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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 
В. Ф. Савченка як наукового співробітника університету. До 
покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, тези 
доповідей на конференціях, статті з періодичних видань та 
збірників. 

Добір матеріалу завершено 31.03.2018 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 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення 
слів і словосполучень українською мовою», ГОСТ Р 7.0.12-2011 
«Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила» та ДСТУ 7093:2009 «Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними 
європейськими мовами». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Володимира Федоровича Савченка – доктора 
економічних наук, професора кафедри економічної теорії 
Чернігівського національного технологічного університету, 
заслуженого економіста України, Академіка Української Академії 
наук, Академіка Академії економічних наук України. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
монографії, навчальні посібники, методичні вказівки, тези 
доповідей на конференціях, статті з періодичних видань та 
збірників.  

Представлені джерела охоплюють всю наукову діяльність 
автора по 2017 рік включно та праці, які подані до друку у 
2018році.  

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, Картотеки праць викладачів, 
Електронного каталогу Наукової бібліотеки ЧНТУ. 

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

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

Електронний аналог бібліографічного покажчика доступний в 
Електронному архіві IRChNUT та на сайті Наукової бібліотеки 
ЧНТУ. 

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Народився 20 квітня 1948 р. в с. Митченки Бахмацького 
району Чернігівської області.  

В 1966 році із золотою медаллю закінчив Митченську 
середню школу. Отримав дві вищі освіти – технічну та економічну. 

Основні етапи трудової діяльності: 1971 р. – інженер-
технолог Борзнянської філії Київського заводу напівпровідникових 
приладів. 1973-1986 рр. – контрольний майстер, старший 
контрольний майстер, заступник начальника відділу, начальник 
відділу виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний 
завод». 1986-1992 рр. –  заступник генерального директора 
виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний 
завод». 1992-1994 рр. – заступник глави Чернігівської обласної 
державної адміністрації з економічних питань.1994-2009 рр. – 
директор філії, заступник голови правління двох комерційних 
банків у м. Чернігів, м. Київ. З 2009 р. по теперішній час – 
професор кафедри економічної теорії Чернігівського 
національного технологічного університету. З 1995 р. по 2005 р. 
працював доцентом кафедри економічної теорії Чернігівського 
державного інституту економіки і управління, з 2005 р. по 2009 р. – 
професором тієї ж кафедри за сумісництвом. 

Кандидат економічних наук з 1995 р., має вчене звання 
доцента з 1998 р. У 2008 році захистив докторську дисертацію і 
отримав вчену ступінь доктора економічних наук. З 2010 р. має 
вчене звання професора. Науковий керівник восьми здобувачів і 
аспірантів, які захистили кандидатські дисертації. Академік 
Академії економічних наук України, Академік Української Академії 
наук і Член-кореспондент Української Академії наук національного 
прогресу. Указом Президента України 27 травня 1998 року 
Савченку В. Ф. присвоєно почесне звання  «Заслужений економіст 
України». Брав участь у розробці проекту Державної програми 
соціально-економічного розвитку Полісся, яка включала в себе 
розвиток 6 областей, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 252 від 27 квітня 1994 року був призначений 
заступником голови Координаційної ради при Кабінеті Міністрів з 
питань організації розробки даної програми. Розробив концепцію 
розвитку Чернігівського регіону, що використовується при 
плануванні та регулюванні економічних процесів території. 
Очолював організаційну і методичну роботу при розробці окремих 
планів соціально-економічного розвитку області, а також програм 
стабілізації економіки регіону. Очолював роботу по розробці 



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

5 

системи якості виробничого об’єднання «Чернігівський 
радіоприладний завод», яка у 1990 році першою в Радянському 
Союзі була атестована на відповідність міжнародним стандартом 
ІСО серії 9000.  

У співтоваристві з іншими працівниками Науково-дослідного 
економічного інституту Мінекономіки України брав участь у 
створенні «Методичних рекомендацій з розробки програм 
соціально-економічного розвитку регіону» і «Методичних 
рекомендацій з розробки програм соціально-економічного та 
культурного розвитку міста та адміністративного району», 
схвалених колегією Мінекономіки України 12 листопада 1997 року 
і Вченою радою НДЕІ Мінекономіки України 1 листопада 1998 р. 

У 2001-2002 рр. був членом Центрального правління Спілки 
економістів України. З 1993 р. по 2002 р. очолював обласне 
відділення спілки. З 1993 р. по даний час очолює обласне 
відділення Української  Асоціації якості. З 1991 по 1994 рр. був 
заступником голови Української Асоціації якості, головою комітету 
асоціації по сертифікації. У 1990 році обирався депутатом 
Чернігівської міської ради народних депутатів. Працює над 
вирішенням проблем регіону у складі Обласної науково-технічної 
ради. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ 
 

1990 
1. Активизация работы отделов технического контроля 

в вопросах управления качеством продукции / В. Ф. Савченко 
// Стандарты и качество. – 1990. – № 7. – С. 26-27. 

2. Организация работы по управлению качеством на 
современном этапе / В. Ф. Савченко // Производственно-
технический опыт. – 1990. – № 7. – С. 64-68. 

3. Экономическая эффективность использования САПР в 
заготовительно-штамповочном цикле приборного производства 
/ В. Ф. Савченко // Механика элементов конструкций летательных 
аппаратов из композиционных материалов : сб. науч. трудов. – Х. : 
ХАИ, 1990. – С. 110-115. 

4. Эффективность приборостроительного производства в 
условиях конверсии / В. Ф. Савченко // Механика элементов 
конструкций летательных аппаратов из композиционных материалов: 
сб. науч. трудов. – Х. : ХАИ, 1990. – С. 107-110. 

 
1991 

5. О подготовке системы качества объединения к 
сертификации / В. Ф. Савченко // Перспективные средства и 
технологии поддержки принятия решений по обеспечению 
стабильности качества и снижению затрат в условиях рыночной 
экономики : тезисы докладов науч.-техн. конференции. – К., 
1991. – 17 с. 

6. Сертификация системы качества – один из этапов 
подготовки к рыночной экономике / В. Ф. Савченко // 
Производственно-технический опыт. – 1991. – № 11-12. – С. 28-30. 

7. Управление качеством продукции на предприятии в 
условиях конверсии / В. Ф. Савченко // ХХ Огаревские чтения : 
тезисы докладов науч. конф. – Саранск, 1991. – С. 50. 

 
1992 

8. Почему мы хотим сертифицировать систему качества 
/ В. Ф. Cавченко // Стандарты и качество. – 1992. – № 3. – С. 16-18.  

9. Управление качеством в условиях конверсии и 
подготовки к рыночной экономике : методические 
рекомендации / В. Ф. Савченко. – К. : Знание, 1992. – 16 с.  

 
1994 

10. Без допомоги не обійтись / В. Ф. Cавченко // Деснянська 
правда. – 1994. – 28 червня. – С. 2. 
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11. Біди Чернігівщини / В. Ф. Cавченко // Деснянська 
правда. – 1994. – 2 червня. – С. 2. 

12. Блиск і злигодні землі Чернігівської / В. Ф. Cавченко // 
Урядовий кур’єр. – 1994. – 7 квітня. – С. 4. 

13. Виробництво товарів народного споживання на 
конверсійних підприємствах області / В. Ф. Cавченко // 
Інформація і ринок. – 1994. – № 5-6. – С. 32. 

14. Держава розвалює виробництво / В. Ф. Cавченко // 
Деснянська правда. – 1994. – № 61. – 28 травня. – С. 2. 

15. До виходу Чернігівського регіону з соціально-
економічної кризи / В. Ф. Cавченко // Економіка України. – 
1994. – № 6. – С. 84-87. 

16. На кордоні хмари ходять хмуро / В. Ф. Cавченко // 
Деснянська правда. – 1994. – 16 червня. – С. 2. 

17. Организация работы по управлению качеством, 
сертификации систем качества и продукции в регионе / 
В. Ф. Cавченко // Стандарты и качество. – 1994. – № 6. – С. 58-60. 

18. Організація випуску товарів власного виробництва в 
регіоні / В. Ф. Cавченко // Наукові статті претендентів на наукові 
ступені і звання за спеціальністю 08.09.03 «Праця, заробітна 
плата, рівень життя». – Кіровоград : Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського машинобудування, 1994. – С. 14-15. 

19. Проблеми економіки Чернігівщини / В. Ф. Cавченко. – 
Чернігів : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 
1994. – 80 с. 

20. Уряд товаровиробнику не підмога / В. Ф. Cавченко // 
Деснянська правда. – 1994. – 3 березня. – С. 1. 

21. Чернігівщина для України як Аляска для Америки / 
В. Ф. Cавченко // Голос України. – 1994. – 20 січня. – С. 2. 

22. Як жити далі / В. Ф. Cавченко // Деснянська правда. – 
1994. – 31 травня. – С. 2. 

23. Як ми ходили по кабінетах і що з того вийшло / 
В. Ф. Cавченко // Деснянська правда. – 1994. – 7 червня. – С. 2. 

