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Біобібліографічний покажчик наукових праць / уклад. : 

С. Л. Бондар. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2016. – 26 с.  
 
 
Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Л. М. Мекшун як наукового співробітника університету. До 
покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, матеріали 
конференцій, статті з книжкових та періодичних видань. 

Добір матеріалу завершено 30.04.2016 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 русском 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 Л. М. Мекшун – доцента кафедри економічної теорії 
Навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ Чернігівського 
національного технологічного університету. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про монографії, навчально-методичні 
посібники, наукові статті у фахових виданнях, тези доповідей на 
науково-практичних конференціях і семінарах та ін. 
Представлені джерела охоплюють період з 2000 по 2015 рік. 

Один із розділів містить праці студентів під науковим 
керівництвом Л. М. Мекшун. 

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

Покажчик містить довідковий апарат – іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівних установ. 

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Мекшун Людмила Миколаївна народилась 30 квітня 1966 року 
у м. Чернігові. 

Після закінчення Чернігівської середньої школи № 7 вступила 
до Київського державного університету імені Тараса Шевченка 
на економічний факультет, який закінчила у 1990 році, 
одержавши диплом з відзнакою про вищу освіту. 

З 1990 по 1998 роки працювала викладачем суспільних наук і 
заступником директора  з виховної роботи у Чернігівському 
медичному училищі. 

З 1998 по 2004 рік працювала старшим викладачем, а з 2004 
року – доцентом кафедри економічної теорії Чернігівського 
державного інституту економіки і управління. 

У 2004 році в Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію за 
спеціальністю 08.01.04 - економічна історія та історія економічної 
думки на тему: «Особливості земської статистики в Україні кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. (історико-економічний аспект)».  

Зараз працює доцентом на кафедрі економічної теорії 
Навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

2000 
1. Роль чернігівської земської статистики кінця XIX – 

початку XX ст. у проведенні облікових досліджень в 
Чернігівській губернії / Л. М. Мекшун // Сіверянський літопис. − 
№ 3. − 2000. − С. 178-180. 

 
2001 

2. Батько промислової статистики (Соціально-економічні 
дослідження В. Е. Варзара) / Л. М. Мекшун // Сіверянський 
літопис. − 2001. − № 2. − С. 141 – 143.  

3. Історія економічних вчень : опорний конспект лекцій 
для студентів напрямку “Економіка і підприємництво” всіх 
форм навчання / Л. М. Мекшун, Ю. В. Кирилюк. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2001. − 127 с. 

4. Методичні рекомендації до організації та проведенню 
самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу 
"Історія економічних вчень" для студентів всіх 
спеціальностей і форм навчання з напрямку "Економіка i 
підприємництво" / Л. М. Мекшун. − Чернігів, 2001. − 59 c. 

5. Формування української школи земської статистики / 
Л. М. Мекшун // П’ята науково-практична конференція 
викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. − Чернігів : ЧДІЕУ, 
2001. 
 

2002 
6. З історії статистичної думки в Україні (друга половина 

ХІХ – початок хх ст.) / Л. М. Мекшун // Історія народного 
господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник 
наукових праць. Вип. 33-34. – Київ : Інститут економіки НАН 
України, 2002. - С.190-196. 

7. Особливості історії українського підприємництва та 
участі жінок у ньому / Л. М. Мекшун // Жінки Чернігівщини: 
історія і сучасність. Підприємництво Чернігівщини: гендерний 
підхід. Місце, роль і проблеми становлення малого і середнього 
бізнесу серед жінок : обласна науково-практична конференція 
(м. Чернігів, грудень 2000 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2002. − С. 50-54. 

8. Роль української земської статистики в створенні 
групових і комбінаційних таблиць / Л. М. Мекшун  // 
Сіверянський літопис. − 2002. − № 6. − С. 145 –149. 
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9. Українська школа земської статистики / Л. М. Мекшун // 
6-ая науково-практична конференція викладачів, співробітників 
та студентів ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2002.  
 

2003 
10. Вплив марксизму, народників та історичної школи 

Німеччини на розвиток української земської статистики / 
Л. М. Мекшун // VII  науково-практична конференція викладачів, 
співробітників  та студентів ЧДІЕУ. − Чернігів : ЧДІЕУ, 2003. 

11. Земська статистика освіти в Україні / Л. М. Мекшун // 
Сіверянський літопис. − 2003. − № 4. − С. 120-122. 
 

