратегії та 
портфеля бізнес-пректів інноваційного розвитку підприємства 
[81]Методичні рекомендації з підготовки до складання державного 
іспиту з економічної теорії для бакалаврів з напряму 6.05001 
«Економіка і підприємництво» спеціальностей 6.050104 «фінанси» 
6.050106 «Облік і аудит» [21] 
Методичні рекомендації з підготовки до складання державного 
іспиту з обліку і аудиту для бакалаврів з напрямку 6.0501 
«Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050106 «Облік і 
аудит» [22] 
Методичні рекомендації з підготовки до складання державного 
іспиту з фінансів для бакалаврів з напрямку 6.0501 «Економіка і 
підприємництво» спеціальності 6. 050104 «Фінанси» [23] 
Н 
Напрямки розвитку інфраструктури аграрного ринку [15] 
Некоторые аспекты организации управления научно-техническим 
прогресом в районном звене агропромышленного комплекса [5] 
О 
Організація управління в районній ланці АПК [8] 
Организационно-экономические аспекты создания инженерной 
службы РАПО [1] 
Организация управления научно-техническим прогрессом в 
сельскохозяйственном производстве [9] 
Особливості формування сільськогосподарської політики 
Європейського Союзу [46] 
П 
Підвищенні ефективності роботи сільськогосподарського 
підприємства за допомогою маркетингу [77] 
Підприємницька діяльність в умовах інституційного середовища 
[36] 
Поглиблення радикальних ринкових перетворень і стабілізації 
роботи АПК Чернігівської області [16] 
Практикум з менеджменту [37] 
Применение направляющих щелей при возделывании сахарной 
свеклы для управления культиватором : методические рек. по 
исполн. ориентаторов пропашных машин конструкции НПО 
«Сахсвекла» [4] 
Проблеми та перспективи державного регулювання 
підприємництва [63] 
Проблеми та перспективи конкурентноздатності бурякоцукрової 
галузі [47] 
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Просторова модель розвитку рекреаційно-туристичних ресурсів 
на основі створення Деснянських національно-природних парків 
[64] 
Р 
Реформування економіки України в умовах світових 
глобалізаційних процесів [66] 
Ринкова інфраструктура – запорука процвітання господарського 
комплексу Чернігівської області [67] 
Робоча програма та методичні вказівки з питань проходження 
виробничої практики для студентів третього курсу з напряму 
підготовки 0501 за професійним спрямуванням 6.050104 
«Фінанси» [24] 
Робоча програма та методичні вказівки з питань проходження 
виробничої практики для студентів третього курсу з напрямку 
підготовки 0501 за професійним спрямуванням 6.050106 «Облік і 
аудит» [25] 
Робоча програма та методичні вказівки з питань проходження 
виробничої практики для студентів третього курсу з напряму 
підготовки 0502 за професійним спрямуванням 6.050200 
«Менеджмент організацій» [26] 
Розвиток виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських 
підприємств в умовах СОТ [68] 
Роль маркетингу в підвищенні ефективності роботи 
сільськогосподарського підприємства [78] 
С 
Сільський та аграрний туризм як одна із складових розвитку 
сільськогосподарського підприємництва [69] 
Система забезпечення економічної безпеки підприємств [53] 
Систематизація допоміжних матеріалів для вивчення фізики [29] 
Стадії розвитку та сучасні моделі життєвого циклу організації [60] 
Стан та шляхи підвищення ефективності картоплярства на 
Чернігівщині [17] 
Стратегія економічної і соціальної регіональної політики [79] 
Стратегія розвитку регіону на основі кластерної форми 
підприємництва [70] 
Структуризація та формування сучасного ринку картоплі [28] 
Суперечності механізму регулювання виробництва та реалізації 
цукру [11] 
Сучасна економіка : державне регулювання чи ринкове 
саморегулювання [38] 
Т 
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Теоретико-методологічні підходи формування кластера в умовах 
глобальної конкуренції [61] 
Теоретичні аспекти розробки органіграм сучасних 
сільськогосподарських підприємств [30] 
Теоретичні аспекти та особливості формування попиту 
туристичних послуг [71] 
У 
Управління продуктивністю сільськогосподарського підприємства 
[48] 
Управління районним агропромисловим комплексом [3] 
Ф 
Фінанси [49] 
Фінансово-економічні аспекти формування ефективної моделі 
інноваційно- інвестиційного розвитку ТОВ «Агрофірма «Авангард» 
[31] 
Формування державної політики щодо торгівлі 
сільськогосподарською продукцією в умовах вступу до СОТ [50] 
Функціональний аналіз рівня економічної безпеки підприємства 
[54] 
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