 
1995 

24. Деякі питання забезпечення ефективної роботи банку 
в регіоні / В. Ф. Cавченко // Вісник банку «Україна». – 1995. – 
№ 1-2. – С. 48-51. 

25. Комплексний підхід до вирішення проблем регіону / 
В. Ф. Cавченко // Економіка України. – 1995. – № 4. – С. 37-43. 

26. Концепція і науково-методичні основи формування 
плану соціально-економічного розвитку Чернігівського 
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регіону : науково-методична праця / В. І. Пила, В. Ф. Cавченко. – 
Чернігів, 1995. – 101 с. 

27. Організаційне забезпечення пріоритетів, управління 
соціально-економічним розвитком Чернігівського регіону / 
В. Ф. Cавченко. – К., 1995. – 71 с. 

28. Організація і управління соціально-економічним 
розвитком регіону : дис... канд. екон. наук у вигляді наукової 
доповіді : 08.02.03 / В. Ф. Савченко. – К. : Науково-дослідний 
економічний інститут, 1995. – 50 с. 

29. Развитие межрегиональных экономических связей / 
В. Ф. Cавченко // Регионология. – 1995. – № 2. – С. 166-172. 

30. Соціально-економічні перспективи регіону / 
В. Ф. Cавченко // Сіверянський літопис. – 1995. – № 2. – С. 3-8. 

31. Чернігівська область. Соціально-економічний стан. 
Шляхи розвитку / В. Ф. Cавченко. – Чернігів : Деснянська 
правда, 1995. – 226 с. 

32. Шляхи розвитку Чернігівського регіону на етапі 
переходу до ринкових відносин / В. Ф. Cавченко // Інформація і 
ринок. – 1995. – № 1. – С. 25-26. 

 
1996 

33. Відчуття господаря / В. Ф. Cавченко // Просвіта. – 
1996. – 23 листопада. – С. 2. 

34. Економічні можливості Полісся / В. Ф. Cавченко // Закон 
і бізнес. – 1996. – № 6. – 7 лютого. – С. 3. 

35. Если план – не догма / В. Ф. Cавченко // Полемика. – 
1996. – № 42-43. – С. 20-22. 

36. Из плена иллюзий – «поступью планов» / 
В. Ф. Cавченко // Голос Украины. – 1996. – 2 октября. – С. 6. 

37. Конституция Украины : возможности ее влияния на 
экономическую ситуацию в государстве и регионах / 
В. Ф. Cавченко // Черниговский деловой курьер. – 1996. – 
17 октября. – С. 4. 

38. Надійність, стабільність – кредо банку «Україна» / 
В. Ф. Cавченко // Деснянська правда. – 1996. – 28 листопада. – С. 2. 

39. Організаційно-економічні проблеми переходу до 
ринкової економіки України в аграрних областях / 
В. Ф. Cавченко // Соціально-економічні проблеми перехідних 
процесів в народному господарстві: тези доповідей Міжнар. наук.-
практ. конф. – Харків, 1996. – С. 31-33. 

40. Особливості економічного стану Чернігівської області 
і важливість комплексного підходу при виході з кризи / 
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В. Ф. Cавченко // Національний прогрес України : економічні та 
соціокультурні передумови і пріоритети : зб. наук. праць Академії 
національного прогресу України. – Миколаїв : МРЦСД, 1996. – 
С. 31-35. 

41. План по валу. Если нет вала, значит нужен план / 
В. Ф. Cавченко // Черниговский деловой курьер. – 1996. – 
15 августа. – С. 3. 

42. Программа правительства : дождемся ли отчета? / 
В. Ф. Cавченко // Черниговский деловой курьер. – 1996. – 21-
28 ноября. – С. 6-7. 

43. Регулювання ринкових відносин в Чернігівському 
регіоні / В. Ф. Cавченко // Інформація і ринок. – 1996. – № 5-6. – 
С. 32-34. 

44. Соціально-економічна ситуація на Чернігівщині. 
Стимулювання розвитку регіону / В. Ф. Cавченко // 
Сіверянський літопис. – 1996. – № 4. – С. 3-9. 

45. Фінансові операції на кордонах держави : приклад 
Чернігівської області / В. Ф. Cавченко // Вісник банку «Україна». 
– 1996. – № 2. – С. 31-35. 

46. Чи існує у нас регіональна політика ? / В. Ф. Cавченко // 
Діло. – 1996. – 1-6 серпня. – С. 4. 

47. Шляхи впливу на демографічну ситуацію в 
Чернігівському регіоні / В. Ф. Cавченко // Людина і праця. – 
1996. – № 12. – С. 29-39. 

 
1997 

48. Где мы теряем ? / В. Ф. Cавченко // Регион. – 1997. – 14-
21 июня. – С. 16. 

49. Демографічна ситуація на Чернігівщині / 
В. Ф. Cавченко // Правда Прилуччини. – 1997. – № 2-5. – С. 2. 

50. Екологічні проблеми Чернігівщини / В. Ф. Cавченко // 
Правда Прилуччини. – 1997. – 6 серпня. – С. 2-3. 

51. Комплексний підхід до розвитку регіонів / 
В. Ф. Cавченко // Свобода. – 1997. – 4 листопада. – С. 2. 

52. Комплексні програми розвитку регіону та принципи їх 
розробки / В. Ф. Cавченко // Інформація і ринок. – 1997. – № 1. – 
С. 21-22. 

53. Концепція розвитку регіону / В. Ф. Cавченко // Правда 
Прилуччини. – 1997. – № 73. – 10 вересня. – С. 3. 

54. Методичні рекомендації з розробки програми 
соціально-економічного розвитку регіону / В. М. Абрамов, 
Л. М. Бабич, Н. М. Гакал, В. Ф. Савченко [та ін.]. – К. : НДЕІ 
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Мінекономіки України, 1997. – 157 с. 
55. Планування як засіб регулювання і стабілізації 

ситуації в регіоні / В. Ф. Cавченко // Бізнес-контракт, Business-
contract. – 1997. – № 1. – С. 4. 

56. Программа обеспечения конкурентоспособности 
продукции на предприятиях Черниговской области / 
В. Ф. Cавченко // Стандарты и качество. – 1997. – № 1. – С. 34-37. 

57. Програмний підхід, шляхи його використання. 
Комплексні державні програми обласного і міжобласного 
значення, їх зв’язок з міжгалузевими програмами / В. Ф. Cавченко 
// Современная контрольно-испытательная техника промышленных 
изделий и их сертификация – труды І науч.-практ. конф. – К, 1997. – 
С. 120-123. 

58. Регулювання економічного розвитку регіонів / 
В. Ф. Cавченко // Вісник банку «Україна». – 1997. – № 1. – С. 42-45. 

59. Розміщення продуктивних сил : методичні рекомендації 
щодо вивчення дисципліни для студентів всіх спеціальностей заочної 
форми навчання / В. Ф. Савченко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 1997. - 40 с. 

60. Розміщення продуктивних сил : методичні рекомендації 
щодо використання інформаційного матеріалу по Чернігівській 
області при вивченні дисципліни для студентів всіх 
спеціальностей заочної форми навчання / В. Ф. Савченко. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 1997. – 33 с. 

61. Розміщення продуктивних сил : методичні вказівки по 
написанню та питання контрольних робіт з дисципліни для студентів 
всіх спеціальностей заочної форми навчання / В. Ф. Савченко. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 1997. – 27 с.  

62. Тенизация экономики – «калиф на час» или 
объективная необходимость? / В. Ф. Cавченко // Форум. – 
1997. – 5 марта. – С. 12-15. 

63. Управління ресурсним забезпеченням регіону / 
В. Ф. Cавченко // Новина. – 1997. – 15 серпня. – С. 2. 

64. Частник выжил? Да здравствует частник! / 
В. Ф. Cавченко // День. – 1997. – № 2. – С. 4. 

 
1998 

65. Заощадження населення повинні бути вигідні людям, 
банку та економіці регіону / В. Ф. Cавченко // Вісник банку 
«Україна». – 1998. – № 1. – С. 21-28. 

66. Концепция развития Черниговского региона / 
В. Ф. Cавченко // Новый век. – 1998. – № 1. – С. 2-4. 

67. Перспективи розвитку Чернігівського регіону / 



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

11 

Є. М. Сич, В. Ф. Савченко // Вісник Чернігівського технологічного 
інституту. Сер. : Економіка. – 1998. – № 7. – С. 41-52. 

68. Перспективне планування на довготривалий період. 
Комплексні державні програми на рівні регіону / 
В. Ф. Cавченко // Бізнес-інформ. – 1998. – № 9. – С. 75-77. 

69. Проблеми розвитку інтеграційних процесів у 
прикордонних регіонах / Є. Сич, В. Савченко, О. Сумін, О. Гонта 
// Економіка України. – 1998. – № 10. – С. 33-41. 

70. Програма забезпечення науково-технічного прогресу 
в регіоні / В. Ф. Cавченко // Соціально-психологічні, економічні та 
виробничі аспекти сучасної економіки і освіти – матеріали наук.-
практ. конф. ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 1998. – С. 3-5. 