2004 
12. Особливості земської статистики в Україні у другій 

половині XIX - на початку ХХ ст. (історико-економічний 
аспект) : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.01.04 / Мекшун 
Людмила Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. − К., 2004. − 20 с. 

13. Особливості земської статистики в Україні у другій 
половині XIX ст. - на початку ХХ ст. (історико-економічний 
аспект) : дис. канд. екон. наук: 08.01.04 / Мекшун Людмила 
Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - 
К., 2004. - 186 арк.: табл. - арк. 155-165. 

14. Роль Чернігівської земської статистики в проведенні 
економічних досліджень / Л. М. Мекшун // VІІІ науково-
практична конференція викладачів, співробітників та студентів 
ЧДІЕУ. − Чернігів, 2004. – С. 91-92. 
 

2005 
15. Деякі аспекти формування біологічних потреб 

людини в Чернігівській області / Л. М. Мекшун // Молодь – 
надія нації (Освіта, наука, культура) : матеріали ІІІ студентсько-
учнівської конференції  (м. Чернігів, 8 грудня 2005 р.). − Чернігів : 
Чернігівська філія Європейського університету, 2005. – С. 22-24. 

16. Історія економічних учень: опорний конспект лекцій 
для студентів напрямку "Економіка і підприємництво" всіх 
форм навчання / Л. М. Мекшун. – Чернигов : ЧГИЭУ, 2005. 

17. Роль О. О. Русова в створенні чернігівської школи 
земської статистики / Л. М. Мекшун // Чернігово-Сіверщина у 
Всеукраїнському історико-культурному вимірі : міжвідомча 
наукова конференція (м. Чернігів, 19 травня 2005 р.). − Чернігів, 
ЧДІЕУ, 2005.  
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18. Роль науково-дослідної роботи в процесі 
викладання курсу “Основи економічної теорії” / Л. М. Мекшун 
// Місто майбутнього : збірник тезисів Першої студентської 
науково-практичної конференції Славутицького центру вищої 
освіти і науки. − Славутич, 2005. – С. 7-8. 
 

2006 
19.  Історія економічних вчень : опорний конспект лекцій 

для студентів напрямку “Економіка і підприємництво” всіх 
форм навчання / Л. М. Мекшун. − Славутич. − 2006. − 96 с. 

20. Питання формування української національної 
свідомості в роботах О. О. Русова / Л. М. Мекшун // Актуальні 
проблеми розвитку економіки, освіти та науки в умовах 
трансформації суспільства : тези : Х науково-практична 
конференція викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. − 2-
ге вид., доп. – Чернігів, 2006. – С. 15. 
 

2007 
21.  Роль української земської статистики у проведенні 

статистичних з’їздів і нарад у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. / Л. М. Мекшун // Сіверянський літопис. − 2007. − 
№ 5. − С. 71-74.  

22. Роль чернігівського типу земських статистичних 
досліджень в історії статистичної науки / Л. М. Мекшун // 
Лівобережна Україна у Всеукраїнському філософсько-
культурному вимірі : матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції ( м. Чернігів, 21-22 вересня 2007 р.). – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2007. − С. 41-42. 

23. Становлення методології української земської 
статистики у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / 
Л. М. Мекшун // Статистика України. − 2007. − № 3. − С. 96-99. 

 
2008 

24. Бюджетні дослідження у працях  представників 
української земської статистики / Л. М. Мекшун // Сіверянський 
літопис. − 2008. − № 5. − С. 145-149. 

25. Вплив статистико - економічних програм 
Д. П. Журавського та М. І. Зібера на дослідження 
представників чернігівської земської статистики / 
Л. М. Мекшун // Сіверянський літопис. − 2008. − № 4. − С. 175-
178. 

26. Економічна і фінансова оцінка інвестицій: 
інвестиційні ризики / Л. М. Мекшун // Освіта, наука та 
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виробництво у регіональному розвитку : матеріали доповідей та 
виступів : Міжнародний  інноваційний форум (м. Чернігів, 21-23 
травня 2008 р.). − Чернігів, 2008. – С. 56-58. 

27. Інтеграційні об’єднання на теренах колишнього 
Радянського Союзу та роль України в них / Л. М. Мекшун, 
Т. В. Коропатник // Україна європейська: сучасні тенденції і 
перспективи : наук.-практ. конференція (м. Чернігів, 18 квітня 
2008 р.). – Чернігів : Чернігівська філія Європейського 
університету, 2008. – С. 82-83. 

28. Історія економіки та економічної думки : опорний 
конспект лекцій / Л. М. Мекшун // Чернигов : ЧГИЭУ, 2008.  