71. Чи наближаємось ми до ринкової економіки? / 
В. Ф. Cавченко // Сіверянський літопис. – 1998. – № 6. – С. 171-189. 

72. Шляхи оптимізації забезпечення соціального захисту 
населення держави і регіону / В. Ф. Cавченко // Соціальний 
захист. – 1998. – № 6. – С. 37-45. 

73. Як живеш, Чернігівщино? Соціально-економічне 
дослідження / В. Ф. Cавченко. – К. : УФПР, 1998. – 52 с. 

 
1999 

74. Бутафорія замість «курсу реформ» / В. Ф. Cавченко // 
День. – 1999. – 14 вересня. – С. 5. 

75. Вплив приватизації та оподаткування на соціально-
економічний стан регіонів / І. І. Кичко, В. Ф. Савченко // 

Регіональні перспективи. – 1999. – № 4 (7). – С. 10-12. 
76. Держава і регіон : регулювання соціально-

економічного розвитку : в 3 кн. Кн. 1. Держава / 
В. Ф. Савченко. – К. : Знання, 1999. – 306 с. 

77. Держава і регіон : регулювання соціально-
економічного розвитку : в 3 кн. Кн. 2, Ч. 1. Регіон / 
В. Ф. Савченко. – К. : Знання, 1999. – 205 с. 

78. Держава і регіон : регулювання соціально-
економічного розвитку : в 3 кн. Кн. 2, Ч. 2. Регіон / 
В. Ф. Савченко. – К. : Знання, 1999. – 213 с. 

79. Держава і регіон : регулювання соціально-
економічного розвитку : в 3 кн. Кн. 3. Місцевий рівень / 
В. Ф. Савченко. – К. : Знання, 1999. – 303 с. 

80. Инвестиционные возможности регионов на примере 
Черниговской области / В. Ф. Савченко, И. Е. Московец // 
Регион : проблемы и перспективы. – 1999. – № 3. – С. 48-52. 

81. Інноваційні проекти в агропромисловому секторі / 
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В. Ф. Cавченко, І. Е. Московець // Економіка України. – 1999. – 
№ 5. – С. 56-62. 

82. Іноземне інвестування соціально-економічних 
процесів в державі і регіоні / В. Ф. Cавченко // Сіверянський 
літопис. – 1999. – № 3. – С. 198-207. 

83. Методичні рекомендації з розробки програм 
соціально-економічного та культурного розвитку міста та 
адміністративного району / В. М. Абрамов, Л. М. Бабич, 
Н. М. Гакал, В. Ф. Савченко [та ін.]. – К. : НДЕІ Мінекономіки 
України, 1999. – 80 с. 

84. Планування трудових ресурсів і рівня життя 
населення (Чернігівський регіон) / В. Ф. Cавченко // 
Демографія, економіка праці та соціальна політика. – Кіровоград : 
КДТУ, 1999. – Вип. 6. – С. 123-126. 

85. Регулювання соціально-економічного розвитку 
регіону / В. Ф. Cавченко // Вісник Чернігівського технологічного 
інституту. Сер. : Економіка. – 1999. – № 8. – С. 86-95. 

86. Стан і перспективи розвитку соціально-трудових 
відносин в Україні / В. Ф. Cавченко // Демографія, економіка праці та 
соціальна політика. – Кіровоград : КДТУ, 1999. – Вип. 6. – С. 16-27. 

87. У нас немає державної економічної політики / 
В. Ф. Cавченко // Гарт. – 1999. – 28 травня. – С. 6. 

88. Чернігівська область : регулювання соціально-
економічного розвитку / В. Ф. Cавченко // Експрес-новини : 
наука, техніка, виробництво. – 1999. – № 9-10. – С. 23-25. 

 
2000 

89. Взаємодія держави і регіону – умова формування 
системи життєзабезпечення населення / І. Б. Чудновець, 
В. Ф. Савченко // Управління розвитком соціально-економічних 
систем : глобалізація, підприємництво, стале економічне 
зростання : Труди Всеукр. наук. конф. студентів та молодих 
учених. – Донецьк, 2000. – С. 285-287. 

90. Деякі регіональні аспекти рівня життя населення : 
Чернігівщина / В. Ф. Cавченко, І. Б. Чудновець // Сіверянський 
літопис. – 2000. – № 4. – С. 203-208.  

91. Економічні відносини держави і регіонів / В. Ф. Cавченко // 
Сіверянський літопис. – 2000. – № 5. – С. 169-177. 

92. Життєзабезпечення населення : проблеми 
самозайнятості / В. Ф. Cавченко, І. Б. Чудновець // 
Підприємництво Чернігівщини : гендерний підхід. Місце, роль і 
проблеми становлення малого і середнього бізнесу серед жінок : 
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матеріали обласн. наук.-практ. конф. – Чернігів, 2000. – С. 59-61. 
93. Звіримо думки / В. Ф. Cавченко // Чернігівські відомості. – 

2000. – 10 березня. – С. 3. 
94. Інвестиційний паспорт як передумова прискореного 

економічного розвитку регіону / В. Ф. Cавченко // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. Сер. : 
Економіка. – 2000. – № 11. – С. 61-65. 

95. Інвестиційні можливості банківської системи та 
проблеми їх ефективного використання в державі і регіоні / 
В. Ф. Cавченко // Регіональні перспективи. – 2000. – № 5. – С. 30-33. 

96. Інвестування економічної і соціальної сфери як 
альтернативний шлях розвитку регіону в умовах бюджетного 
дефіциту / В. Ф. Cавченко // Бюджет : проблеми і перспективи. – 
Чернігів, 2000. - Вип. № 3. – С. 12-20. 

97. Науково-методичні основи регулювання економічних 
процесів в регіоні / В. Ф. Cавченко. – Чернігів : Чернігівський 
ЦНТЕІ, 2000. – 251 с. 

98. Основні напрямки інвестування 
народногосподарського комплексу Чернігівської області / 
В. Ф. Cавченко, І. Е. Московець // Регіональні перспективи. – 
2000. – № 4. – С. 10-13. 

99. Проблеми реформування аграрного сектора економіки в 
контексті рівня життя населення / В. Ф. Cавченко, І. Б. Чудновець // 
Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих 
учених-аграрників. – Харків, 2000. – С. 155-157.  

100.  Роль агропромислового комплексу в активізації 
економічних процесів регіону / В. Ф. Cавченко // Сіверянський 
літопис. – 2000. – № 2. – С. 196-197. 

101. Система програмних документів відносно 
регулювання економіки регіону / В. Ф. Cавченко // Економіка : 
проблеми теорії та практики. – 2000. – Вип. 15. – С. 28-31. 

 
2001 

102. Деякі аспекти інформаційного забезпечення 
програмного регулювання соціально-економічного розвитку 
регіону / В. Ф. Cавченко // Науково-технічна інформація. – 2001. – 
№ 3. – С. 3-7.  

103.  Дослідження економічного розвитку держави і 
регіону / В. Ф. Cавченко. – К. : Науковий світ, 2001. – 255 с. 

104.  Комплексний підхід, програмне регулювання 
соціально-економічного розвитку регіону / В. Ф. Cавченко // 
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Стратегія економічного розвитку України. – 2001. – № 5. – С. 110-114. 
105. Методологія забезпечення планових процесів у 

сучасній науці на рівні держави і регіону / В. Ф. Cавченко // 
Сіверянський літопис. – 2001. – № 6. – С. 162-166. 

106.  Регіональний аспект регулювання життєзабезпечення 
населення / Ю. В. Кирилюк, В. Ф. Савченко, І. Б. Чудновець // Теорії 
мікро-макроекономіки. – 2001. – № 8. – С. 113-117. 

107.  Роль держави в регулюванні економічних процесів, 
прогнозуванні і плануванні / В. Ф. Cавченко // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. Сер.: 
Економіка. – 2001. – № 14. – С. 229-238. 

108.  Розміщення продуктивних сил : методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни (для студентів всіх 
спеціальностей заочної форми навчання) / В. Ф. Савченко. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2001. – 62 с. 

109.  Світовий досвід регулювання соціально-
економічних процесів / В. Ф. Cавченко // Сіверянський літопис. – 
2001. – № 4. – С. 148-155. 

110.  Синтез стабільності і професіоналізму / 
В. Ф. Cавченко // Гарт. – 2001. – 7 вересня. – С. 4. 

111. Теоретичне обґрунтування необхідності 
регулювання ринкової економіки розвинених держав / 
В. Ф. Cавченко // Стратегія економічного розвитку України. – 
2001. – № 7. – С. 69-78. 

112. Фінансове забезпечення сільськогосподарського 
виробництва держави і регіону / В. Ф. Cавченко // Сіверянський 
літопис. – 2001. – № 1. – С. 128-129. 

113.  Чернігівська область : шляхи розвитку та 
перспективи (державні та регіональні аспекти) / 
В. Ф. Cавченко. – Чернігів : Ініціатива, 2001. – 52 с. 