29. Роль О. О. Русова у формуванні чернігівського типу 
земської статистики / Л. М. Мекшун // Статистика України. − 
2008. − № 3. − С. 103-107. 

30. Становлення і розвиток земської статистики в Україні / 
Л. М. Мекшун // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1. Економіка. – 
2008. – Вип. № 1 (1). – С. 149-160. 

 
2009 

31. Дослідження проблем освіти в працях представників 
чернігівської земської статистики / Л. М. Мекшун // Імперативи 
розвитку України в умовах глобалізації : міжнародна навчально-
наукова конференція (м. Чернігів, 12-13 червня 2009 р.) : 
матеріали доповідей та виступів. − Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. − С. 
65-67. 

32. Теоретико-історичні витоки Чернігівської школи 
земської статистики / Л. М. Мекшун // Формування інноваційної 
моделі розвитку національної економіки України : монографія : у 
2-х ч. / за заг. ред. д. е. н. проф. І. С. Каленюк. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2009. − С. 333–336. 
 

2010 
33. Дослідження ринкової кон’юнктури національної 

економіки в умовах глобалізації / Л. М. Мекшун // Імперативи 
розвитку України в умовах глобалізації : ІІ Міжнародна 
навчально-наукова конференція (м. Чернігів, 4-5 червня 2010 р.) 
: матеріали доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. − 
С.48-49. 

2011 
34. Вплив досліджень представників стокгольмської 

школи на економічний розвиток Швеції / Л. М. Мекшун // 
Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ. Серія 1. Економіка і 
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управління : електронний збірник наукових праць. Випуск № 2 
(2), 2011 р. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 35-42. 

35. Дослідження проблем статистики в працях М. В. Птухи / 
Л. М. Мекшун // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : 
ІІІ міжнародна науково-практична конференція "Імперативи 
розвитку в умовах глобалізації" : тези доповідей та виступів, (13-14 
травня 2011 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 143.  

36. Становлення і розвиток статистики народної освіти в 
Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Л. М. Мекшун // 
Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка і управління 
: електронний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. № 1 (1). – С. 4-8. 

37. Статистико-економічні дослідження селянських 
господарств наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у Чернігівській 
губернії / Л. М. Мекшун // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1 : 
Економіка. – 2011. – Вип. № 1 (9). – С. 62-69. 
 

2012 
38. Особенности шведской модели экономического 

развития / Л. Н. Мекшун // Актуальные вопросы экономического 
развития: теория и практика : международная научно-
практическая конференция (г. Гомель, 19 октября 2012 г.) – 
Гомель : Изд-во Гомельского государственного университета им. 
Франциска Скорины, 2012. 

39. Теоретико-методологічні основи бюджетної 
статистики в працях О. В. Чаянова / Л. М. Мекшун // Науковий 
вісник ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка. – 2012. – Вип. 1. – С. 33-38. 
 

2013 
40. Дослідження стану законодавчого регулювання : 

інформаційно-аналітичні матеріали за науково-дослідної 
темою «Стратегія синхронізації транскордонної безпеки 
України, Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії 
мезорегіональних науково-технічних потенціалів» / 
Л. М. Мекшун, П. В. Мекшун, С. Д. Гривко, С. В. Гонта. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2013. – 45 с.  

41. Методика аналізу загроз від діяльності зарубіжних і 
вітчизняних ТНК для транскордонної економічної безпеки 
України, Республіки Білорусь і Російської Федерації : виконано 
за науково-дослідної темою «Стратегія синхронізації 
транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі 
синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-технічних 
потенціалів» / Л. М. Мекшун, П. В. Мекшун ; за ред. О. І. Гонти. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 24 с. 
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42. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки в 
контексті транснаціоналізації національної економіки та 
практика України, Росії і Білорусі : аналітичні матеріали за 
науково-дослідною темою «Стратегія синхронізації 
транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі 
синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-
технічних потенціалів» / О. І. Гонта, В. Б. Тропіна, Л. М. 
Мекшун, П. В. Мекшун. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 31с.  

43. Сутність та рівні економічної безпеки / Л. М. Мекшун // 
Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умовах 
глобалізації : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Чернігів, 7-8 червня 2013 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2013. – С. 47-48. 

44. Формування активної самостійної роботи студентів у 
процесі вивчення економічних дисциплін / Л. М. Мекшун // 
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : тези 
доповідей та виступів ІV Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Чернігів, 15-16 листопада 2012 р.). − Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2013. – С. 12-13. 