 

2002 
114.  Активізація діяльності філій середніх і малих банків у 

регіоні / В. Ф. Cавченко // Вісник Національного банку України. – 
2002. – № 9. – С. 35-37. 

115.  Багато банків – це добре. Один з них – це банк «Синтез» 
/ В. Ф. Cавченко // Бізнес плюс. – 2002. – 21 травня. – С. 4. 

116. Банк «Синтез» – обличчям до людей / В. Ф. Cавченко // 
Деснянська правда. – 2002. – 12 грудня. – С. 3. 

117.  Дослідження економічних та організаційних факторів 
державного регулювання виробництва сільськогосподарської 
продукції в регіоні / В. Ф. Cавченко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. – Луганськ, 2002. – С. 135-137. 
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118. Информационные ресурсы и их роль в обеспечении 
программного регулирования развития территорий / 
В. Ф. Cавченко // Построение информационного общества : 
ресурсы и технологии : материалы ІХ Междунар. науч.-практ. 
конф. – К., 2002. – С. 90-92. 

119. Мертві бджоли не гудуть / В. Ф. Cавченко // Чернігівські 
відомості. – 2002. – 11 січня. – С. 2. 

120. Напрямки реалізації рекреаційних і туристичних 
можливостей регіону / В. Ф. Cавченко // Зб. матеріалів ІV наук.- 
теорет. конф., присвяченої десятій річниці ІММБ. – Чернігів, 
2002. – С. 82-84. 

121. Нашим клієнтам зичимо успіхів і процвітання! / 
В. Ф. Cавченко // Бізнес плюс. – 2002. – 25 грудня. – С. 5. 

122. Планування і регулювання соціально-економічних 
процесів на регіональному рівні / В. Ф. Cавченко // Зб. матеріалів ІV 
наук.-теорет. конф., присвяченої десятій річниці ІММБ. – Чернігів, 
2002. – С. 82-84. 

123.  Програмне управління науково-технічним 
прогресом регіонів / В. Ф. Cавченко // Сіверянський літопис. – 
2002. – № 4. – С. 144-147. 

124.  Регулювання зайнятості населення як фактор 
соціально-економічного розвитку регіону / В. Ф. Cавченко // 
Стратегія економічного розвитку України. – 2002. – № 6. – С. 36-44. 

 

2003 
125. Банк «Синтез» – обличчям до людей / В. Ф. Cавченко 

// Сіверщина. – 2003. – 2 травня. – С. 6. 
126. Банк «Синтез» : 10 років на фінансовому ринку / 

В. Ф. Cавченко // Бізнес плюс. – 2003. – 11 грудня. – С. 5. 
127. Варіанти та особливості прискорення розвитку філії 

банку в регіоні / В. Ф. Cавченко // Формування ринкових відносин 
в Україні. – 2003. – № 5. – С. 44-48.  

128. Дослідження соціально-економічного стану 
Чернігівської області / В. Ф. Cавченко // Експрес-новини : наука, 
техніка, виробництво. – 2003. – № 15-16. – С. 1-4. 

129. Прикро / В. Ф. Cавченко // Бізнес плюс. – 2003. – 
30 квітня. – С. 4. 

130. Розширення мережі відділень банку в регіоні / 
В. Ф. Савченко // Вісник Національного банку України. – 2003. – 
№ 7. – С. 51-53. 

131. Система стимулювання розвитку підприємництва та 
її вплив на розширення обсягів інвестицій в українську 
економіку / В. Ф. Савченко // Чернігівські податкові новини. – 
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2003. – № 10. – С. 6. 
132. Сучасний стан державного регулювання економіки 

України / В. Ф. Савченко // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. Сер. : Економіка. – 2003. – № 19. – 
С. 70-77. 

133. Сучасний стан та напрямки і перспективи 
регулювання соціально-економічних процесів у 
Чернігівській області / В. Ф. Савченко // Науково-технічна 
інформація. – 2003. – № 1. – С. 8-14. 

 
2005 

134.  Банк «Синтез» – 12 років стабільності / 
В. Ф. Cавченко // Афіша. – 2005. – 23 грудня. – С. 7. 

135.  Банк «Синтез» – обличчям до людей / В. Ф. Cавченко 
// Наш край. – 2005. – 26 березня. – С. 4. 

136. Зазирати у минуле поки що рано / В. Ф. Cавченко // 
Гарт. – 2005. – 21 липня. – С. 6. 

137.  Інвестиційна стратегія в планових документах 
розвитку регіону / В. Ф. Cавченко // Науковий потенціал світу – 
2005 – матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 
2005. – С. 84-86. 

138.  Особливості програмного управління економікою в 
Україні / В. Ф. Савченко // Формування ринкових відносин в 
Україні. – 2005. – № 9. – С. 28-32. 

139. Познакомимся ближе / В. Ф. Савченко // Семь дней. – 
2005. – 27 апреля. – С. 3. 

140. Ті, що творять майбутнє України / В. Ф. Савченко // 
Рейтинг. – 2005. – № 8 (10). – С. 8-9. 

 
2006 

141.  «Синтез» – значить зручно і надійно / В. Ф. Cавченко 
// Чернігівські відомості. – 2006. – 24 травня. – С. 2. 

142.  Банк «Синтез» – надійність, довіра, порядність, 
стабільність / В. Ф. Cавченко // Черниговская неделя. – 2006. – 
26 января. – С. 4. 

143. Банк «Синтез» : «Bank of Coffe» – присмак нашої 
стабільності / В. Ф. Cавченко // Объявления по средам. – 2006. – 
27 сентября. – С. 6. 

144. Банкіри запрошують на каву / В. Ф. Cавченко // 
В каждый дом. – 2006. – 24-30 августа. – С. 7. 

145. Все для клієнта : швидко, якісно, професійно! / 
В. Ф. Савченко // Удача. – 2006. - № 15. – 24 квітня. – С. 2. 
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146. Зима 2006-2007 буде. Яка? / В. Ф. Савченко // 
Чернігівський вісник. – 2006. – 26 жовтня. – С. 5. 

147. Інвестиційний розвиток і його обґрунтування в 
короткострокових програмних документах регіону / 
В. Ф. Савченко // Сіверянський літопис. – 2006. – № 4. – С. 178-183. 

148. Методичні аспекти розробки балансу фінансових 
ресурсів регіону / В. Ф. Савченко // Економіка : проблеми теорії і 
практики. - 2006. – Вип. 211, Т. II. – С. 314-322. 

149.  Надійність і стабільність, доведені часом / 
В. Ф. Cавченко // Деснянська правда. – 2006. – 18 лютого. – С. 2. 

150. Особливості використання поточного планування у 
програмних документах Чернігівської області / В. Ф. Савченко 
// Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 141-146. 

151. Розробка системи моніторингу ефективності річної 
програми соціально-економічного розвитку регіону / 
В. Ф. Савченко // Регіональна економіка. – 2006. – № 4 (42). – 
С. 135-140. 

152. Синтез вашого успіху – наша повсякденна робота! / 
В. Ф. Савченко // Удача. – 2006. – 8 червня. – С. 2. 

 
2007 

153. Банк «Синтез» як частина нашого повсякденного 
життя / В. Ф. Савченко // Чернігівські відомості. – 2007. – 
20 червня. – С. 3. 

154. Банк, якому довіряють / В. Ф. Савченко // Сіверщина. – 
2007. – 19 жовтня. – С. 3. 

155.  Банківський лікбез / В. Ф. Савченко // Семь дней. – 
2007. – 24 января. – С. 3. 

156. Методологічні засади розроблення програм 
соціально-економічного розвитку на регіональному рівні : 
дис... доктора екон. наук : 08.00.03 / В. Ф. Савченко. –  К. : 
Науково-дослідний економічний ін-т., 2007. - 409 с. 

157. Найбільш важливі інструменти державного і 
регіонального розвитку економіки / В. Ф. Беседін, 
В. Ф. Савченко // Економіка України : проблеми економічного 
розвитку : колективна монографія [за ред. В. Ф. Беседіна, 
А. С. Музиченка]. – К. : НДЕІ, 2007. – С. 334-362. 

158. Особливості розробки економічної частини 
програми соціально-економічного розвитку регіону на 
короткостроковий період / В. Ф. Савченко // Університетські 
наукові записки : Часопис Хмельницького університету 
управління та права. – Хмельницький : ХУУП, 2007. – С. 454-459. 
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159. Проблеми планування розвитку економіки на 
регіональному рівні / В. Ф. Савченко // Економіка України : 
проблеми економічного зростання – матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. – Умань, 2007. – С. 182-184. 

160. Програмне регулювання соціально-економічного 
розвитку на регіональному рівні : монографія / В. Ф. Савченко. 
– Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. – 516 с. 

161. Стратегічні напрямки економічного розвитку регіону 
на сучасному етапі / В. Ф. Cавченко // Сучасні тенденції розвитку 
економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції : тези ХІ 
наук.-практ. конф. викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. 
– Чернігів, 2007. – С. 19-20. 

162. Стратегічні напрямки економічного розвитку 
Чернігівської області на сучасному етапі / В. Ф. Cавченко. – 
Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. – 376 с. 

 
2008 

163. Я гордий, що працював на цьому заводі... / 
В. Ф. Савченко // Семь дней. – 2008. – № 8(328). – 20 февраля. – С. 7. 

164. Державне регулювання економіки : методичні вказівки 
щодо вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей усіх 
форм навчання / В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – 44 с. 

165. «Синтез» : платежі без комісії, відсотки – найвищі / 
В. Ф. Cавченко // Місто. – 2008. – 19 червня. – С. 3. 

166. Банк «Синтез» – назустріч людям / В. Ф. Cавченко // 
Чернігівські відомості. – 2008. – 20 лютого. – № 8. – С. 3. 

167. Дослідження факторів рівня розвитку регіону / 
В. Ф. Савченко // Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та науки 
в контексті євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
(Чернігів, 13-14 квітня 2008 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 16-19. 

168. Інвестиційна привабливість як фактор розвитку 
продуктивних сил регіонів і держави в цілому / В. Ф. Cавченко 
// Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : матеріали 
доповідей та виступів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 24-
26 вересня 2008 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 131-136. 

169. Комплексний підхід до інноваційного розвитку на 
регіональному рівні / В. Ф. Cавченко // Макроекономічне 
регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії 
інновативно-інноваційного розвитку в Україні : матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-24 жовтня 2008 р.) : у 3-х ч. – К. : 
РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 3. – С. 236-240. 

170.  Методологічні засади щодо визначення інвестиційних 



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

19 

ресурсів, необхідних для розвитку продуктивних сил регіонів / 
В. Ф. Савченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. 
праць; [голов. ред. А. П. Наливайко]. – К. : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – 
С. 71–77. 

171. Обґрунтування напрямів розвитку інфраструктури 
інноваційної політики в державі і регіонах / В. Ф. Cавченко // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 7-8. – С. 82-87.  

172. Обґрунтування системи програмних документів і 
показників на регіональному рівні / В. Ф. Cавченко // Держава 
та регіони. Сер. : Економіка і підприємництво. – 2008. – № 6. – 
С. 196-201. 

173. Організаційно-економічний механізм розроблення і 
реалізації довгострокових програм розвитку економіки 
регіону / В. Ф. Cавченко // Економіка України : стратегічне 
планування : колективна монографія; [за ред. В. Ф. Беседіна, 
А. С. Музиченка]. – К. : НДЕІ, 2008. – С. 417-425. 

174. Особливості стратегії розвитку регіону / 
В. Ф. Cавченко // Економіка України : стратегічне планування : 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26-27 вересня 2008 р.). – 
Умань : Уманський державний педагогічний ун-т імені П. Тичини, 
2008. – С. 174-185. 

175.  Платіть без комісії… у банку «Синтез» / 
В. Ф. Cавченко // Наш край. – 2008. – 26 липня. – С. 4. 

176. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку на 
регіональному рівні / В. Ф. Cавченко // Науковий вісник ЧДІЕУ. 
Сер. 1. Економіка. – 2008. – № 1. – С. 14 - 26. 

177. Програмне регулювання розвитку економіки 
держави та регіонів на сучасному етапі / В. Ф. Cавченко // 
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького 
університету управління та права. – 2008. – № 4. – С. 398-403. 

178. Програмний підхід при забезпеченні інноваційного 
розвитку на регіональному рівні / В. Ф. Cавченко // Освіта, 
наука та виробництво у регіональному розвитку : Міжнар. інновац. 
форум (м. Чернігів, 21-23 травня 2008 року) : матеріали доповідей 
та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 64-67. 

179. Регіональні особливості народонаселення та 
працевлаштування на території України / В. Ф. Cавченко // 
Сіверянський літопис. – 2008. – № 5. – С. 149-156. 

180.  Розміщення продуктивних сил і регіональна 
економіка : методичні вказівки щодо вивчення дисципліни для 
студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / уклад. : 
В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – 64 с. 
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181. Розміщення продуктивних сил і регіональна 
економіка : методичні вказівки щодо використання інформаційного 
матеріалу регіонального рівня при вивченні дисципліни для студентів 
усіх спеціальностей усіх форм навчання / уклад. : В. Ф. Савченко. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – 44 с. 

182. Світовий та вітчизняний досвід методологічного 
забезпечення регулювання економіки регіонів на сучасному 
етапі розвитку / В. Ф. Cавченко // Економіка України : проблеми 
розвитку галузей і регіонів : колективна монографія; [за ред. 
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В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – 88 с. 

239. Регіональна економічна система як складова 
господарського комплексу держави / В. Ф. Cавченко // 
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 13-14 травня 2011 р.) – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 58-59. 

240. Рівень конкурентоспроможності держави та регіонів 
в Україні і шляхи її підвищення / В. Ф. Савченко, 
М. О. Омеляненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. 
праць. Спец. вип. Регіональний розвиток України : проблеми та 
перспективи : у 2-х ч. Ч. 2. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 394-402. 
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241. Структурна перебудова національної економіки: 
проблеми та перспективи / В. Ф. Савченко, М. О. Омеляненко // 
Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер.1. Економіка. – 2011. – № 3 (11). – 
С. 9-16. 

 
2012 

242. Державне регулювання інноваційної діяльності в 
Україні / К. М. Катрушенко, В. Ф. Савченко // Актуальні проблеми 
економічного та соціального розвитку виробничої сфери : IХ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 29-30 березня 2012 р.). – Донецьк, 
2012. – Т. 2. – С. 143-144. 

243.  Державне регулювання підприємництва в Україні в 
умовах нестабільної трансформаційної економіки / 
В. Ф. Савченко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка. – 
2012. – № 3. – С. 167-172. 

244.  Державний вплив на розвиток окремих сфер 
підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] / 
В. Ф. Савченко // Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ. Сер. 1. 
Економіка і управління. – 2012. – № 1(3). – С. 4-11. – Режим 
доступу : http://www.chasopis.geci.cn.ua/. 

245.  Економічне районування і територіальна організація 
господарства : етапи розвитку, наявний стан та перспективи 
/ В. Ф. Савченко // Економіка України : інвестиційно-інноваційна 
складова : колективна монографія; [за ред. В. Ф. Беседіна, 
А. С. Музиченка]. – К. : НДЕІ, 2012. – С. 218-225. 

246. Інноваційна складова національної економіки як 
фактор підвищення її конкурентоспроможності / 
В. Ф. Савченко, М. О. Омеляненко // Імперативи розвитку України 
в умовах глобалізації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – С.58-59. 

247.  Кластери як складова інноваційного розвитку 
економіки / В. Ф. Савченко, Р. В. Васько // Формування стратегій 
науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку 
суспільства : Міжнар. наук.-практ. on-line-конференція (м. Тернопіль, 
6-7 грудня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 139-141. 

248. Моделі національної економіки : теоретичні основи, 
історичний  екскурс та українські реалії / В. Ф.Савченко // 
Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер.1. Економіка. - 2012. – № 1 (13). – 
С. 13-19. 

249. Основні шляхи вирівнювання платіжного балансу 
України / В. Ф. Савченко, М. О. Омеляненко // Науковий вісник 
ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка. – 2012. – № 4 (16). – С. 7-13. 
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250. Перспективні спрямування розвитку економіки 
України на сучасному етапі / В. Ф. Савченко // Імперативи 
розвитку України в умовах глобалізації : матеріали ІV Міжнар. 
наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – С.26-30. 

251. Проблеми національної економіки України та 
особливості їх вивчення у вищих навчальних закладах / 
В. Ф. Савченко // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 16-28. 

252. Проблеми реалізації машинобудівної продукції в Україні 
/ Л. Ю. Рекун, В. Ф. Савченко // Актуальні проблеми економічного та 
соціального розвитку виробничої сфери : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. : в 2-х т. Т. 2. – Донецьк : Донецький національний 
технічний ун-т, 2012. – С. 37-39. 

253. Потенціал виробництва органічної продукції в 
Україні / В. Ф. Савченко, К. В. Мартиненко // Науковий вісник 
ЧДІЕУ. Сер.1. Економіка. – 2012. – № 3 (15). – С. 9-15. 

254. Раціональне природокористування як фактор 
економічного розвитку України / В. Ф. Савченко, 
К. М. Катрушенко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер.1. Економіка. – 
2012. – № 2 (14). – С. 9-15. 

255.  Регіональна економіка : навчальний посібник / 
В. Ф. Савченко. – К. : Кондор, 2012. – 339 с. 

256. Стратегічне планування та прогнозування 
інноваційно-інвестиційної діяльності / В. Ф. Савченко // 
Економіка України : фінансово-економічні проблеми інноваційного 
розвитку : колективна монографія; [за ред. В. Ф. Беседіна, 
А. С.Музиченка]. – К. : НДЕІ, 2012. – С. 136-144. 