 
2014 

45. Вплив відкритості національної економіки на 
забезпечення економічної безпеки України / Л. М. Мекшун. – 
Архітектоніка транскордонної безпеки в контексті формування 
нової регіональної політики : міжрегіональний науково-
практичний семінар (м. Чернігів, 23-24 червня 2014 р.). - Чернігів 
: ЧДІЕУ, 2014. – С. 34-37. 

46. Економічна теорія : опорний конспект лекцій для 
студентів спеціальностей "Соціальна робота", "Будівництво", 
"Гідротехніка", "Геодезія, картографія та землеустрій" всіх 
форм навчання / Л. М. Мекшун. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. 

47. Історія економіки та економічної думки : опорний 
конспект лекцій / Л. М. Мекшун. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. 

48. Напрями підвищення ефективності інноваційно-
інвестиційної взаємодії держави з транснаціональними 
корпораціями / Л. М. Мекшун, П. В. Мекшун // Фінансово-
економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: 
аспекти сталості та безпеки : міжнародна наук.-практ. конференція 
(м. Чернігів, 5-6 листопада 2014 р.) : збірник матеріалів конференції. 
– Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 2014. – Ч. 1. – С. 85-87. 

49. Німецька і шведська моделі побудови соціально-
орієнтованої ринкової економіки / Л. М. Мекшун // Науковий вісник 
ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка. – 2014. – Вип. № 3 (23). – С. 31-37.  
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2015 

50. The governance experience of housing services in 
Germany / L. Mekshun // Scientific bulletin of Polissia. – 2015. – 
issue 2.- P. 28-31. 

51. Еволюція наукових поглядів на структуру і державне 
забезпечення економічної безпеки / Л. М. Мекшун, П. В. 
Мекшун // Методологічне забезпечення транскордонної безпеки 
України в рамках політики Східного партнерства ЄС : монографія 
/ за наук. ред. О. І. Гонти. – Чернігів, 2015. – С. 31-38. 

52. Забезпечення економічної безпеки України під 
впливом процесів транснаціоналізації національної 
економіки / Л. М. Мекшун, П. В. Мекшун // Теоретичні і практичні 
аспекти соціально-економічного розвитку України: макро- та 
регіональний рівні : [монографія кафедри економічної теорії] / за 
заг. ред. В. Ф. Савченка, Т. Л. Шестаковської. − Чернігів : Десна 
Поліграф, 2015. – С. 86-99. 

53. Економічна теорія : опорний конспект лекцій з 
економічної теорії для студентів напряму підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій» / Л. М. Мекшун. – Чернігів 
: Чернігівський національний технологічний університет, навчально-
науковий інститут економіки, 2015. − 75 с. 

54. Основи наукових досліджень : опорний конспект лекцій, 
теми семінарських занять і теми для самостійної роботи для 
студентів денної форми навчання  за напрямом підготовки : 
6.140103 «Туризм» з галузі знань: 1401 «Сфера 
обслуговування» / Л. М. Мекшун. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 27 с. 

55. Особливості реформування житлово-комунального 
господарства у Білорусі і країнах Балтії / Л. М. Мекшун // 
Науковий вісник Полісся. – 2015. − № 4. − С. 20-25. 

 
2016 

56. Сучасні тенденції реформування управління житлово-
комунальним господарством України в умовах децентралізації / 
Л. М. Мекшун // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1 (5). - C. 30-36. 

57. Удосконалення системи управління у житлово-
комунальному господарстві України / Л. М. Мекшун, 
П. В. Мекшун // Чотирьохрівневе забезпечення соціально-
економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів 
(держава, регіон, галузь, підприємство) : монографія кафедри 
економічної теорії / за заг. ред. : В. Ф. Савченка, 
Т. Л. Шестаковської. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. - С. 250-266. 
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ПРАЦІ ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ 

 
2011 

Дикуха, А. В. Проблеми сучасних маркетингових 
досліджень в Україні / А. В. Дикуха ; наук. кер. Л. М. Мекшун // 
Юність науки – 2011 : міжвузівська студентська науково-
практична конференція (м. Чернігів, 27 квітня 2011 р.) : 
матеріали доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. − С. 
13-15. 

Прочай, Л. В. Стан продовольчого ринку в Україні у 2010-
2011 рр. / Л. В. Прочай ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки 
– 2011 : міжвузівська студентська науково-практична 
конференція (м. Чернігів, 27 квітня 2011 р.) : матеріали 
доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. − С. 22-23. 