 
2013 

257. Венчурне інвестування: зарубіжний досвід та його 
адаптація до українських реалій / В. Ф. Савченко, Д. В. Шатирко 
// Імперативи розвитку соціально-економічної системи в умовах 
глобалізації: Матеріали V Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Чернігів, 7-8 червня 2013 р.). – Чернігів, 2013. – 
С. 24-27.  

258. Вплив інноваційних процесів у машинобудуванні на 
конкурентоспроможність продукції / В. Ф. Савченко, 
С. Д. Гривко // Сучасні тенденції розвитку фінансових та 
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 01 березня 2013 р.). – 
Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 130-132. 

259. Державне регулювання економіки : методичні вказівки 
для самостійної та індивідуальної роботи щодо вивчення 
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дисципліни для студентів усіх форм навчання напрямків 
підготовки «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент і 
адміністрування» / уклад. : В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2013. – 71 с.  

260. Державне регулювання економіки : опорний конспект 
лекцій з дисципліни / В. Ф. Савченко, Ю. В. Кирилюк. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2013. – 140 с. 

261. Кластер як економічна передумова інноваційного 
розвитку України на прикладі підприємств машинобудування / 
В. Ф. Савченко // Трансформація національних моделей економічного 
розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, 20-22 листопада 2013 р.) / відп. ред. 
А. А. Мазаракі. – К. : Київський національний торгово-економічний 
університет, 2013. – С.459-460. 

262. Кластеризація машинобудування як передумова 
інноваційного розвитку / В. Ф. Савченко, С. Д. Гривко // Імперативи 
розвитку соціально-економічної системи в умовах глобалізації: 
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 
7-8 червня 2013 р.). – Чернігів, 2013. – С. 24-27. 

263. Кластеризація як один з напрямків розвитку техніко-
технологічного потенціалу підприємств машинобудівного 
комплексу України / В. Ф. Савченко, С. Д. Гривко // Інноваційний 
розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні та гуманітарні 
аспекти : II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 
15 листопада 2013 року. – Чернігів : ЧДІЕУ. – С. 120-122.  

264. Кластеризація як інноваційна форма об’єднання 
виробничих структур: деякі теоретичні аспекти проблеми / 
В. Ф. Савченко, С. Д. Гривко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер.1: 
Економіка. – 2013. – №4 – С. 88-98. 

265. Методологія і організація наукових досліджень : 
методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи 
щодо вивчення дисципліни / уклад. : В. Ф. Савченко, А. Ф. Лось, 
Т. Л. Шестаковська. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 21 с.  

266. Наукове дослідження : задум, реалізація, 
результати : монографія / В. Ф. Савченко, Т. Л. Шестаковська. – 
Мена : Номінант, 2013. – 272 с. 

267. Передмова / В. Ф. Савченко // Віддані магії неба 
(Спроба дослідження історії цивільної авіації Чернігівщини) / [авт.-
упоряд. В. І. Солонікова ; ред. І. Я. Каганова]. – Чернігів : Лозовий 
В. М. [вид.], 2013. – 263, [6] с. : іл. – Бібліогр.: с. 257-262. – С. 3-5. 

268. Проблеми венчурного інвестування в Україні / 
В. Ф. Савченко, Д. В. Шатирко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. 
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Економіка. – 2013. – № 2. – С. 7-13. 
269. Регіональна економіка: навчальний посібник / 

В. Ф. Савченко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2013. – 196 с. 

270. Розвиток інновацій України на основі венчурного 
інвестування / В. Ф. Савченко // Інноваційний розвиток і 
транскордонна безпека: економічні, екологічні та гуманітарні аспекти : 
II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (м. Чернігів, 
15 листопада 2013 року). – Чернігів : ЧДІЕУ. – С. 73-74. 

271. Роль держави у розвитку туристичної індустрії 
України / В. Ф. Савченко, С. О. Стойка // Науковий вісник ЧДІЕУ. 
Сер. 1: Економіка. – 2013. – №1 – С. 9-15. 

272. Современное состояние и тенденции развития 
венчурного инвестирования в Украине [Электронный ресурс] / 
В. Ф. Савченко, Д. В. Шатирко // Актуальные вопросы 
экономического развития: теория и практика. Вып. 2. Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины, 2013. – 
С. 139-141. 

273. Стан інноваційного розвитку промислових 
підприємств на державному та регіональному рівнях / 
В. Ф. Савченко, С. Д. Гривко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. 
Економіка. – 2013. – № 1. – С. 58-63. 

274. Сторінки із життя: полемічні автобіографічні нотатки 
/ В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 116 с.  

275. Стратегічне управління : методичні вказівки для 
самостійної та індивідуальної роботи щодо вивчення дисципліни 
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі 
знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.0305801 
«Фінанси і кредит» / уклад. : В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2013. – 60 с. 

276. Стратегічне управління : методичні вказівки до 
ситуаційних завдань для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» 
спеціальності 8.0305801 «Фінанси і кредит» / уклад. : 
В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 60 с. 

277. Стратегічне управління : опорний конспект лекцій з 
дисципліни / В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 172 с. 

278. Стратегічні напрямки реформування економіки 
України в сучасних умовах / В. Ф. Савченко // Міжнародна 
науково-практична конференція «Державне антикризове 
управління економікою в умовах глобалізації». – ДВНЗ Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – 
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26-27 листопада 2013 року. – С. 269-272. 
279. Сутність грошових потоків підприємств / 

В. Ф. Савченко, В. К. Пономаренко // Економіка сьогодення: 
актуальні питання та інноваційні аспекти : збірник матеріалів 
міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 квітня 
2013 р.): У 3-х частинах. – К. : ГО «Київський економічний 
науковий центр», 2013, ч.1. – С. 95-97. 

280. Удосконалення механізму управління державним 
боргом України / В. Ф. Савченко // Інноваційний розвиток і 
транскордонна безпека: економічні, екологічні та гуманітарні аспекти 
: II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (м. Чернігів, 
15 листопада 2013 року). – Чернігів : ЧДІЕУ. – С. 75-76. 

281. Функціональні стратегії підприємства та їх 
інвестиційно-інноваційне спрямування / В. Ф. Савченко // 
Формування ефективних механізмів управління в умовах 
пріоритетності знаннєвої компоненти економічного розвитку: 
[монографія]; за заг. ред. Л. С. Ладонько. – Ніжин : ФОП 
Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2013. – С. 75-90. 

282. Функціональні стратегії розвитку підприємств як 
складова структурної перебудови та економічного зростання 
в Україні / В. Ф. Савченко // Економіка України: [колективна 
монографія: [за ред. В.Ф.Беседіна, А.С. Музиченка]. – К. : НДЕІ, 
2013. – С. 267-276. 

283. Шляхи реалізації регіональної економічної політики 
в Україні / В. Ф. Савченко // Імперативи розвитку соціально-
економічної системи в умовах глобалізації: Матеріали V 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7-8 
червня 2013 р.). – Чернігів, 2013. – С. 24-27. 

 
2014 

284. Управління венчурним інвестуванням малих 
інноваційних підприємств в Україні / В. Ф. Савченко, Д. В. Шатирко 
// Інноваційно-інвестиційні напрями формування ефективної системи 
управління економікою та євроінтеграційних процесів : монографія. – 
К. : Видавництво Кондор, 2014. – С. 175-192.  

285. Исследования теоретических основ инновационного 
развития экономики / В. Ф. Савченко, С. Д. Гривко // Известия 
Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, 
2014. – №5(86) – С. 175-180. 

286. Стратегічні напрямки інноваційно-інвестиційного 
розвитку економіки на державному та регіональному рівнях 
як фактор забезпечення конкурентоспроможності / 
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В. Ф. Савченко // Інноваційна модель розвитку: тенденції та 

перспективи економічної трансформації: [колективна монографія: 
[за ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка]. – К. : НДЕІ, 2014. – 
С. 131-142. 

287. Розвиток агропромислового комплексу в умовах 
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Державне регулювання економіки [259] 
Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні [242] 
Державне регулювання підприємництва в Україні в умовах нестабільної 
трансформаційної економіки [243] 
Державне регулювання як сучасна складова економічного розвитку в 
Україні [309] 
Державний вплив на розвиток окремих сфер підприємницької діяльності 
в Україні [244] 
Детінізація економіки, податкова та антимонопольна політика як фактори 
стабілізації регіональної економіки України в умовах фінансової кризи [206] 
Деякі аспекти інформаційного забезпечення програмного регулювання 
соціально-економічного розвитку [102] 
Деякі особливості власного українського шляху економічного розвитку [207] 
Деякі питання забезпечення ефективної роботи банку в регіоні [24] 
Деякі регіональні аспекти рівня життя населення : Чернігівщина [90] 
До виходу Чернігівського регіону з соціально-економічної кризи [15] 
Досвід активізації інноваційної діяльності у провідних країнах світу в 
період становлення V технологічного укладу [351] 
Досвід країн ринкової економіки із забезпечення економічного зростання 
та особливості його використання в Україні [208] 
Дослідження економічних та організаційних факторів державного 
регулювання виробництва сільськогосподарської продукції в регіоні [117] 
Дослідження економічного розвитку держави і регіону [103] 
Дослідження окремих складових національної та економічної безпеки в 
Україні [310] 
Дослідження окремих складових стану довкілля в Україні [224] 
Дослідження соціально-економічного стану Чернігівської області [128] 
Дослідження факторів рівня розвитку регіону 167 
Е 

Екологічні проблеми : світовий досвід і міжнародне співробітництво у 
сфері охорони навколишнього середовища 226 
Екологічні проблеми Чернігівщини 50 
Екологічні проблеми Чернігівщини та шляхи їх вирішення 225. 
Економічне зростання: теоретичне підґрунтя та ситуація в Україні 227 
Економічне районування і територіальна організація господарства : 
етапи розвитку, наявний стан та перспективи [245] 
Економічний потенціал України та державний вплив на нього [311] 
Економічні відносини держави і регіонів [91] 
Економічні можливості Полісся [34] 
Если план – не догма [35] 
Ж 

Життєзабезпечення населення : проблеми самозайнятості [92] 
З 

Забезпечення фінансування інноваційного розвитку України [352] 
Завдання, методи та принципи сучасної концепції раціонального 
природокористування [209] 
Зазирати у минуле поки що рано [136] 
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Залучення іноземних інвестицій в Україну [353] 
Заощадження населення повинні бути вигідні людям, банку та економіці 
регіону [65] 
Звіримо думки [93] 
Зима 2006-2007 буде. Яка? [146] 
Зібрання праць : у 4 т. Т. 2 : Економічні проблеми України : вибране [355] 
Зібрання праць : у 4 т. Т. 3 : Регіональний розвиток : вибране [356] 
Зібрання праць : у 4 т. Т. 4 : Крутими стежками [357] 
Зібрання праць Т. 1 : Сучасна економіка: світової тенденції та українська 
парадигма [354]  
И 

Из плена иллюзий – «поступью планов» [36] 
Инвестиционные возможности регионов на примере Черниговской 
области [80] 
Информационные ресурсы и их роль в обеспечении программного 
регулирования развития территорий [118] 
Исследования теоретических основ инновационного развития экономики [285] 
І 

Інвестиційна привабливість та інноваційний розвиток туристичних 
центрів [228] 
Інвестиційна привабливість як фактор розвитку продуктивних сил регіонів 
і держави в цілому [168] 
Інвестиційна стратегія в планових документах розвитку регіону [137] 
Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку туристичної галузі [332] 
Інвестиційний паспорт як передумова прискореного економічного 
розвитку регіону [94] 
Інвестиційний розвиток і його обґрунтування в короткострокових 
програмних документах регіону [147] 
Інвестиційні можливості банківської системи та проблеми їх ефективного 
використання в державі і регіоні [95] 
Інвестиційно-інноваційний розвиток та економічне зростання і їх вплив на 
економічну безпеку в Україні [312] 
Інвестиції, інноваційний розвиток і конкурентоспроможність [358] 
Інвестування економічної і соціальної сфери як альтернативний шлях 
розвитку регіону в умовах бюджетного дефіциту [96] 
Інвестування інноваційного розвитку північних територій як складова 
економічного зростання в Україні [298] 
Інноваційна складова національної економіки як фактор підвищення її 
конкурентоспроможності [246] 
Інноваційний розвиток сільськогосподарського машинобудування в 
Україні [333] 
Інноваційний розвиток України як фактор входження до європейської 
спільноти [334] 
Інноваційні проекти в агропромисловому секторі [81] 
Іноземне інвестування соціально-економічних процесів в державі і регіоні [82] 
Інфляція та її вплив на економіку України [335] 
Інфраструктура національної економіки як необхідна умова економічного 



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

51 

зростання [336] 
Інфраструктурна підтримка малого та середнього бізнесу в Чернігівській 
області [359] 
Історичний екскурс державного регулювання венчурного інвестування в 
Україні [337] 
К 

Кластер як економічна передумова інноваційного розвитку України на прикладі 
підприємств машинобудування [261] 
Кластери та кластеризація в Україні [313] 
Кластери як складова інноваційного розвитку економіки [247] 
Кластеризація машинобудування як передумова інноваційного розвитку [262] 
Кластеризація як інноваційна форма об’єднання виробничих структур: 
деякі теоретичні аспекти проблеми [264] 
Кластеризація як один з напрямків розвитку техніко-технологічного 
потенціалу підприємств машинобудівного комплексу України [263] 
Кластеризація як чинник підвищення інноваційного розвитку та 
конкуренції [294] 
Кластерний підхід до інноваційного розвитку машинобудування [338] 
Кластерні структури – стабілізатор малого бізнесу [360] 
Комплексний підхід до вирішення проблем регіону [25] 
Комплексний підхід до інноваційного розвитку на регіональному рівні [169] 
Комплексний підхід до розвитку регіонів [51] 
Комплексний підхід, програмне регулювання соціально-економічного 
розвитку регіону [104] 
Комплексні програми розвитку регіону та принципи їх розробки [52] 
Конверсійні процеси у промисловому комплексі України : реалії та шляхи 
виходу з кризової ситуації [189] 
Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародних ринках [299] 
Конституция Украины : возможности ее влияния на экономическую 
ситуацию в государстве и регионах [37] 
Концепция развития Черниговского региона [66] 
Концепція і науково-методичні основи формування плану соціально-
економічного розвитку Чернігівського регіону [26] 
Концепція розвитку регіону [53] 
Курсова стабільність : переваги, зміст, поняття [210] 
М 

Машинобудівний комплекс України : сучасний стан та розвиток 
пріоритетних галузей [190] 
Мертві бджоли не гудуть [119] 
Методичне забезпечення моніторингу річної програми соціально-
економічного розвитку на регіональному рівні [229] 
Методичні аспекти розробки балансу фінансових ресурсів регіону [148] 
Методичні основи визначення економічної ефективності 
природоохоронної діяльності [230] 
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності галузі машинобудування 
для АПК [362] 
Методичні рекомендації з розробки програм соціально-економічного та 
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культурного розвитку міста та адміністративного району [83] 
Методичні рекомендації з розробки програми соціально-економічного 
розвитку регіону [54] 
Методологічні засади розроблення програм соціально-економічного 
розвитку на регіональному рівні [156] 
Методологічні засади щодо визначення інвестиційних ресурсів, 
необхідних для розвитку продуктивних сил регіонів [170] 
Методологія забезпечення планових процесів у сучасній науці на рівні 
держави і регіону [105] 
Методологія і організація наукових досліджень : методичні вказівки для 
самостійної та індивідуальної роботи щодо вивчення дисципліни [265]  
Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність : 
методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи [363] 
Методологія регулювання розвитку продуктивних сил регіонів [191] 
Міжнародний інвестиційний внесок в Україну [361] 
Моделі національної економіки : теоретичні основи, історичний екскурс та 
українські реалії [248] 
Н 

На кордоні хмари ходять хмуро [16] 
Надійність і стабільність, доведені часом [149] 
Надійність, стабільність – кредо банку «Україна» [38] 
Найбільш важливі інструменти державного і регіонального розвитку 
економіки [157] 
Напрями оптимізації податкової системи як передумови економічного 
зростання в Україні [231] 
Напрямки реалізації рекреаційних і туристичних можливостей регіону [120] 
Напрямки регіонального економічного розвитку через впровадження 
моделей організаційного характеру [211] 
Наукове дослідження : задум, реалізація, результати : монографія [266] 
Науково-методичні основи регулювання економічних процесів в регіоні [97] 
Національна економіка : навч. посібник [293] 
Національна економіка [192] 
Національна економіка [232] 
Національна економіка: методичні вказівки [291] 
Нашим клієнтам зичимо успіхів і процвітання! [121] 
Необхідність та шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку 
економіки регіонів [193] 
О 

О подготовке системы качества объединения к сертификации [5] 
Обґрунтування напрямів розвитку інфраструктури інноваційної політики в 
державі і регіонах [171] 
Обґрунтування системи програмних документів і показників на 
регіональному рівні [172] 
Окремі аспекти розвитку глобального економічного простору [339] 
Организация работы по управлению качеством на современном этапе [2] 
Организация работы по управлению качеством, сертификации систем 
качества и продукции в регионе [17] 
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Організаційне забезпечення пріоритетів, управління соціально-
економічним розвитком Чернігівського регіону [27] 
Організаційно-економічний механізм розроблення і реалізації 
довгострокових програм розвитку економіки регіону [173] 
Організаційно-економічні проблеми переходу до ринкової економіки 
України в аграрних областях [39] 
Організація випуску товарів власного виробництва в регіоні [18] 
Організація і управління соціально-економічним розвитком регіону [28] 
Основи екологічної сертифікації в Україні [212] 
Основні напрямки інвестування народногосподарського комплексу 
Чернігівської області [98] 
Основні спрямування та складові структурної перебудови економіки 
регіонів [213] 
Основні шляхи вирівнювання платіжного балансу України [249] 
Особливості використання поточного планування у програмних 
документах Чернігівської області [150] 
Особливості економічного стану Чернігівської області і важливість 
комплексного підходу при виході з кризи [40] 
Особливості програмного управління економікою в Україні [138] 
Особливості розробки економічної частини програми соціально-
економічного розвитку регіону на короткостроковий період [158] 
Особливості стратегії розвитку регіону [174] 
Особливості формування соціально орієнтованих кластерів в Україні [340] 
Оцінка рівня податкового навантаження в Україні [233] 
П 