Саєнко, М. В. Особливості сільськогосподарського 
виробництва в сучасній Україні / М. В. Саєнко ; наук. кер. 
Л. М. Мекшун // Юність науки – 2011 : міжвузівська студентська 
науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 квітня 2011 р.) : 
матеріали доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 
23-25. 

Халіман, Ю. М. Особливості розвитку банківської системи 
в Україні / Ю. М. Халіман ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність 
науки – 2011 : міжвузівська студентська науково-практична 
конференція (м. Чернігів, 27 квітня 2011 р.) : матеріали 
доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 26-27. 
 

2012 
Андросенко, В. В. Соціально-орієнтована модель 

шведської економіки / В. В. Андросенко ; наук. кер. 
Л. М. Мекшун // Юність науки-2012 : міжнародна студентська 
науково-практична конференція (м. Чернігів, 18-19 квітня 2012 р.) 
: матеріали доповідей та виступів. У 2-х томах. Том 1. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2012. – С. 10-11. 

Болва, Ю. М. Особливості сучасної концепції «освіченого 
маркетингу» / Ю. М. Болва ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність 
науки-2012 : міжнародна студентська науково-практична 
конференція (м. Чернігів, 18-19 квітня 2012 р.) : матеріали 
доповідей та виступів. У 2-х томах. Том 1. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2012. – С. 13-15. 

Верхочуб, Ю. О. Заробітна плата в умовах ринкової 
економіки / Ю. О. Верхочуб ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність 
науки-2012 : міжнародна студентська науково-практична 
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конференція (м. Чернігів, 18-19 квітня 2012 р.) : матеріали 
доповідей та виступів. У 2-х томах. Том 1. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2012. – С.1 7-19. 

Ільченко, Т. А. Ринок праці та його особливості в Україні / 
Т. А. Ільченко ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-2012 : 
міжнародна студентська науково-практична конференція (м. 
Чернігів, 18-19 квітня 2012 р.) : матеріали доповідей та виступів. 
У 2-х томах. Том 1. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – С. 31-33. 

Кирильченко, Є. А. Глобалізація економіки як 
закономірний процес світогосподарського розвитку / 
Є. А. Кирильченко ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-2012 
: міжнародна студентська науково-практична конференція (м. 
Чернігів, 18-19 квітня 2012 р.) : матеріали доповідей та виступів. 
У 2-х томах. Том 1. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – С. 35-36. 

Малетич, Х. М. Особливості розвитку садівництва і 
соковиробництва компанії «Яблуневий дар» / Х. М. Малетич ; 
наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-2012 : міжнародна 
студентська науково-практична конференція (м. Чернігів, 18-19 
квітня 2012 р.) : матеріали доповідей та виступів. У 2-х томах. 
Том 1. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – С. 43-45. 

Онопка, Ю. М. Становлення маркетингових досліджень в 
Україні / Ю. М. Онопка ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-
2012 : міжнародна студентська науково-практична конференція 
(м. Чернігів, 18-19 квітня 2012 р.) : матеріали доповідей та 
виступів. У 2-х томах. Том 1. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – С. 52-54. 

Ситник, Ю. О. Державний сектор економіки України / 
Ю. О. Ситник ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-2012 : 
міжнародна студентська науково-практична конференція (м. 
Чернігів, 18-19 квітня 2012 р.) : матеріали доповідей та виступів. 
У 2-х томах. Том 1. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – С. 68-69. 
 

2013 
Богдан, Д. М. Особливості діяльності товарних бірж в 

Україні / Д. М. Богдан ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-
2013 : міжнародна студентська науково-практична конференція 
(м. Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) : збірник матеріалів 
конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 10-11. 

Бригунець, О. О. Роль інвестицій в економічному 
розвитку України / О. О. Бригунець ; наук. кер. Л. М. Мекшун // 
Юність науки-2013 : міжнародна студентська науково-практична 
конференція (м. Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) : збірник 
матеріалів конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 13-14. 
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Геза, М. О. Основні тенденції демографічних процесів в 
Україні / М. О. Геза ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-
2013 : міжнародна студентська науково-практична конференція 
(м. Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) : збірник матеріалів 
конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 14-16. 

Загрива, М. В. Цілі, принципи та механізм державного 
регулювання зайнятості / М. В. Загрива ; наук. кер. Л. М. 
Мекшун // Юність науки-2013 : міжнародна студентська науково-
практична конференція (м. Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) : 
збірник матеріалів конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 16-
17. 

Лелюк, Д. О. Проблеми ефективного управління 
державною власністю в Україні / Д. О. Лелюк ; наук. кер. 
Л. М. Мекшун // Юність науки-2013 : міжнародна студентська 
науково-практична конференція (м. Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) 
: збірник матеріалів конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 
17-18. 

Лиморенко, І. Л. Особливості сучасного державного боргу 
в Україні та шляхи його зменшення /  І. Л. Лиморенко ; наук. 
кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-2013 : міжнародна студентська 
науково-практична конференція (м. Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) 
: збірник матеріалів конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 
18-19. 

Севрюк, О. С. Особливості зовнішньої торгівлі в Україні / 
О. С. Севрюк ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-2013 : 
міжнародна студентська науково-практична конференція (м. 
Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) : збірник матеріалів конференції. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 19-20. 

Чхаїдзе, В. О. Проблеми функціонування споживчого 
ринку України / В. О. Чхаїдзе ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність 
науки-2013 : міжнародна студентська науково-практична 
конференція (м. Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) : збірник 
матеріалів конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 24-25. 

Яцун, В. М. Особливості шведської моделі соціально-
орієнтованої економіки / В. М. Яцун ; наук. кер. Л. М. Мекшун // 
Юність науки-2013 : міжнародна студентська науково-практична 
конференція (м. Чернігів, 18-19 квітня 2013 р.) : збірник 
матеріалів конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 38-39. 

 
2014 

Горбенко, К. М. Особливості демографічних процесів в 
Україні / К. М. Горбенко ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Інноваційний 
розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові 
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та соціокультурні аспекти : ІІІ Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція. – Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 2014. − С. 40-41. 

Дідок, Г. С. Антиінфляційна політика України / Г. С. Дідок ; 
наук. кер. Л. М. Мекшун // Інноваційний розвиток і транскордонна 
безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти 
: ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. − 
Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 2014. − С. 43-44. 

Долгополов, М. Г. Соціально-орієнтоване ринкове 
господарство / М. Г. Долгополов ; наук. кер. Л. М. Мекшун // 
Юність науки-2014 : міжнародна студентська науково-практична 
конференція (м. Чернігів, 17-18 квітня 2014 р.) : збірник 
матеріалів конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – С. 10-11. 

Дьякова, К. В. Сучасний стан та проблеми управління 
державним боргом України / К. В. Дьякова ; наук. кер. 
Л. М. Мекшун // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: 
економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти : ІІІ 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. − Чернігів 
: ЧНТУ ННІЕ, 2014. − С. 46-47. 

Пустовойт, Д. В. Заробітна плата в Україні і світі / 
Д. В. Пустовойт ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Інноваційний 
розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові 
та соціокультурні аспекти : ІІІ Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція. − Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 2014. – С. 63-64. 

Редька, Є. В. Сучасний стан і перспективи розвитку 
готівкового обігу в Україні / Є. В. Редька ; наук. кер. 
Л. М. Мекшун // Юність науки-2014 : міжнародна студентська 
науково-практична конференція (м. Чернігів, 17-18 квітня 2014 р.) 
: збірник матеріалів конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – С. 
17-18. 

Савченко, С. В. Особливості процесів приватизації в 
Україні / С. В. Савченко ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність 
науки-2014 : міжнародна студентська науково-практична 
конференція (м. Чернігів, 17-18 квітня 2014 р.) : збірник 
матеріалів конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – С. 22-23. 

Чхаїдзе, В. О. Економічні і соціальні наслідки інфляції в 
Україні / В. О. Чхаїдзе ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки-
2014 : міжнародна студентська науково-практична конференція 
(м. Чернігів, 17-18 квітня 2014 р.) : збірник матеріалів 
конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – С. 26-27. 
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2015 
Іваненко, І. О. Особливості розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні / І. О. Іваненко ; наук. кер. Л. М. Мекшун // 
Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, 
екологічні, правові та соціокультурні аспекти : IV Міжнародна 
науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих 
учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 
2015. – С. 254-255.  

Коваленко, І. Г. Інновації та інноваційна діяльність у 
туристичній галузі України / І. Г. Коваленко ; наук. кер. 
Л. М. Мекшун // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: 
економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти : IV 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і 
молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ 
ННІЕ, 2015. – С. 272-274. 

Куловер, Л. М. Проблема доларизації української 
економіки та шляхи її вирішення / М. Л. Куловер ; наук. кер. 
Л. М. Мекшун // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: 
економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти : IV 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і 
молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ 
ННІЕ, 2015. – C. 465-466. 

Курочка, В. О. Вплив структурної трансформації 
економіки на економічне зростання в Україні / В. О. Курочка ; 
наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки - 2015: Соціально-
економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. 
Чернігів, 22-23 квітня 2015 р.) : міжнародна студентська науково-
практична конференція. – Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 2015. – С. 30-32.  

Мурашко, О. В. Проблема інфляції в Україні / О. В. 
Мурашко ; наук. кер. Л. М. Мекшун // Інноваційний розвиток і 
транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та 
соціокультурні аспекти : IV Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція студентів   і молодих учених  (м. Чернігів, 
21 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 2015. – С. 113-114. 

Редько, В. О. Аграрний потенціал України та йог значення 
для національної економіки / В. О. Редько ; наук. кер. 
Л. М. Мекшун // Юність науки - 2015: Соціально-економічні та 
гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 22-23 
квітня 2015 р.) : міжнародна студентська науково-практична 
конференція. – Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 2015. – С. 55-57. 

Ремесник, В. О. Розвиток ринку споживчих товарів і 
послуг в Україні / В. О. Ремесник ; наук. кер. Л. М. Мекшун // 
Юність науки - 2015: Соціально-економічні та гуманітарні аспекти 
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розвитку суспільства (м. Чернігів, 22-23 квітня 2015 р.) : 
міжнародна студентська науково-практична конференція. – 
Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 2015. – С. 57-59.  

Самойленко, А. Г. Cтан розвитку ресторанного 
господарства в Чернігівській області / А. Г. Самойленко ; 
наук. кер. Л. М. Мекшун // Інноваційний розвиток і транскордонна 
безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти 
: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
студентів і молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). – 
Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 2015. − С. 351-352. 

Тимошенко, В. І. Основні чинники 
конкурентоспроможності економіки України / В. І. Тимошенко 
; наук. кер. Л. М. Мекшун // Юність науки - 2015: Соціально-
економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. 
Чернігів, 22-23 квітня 2015 р.) : міжнародна студентська науково-
практична конференція. – Чернігів : ЧНТУ ННІ економіки, 2015. – 
С. 74-77. 

Титаренко, А. О. Стратегічні галузі та їх значення для 
економіки України / А. О. Титаренко ; наук. кер. Л. М. Мекшун // 
Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, 
екологічні, правові та соціокультурні аспекти : IV Міжнародна 
науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих 
учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ ННІЕ, 
2015. – С. 143-144. 

Ювженко, В. А. Проблеми формування міжнародного 
туристичного іміджу України / В. А. Ювженко ; наук. кер. 
Л. М. Мекшун // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: 
економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти : IV 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і 
молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ 
ННІЕ, 2015. – С. 380-381. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 

 
T 
The governance experience of housing services in Germany [50] 
Б 
Батько промислової статистики (Соціально-економічні 
дослідження В. Е. Варзара) [2] 
Бюджетні  дослідження у працях  представників української 
земської статистики [24] 
В 
Вплив відкритості національної економіки на забезпечення 
економічної безпеки України [45] 
Вплив досліджень представників стокгольмської школи на 
економічний розвиток Швеції [34] 
Вплив марксизму, народників та історичної школи Німеччини на 
розвиток української земської статистики [10] 
Вплив статистико - економічних програм Д. П. Журавського та М. 
І. Зібера на дослідження представників чернігівської земської 
статистики [25] 
Д 
Деякі аспекти формування біологічних потреб людини в 
Чернігівській області [15] 
Дослідження проблем освіти в працях представників 
чернігівської земської статистики [31] 
Дослідження проблем статистики в працях М. В. Птухи [35] 
Дослідження ринкової кон’юнктури національної економіки в 
умовах глобалізації [33] 
Дослідження стану законодавчого регулювання : інформаційно-
аналітичні матеріали за науково-дослідної темою «Стратегія 
синхронізації транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на 
основі синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-
технічних потенціалів» [40] 
Е 
Еволюція наукових поглядів на структуру і державне 
забезпечення економічної безпеки [51] 
Економічна і фінансова оцінка інвестицій: інвестиційні ризики [26] 
Економічна теорія : опорний конспект лекцій для студентів 
спеціальностей "Соціальна робота", "Будівництво", 
"Гідротехніка", "Геодезія, картографія та землеустрій" всіх форм 
навчання [46] 
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Економічна теорія : опорний конспект лекцій з економічної теорії 
для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій» [53] 
З 
З історії статистичної думки в Україні (друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст.) [6]  
Забезпечення економічної безпеки України під впливом процесів 
транснаціоналізації національної економіки [52] 
Земська статистика освіти в Україні [11]  
І 
Інтеграційні об’єднання на теренах колишнього Радянського 
Союзу та роль України в них [27]  
Історія економіки та економічної думки : опорний конспект лекцій  
[47]  
Історія економіки та економічної думки : опорний конспект лекцій 
[28]  
Історія економічних вчень : опорний конспект лекцій для 
студентів напрямку “Економіка і підприємництво” всіх форм 
навчання  [3]  
Історія економічних вчень : опорний конспект лекцій для 
студентів напрямку “Економіка і підприємництво” всіх форм 
навчання [19] Історія економічних учень : опорний конспект 
лекцій для студентів напрямку "Економіка і підприємництво" всіх 
форм навчання  [16]  
М 
Методика аналізу загроз від діяльності зарубіжних і вітчизняних 
ТНК для транскордонної економічної безпеки України, 
Республіки Білорусь і Російської Федерації : виконано за 
науково-дослідної темою «Стратегія синхронізації 
транскордонної безпеки України, Росії, Білорусі на основі 
синергетичної взаємодії мезорегіональних науково-технічних 
потенціалів» [41] 
Методичні рекомендації до організації та проведенню 
самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу "Історія 
економічних вчень" для студентів всіх спеціальностей і форм 
навчання з напрямку "Економіка i підприємництво" [4] 
Н 
Напрями підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної 
взаємодії держави з транснаціональними корпораціями [48] 
Німецька і шведська моделі побудови соціально-орієнтованої 
ринкової економіки [49] 
О 
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Основи наукових досліджень : опорний конспект лекцій, теми 
семінарських занять і теми для самостійної роботи для студентів 
денної форми навчання  за напрямом підготовки: 6.140103 
«Туризм» з галузі знань: 1401 «Сфера обслуговування» [54] 
Особенности шведской модели экономического развития [38] 
Особливості земської статистики в Україні у другій половині XIX - 
на початку ХХ ст. (історико-економічний аспект) : автореф. дис. 
канд. екон. наук: 08.01.04 [12] 
Особливості земської статистики в Україні у другій половині XIX 
ст. - на початку ХХ ст. (історико-економічний аспект) : дис. канд. 
екон. наук: 08.01.04 [13] 
Особливості історії українського підприємництва та участі жінок у 
ньому [7] 
Особливості реформування житлово-комунального господарства 
у Білорусі і країнах Балтії [55] 
П 
Питання формування української національної свідомості в 
роботах О. О. Русова [20] 
Р 
Роль науково-дослідної роботи в процесі викладання курсу 
“Основи економічної теорії” [18] 
Роль О. О. Русова в створенні чернігівської школи земської 
статистики [17] 
Роль О. О. Русова у формуванні чернігівського типу земської 
статистики [29] 
Роль української земської статистики в створенні групових і 
комбінаційних таблиць [8] 
Роль української земської статистики у проведенні статистичних 
з’їздів і нарад у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [21] 
Роль чернігівського типу земських статистичних досліджень в 
історії статистичної науки [22] 
Роль Чернігівської земської статистики в проведенні економічних 
досліджень [14] 
Роль чернігівської земської статистики кінця XIX – початку XX ст. 
у проведенні облікових досліджень в Чернігівській губернії [1] 
С 
Світовий досвід забезпечення економічної безпеки в контексті 
транснаціоналізації національної економіки та практика України, 
Росії і Білорусі : аналітичні матеріали за науково-дослідною 
темою «Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України, 
Росії, Білорусі на основі синергетичної взаємодії 
мезорегіональних науково-технічних потенціалів» [42] 
Становлення і розвиток земської статистики в Україні [30] 
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Становлення і розвиток статистики народної освіти в Україні 
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [36] 
Становлення методології української земської статистики у 
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [23] 
Статистико-економічні дослідження селянських господарств 
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у Чернігівській губернії [37] 
Сутність та рівні економічної безпеки [43] 
Сучасні тенденції реформування управління житлово-
комунальним господарством України в умовах децентралізації 
[56] 
Т 
Теоретико-історичні витоки Чернігівської школи земської 
статистики [32] 
Теоретико-методологічні основи бюджетної статистики в працях 
О. В. Чаянова [39] 
У 
Удосконалення системи управління у житлово-комунальному 
господарстві України [57] 
Українська школа земської статистики [9] 
Ф 
Формування активної самостійної роботи студентів у процесі 
вивчення економічних дисциплін [44] 
Формування української школи земської статистики [5] 
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