Передмова [267] 
Перспективи прикордонного співробітництва в умовах політичної та 
економічної нестабільності в Україні [292] 
Перспективи розвитку мережевих структур України [364] 
Перспективи розвитку приватизації в Україні [314] 
Перспективи розвитку Чернігівського регіону [67] 
Перспективне планування на довготривалий період. Комплексні державні 
програми на рівні регіону [68] 
Перспективні спрямування розвитку економіки України на сучасному 
етапі [250] 
Підприємства і підприємництво на світовій арені: теоретичні і практичні 
складові розвитку [365] 
План по валу. Если нет вала, значит нужен план [41] 
Планування і прогнозування : еволюційні зміни та ситуація в Україні [234] 
Планування і регулювання соціально-економічних процесів на регіональному 
рівні [122] 
Планування трудових ресурсів і рівня життя населення (Чернігівський 
регіон) [84] 
Планування як засіб регулювання і стабілізації ситуації в регіоні [55] 
Платіть без комісії… у банку «Синтез» [175] 
Поєднання структурних характеристик національної економіки та рівня її 
конкурентоспроможності 315 
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Познакомимся ближе [139] 
Посилення впливу маркетингової політики на ефективність діяльності 
молокопереробних підприємств України [194] 
Потенціал виробництва органічної продукції в Україні [253] 
Потенціал національної економіки України [195] 
Почему мы хотим сертифицировать систему качества [8] 
Пошук оптимального режиму валютного курсу для забезпечення 
економічного зростання [214] 
Приватизація в Україні: сподівання і реалії [341] 
Прикро [129] 
Причини і наслідки банківської кризи в Україні [235] 
Пріоритетні напрямки венчурного інвестування інноваційного розвитку в 
Україні [316] 
Пріоритетні напрямки розвитку сільськогосподарського виробництва 
регіону [236] 
Проблеми венчурного інвестування в Україні [268] 
Проблеми економіки Чернігівщини [19] 
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку на регіональному рівні [176] 
Проблеми і перспективи розвитку сільськогосподарського машинобудування 
України [366] 
Проблеми інвестиційно-інноваційної політики в економіці України [288] 
Проблеми національної економіки України та особливості їх вивчення у 
вищих навчальних закладах [251] 
Проблеми планування розвитку економіки на регіональному рівні [159] 
Проблеми посилення екологізації продуктивних сил в умовах ринкової 
економіки [237] 
Проблеми реалізації машинобудівної продукції в Україні [252] 
Проблеми реформування аграрного сектора економіки в контексті рівня життя 
населення [99] 
Проблеми розвитку інтеграційних процесів у прикордонних регіонах [69] 
Проблеми та ефективність використання природно-ресурсного 
потенціалу України [216] 
Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні [215] 
Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств 
України [367] 
Проблеми фінансового забезпечення розвитку військово- промислового 
комплексу України та шляхи їх вирішення = Problemy w sferze 
finansowych gwarancji rozwoju sektora wojskowoprzemysłowego na Ukrainie 
oraz sposoby ich rozwiązania [368] 
Програма забезпечення науково-технічного прогресу в регіоні [70] 
Програми залучення іноземних інвестицій в економіку України [317] 
Программа обеспечения конкурентоспособности продукции на 
предприятиях Черниговской области [56] 
Программа правительства : дождемся ли отчета? [42] 
Програмне регулювання розвитку економіки держави та регіонів на 
сучасному етапі [177] 
Програмне регулювання соціально-економічного розвитку на 
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регіональному рівні [160] 
Програмне управління науково-технічним прогресом регіонів [123] 
Програмний підхід при забезпеченні інноваційного розвитку на 
регіональному рівні [178] 
Програмний підхід, шляхи його використання. Комплексні державні 
програми обласного і міжобласного значення, їх зв’язок з міжгалузевими 
програмами [57] 
Програмування як засіб визначення та реалізації основних напрямків 
розвитку регіонів на довгострокову перспективу [196] 
Продовольче забезпечення населення – перспективи на майбутнє [369] 
Р 

Развитие межрегиональных экономических связей [29] 
Раціональне природокористування як фактор економічного розвитку 
України [254] 
Реальна, віртуальна та інформаційна економіка [343] 
Регіоналізм як напрям світового розвитку [342] 
Регіональна економіка [238] 
Регіональна економіка [255] 
Регіональна економіка [269] 
Регіональна економіка: методичні вказівки [290] 
Регіональна економічна система як складова господарського комплексу 
держави [239] 
Регіональний аспект регулювання життєзабезпечення населення [106] 
Регіональні особливості народонаселення та працевлаштування на 
території України [179] 
Регулювання економічного розвитку регіонів [58] 
Регулювання зайнятості населення як фактор соціально-економічного 
розвитку регіону [124] 
Регулювання ринкових відносин в Чернігівському регіоні [43] 
Регулювання соціально-економічного розвитку регіону [85] 
Ризики венчурного інвестування як невід’ємна складова розвитку ринку [318] 
Ринкова економіка – від класичної теорії до сьогодення [370] 
Ринок землі України : сучасний стан та перспективи розвитку [319] 
Рівень конкурентоспроможності держави та регіонів в Україні і шляхи її 
підвищення [240] 
Розвиток агропромислового комплексу в умовах трансформаційної 
економіки [287] 
Розвиток валютного ринку в Україні [371] 
Розвиток інновацій України на основі венчурного інвестування [270] 
Розвиток та підтримка кластеризації в Україні [295] 
Розміщення продуктивних сил [108] 
Розміщення продуктивних сил [59] 
Розміщення продуктивних сил [60] 
Розміщення продуктивних сил [61] 
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [180] 
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [181] 
Розробка системи моніторингу ефективності річної програми соціально-
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економічного розвитку регіону [151] 
Розширення мережі відділень банку в регіоні [130] 
Роль агропромислового комплексу в активізації економічних процесів 
регіону [100] 
Роль держави в регулюванні економічних процесів, прогнозуванні і 
плануванні [107] 
Роль держави у розвитку туристичної індустрії України [271] 
Роль монетарної грошової політики в Україні в перехідний період [372] 
Роль фінансової стратегії підприємств машинобудівного комплексу у 
стабілізації та економічному зростанні на макрорівні [320] 
С 

Світовий досвід антикризового державного регулювання [344] 
Світовий досвід регулювання соціально-економічних процесів [109] 
Світовий та вітчизняний досвід методологічного забезпечення 
регулювання економіки регіонів на сучасному етапі розвитку [182] 
Світові фінансові потоки та роль міжнародних фондів і банків у їх 
регулюванні [373] 
Сертификация системы качества – один из этапов подготовки к 
рыночной экономике [6] 
Синтез вашого успіху – наша повсякденна робота! [152] 
Синтез стабільності і професіоналізму [110] 
Сировинні проблеми економічного розвитку [345] 
Система антикризового державного регулювання сільськогосподарського 
машинобудування в Україні [374] 
Система програмних документів відносно регулювання економіки регіону [101] 
Система стимулювання розвитку підприємництва та її вплив на 
розширення обсягів інвестицій в українську економіку [131] 
Ситуація та спрямування подальшого розвитку паливно-енергетичного 
комплексу України [217] 
Сінгапурські уроки економічного зростання [321] 
Современное состояние и тенденции развития венчурного 
инвестирования в Украине [272] 
Соціальна політика в ринкових умовах [375] 
Соціальне спрямування державного регулювання економіки України [322] 
Соціально-економічна ситуація на Чернігівщині. Стимулювання розвитку 
регіону [44] 
Соціально-економічні перспективи регіону [30] 
Стан і перспективи розвитку соціально-трудових відносин в Україні [86] 
Стан і перспективи сільськогосподарського виробництва в Україні [376] 
Стан інноваційного розвитку промислових підприємств на державному та 
регіональному рівнях [273] 
Стимулювання малого підприємництва та шляхи його посилення [377] 
Сторінки із життя: полемічні автобіографічні нотатки [274] 
Стратегічне планування та прогнозування інноваційно-інвестиційної 
діяльності [256] 
Стратегічне планування щодо створення кластерів [296] 
Стратегічне управління : методичні вказівки для самостійної та 
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індивідуальної роботи щодо вивчення дисципліни для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка і 
підприємництво» спеціальності 8.0305801 «Фінанси і кредит» [275] 
Стратегічне управління : методичні вказівки до ситуаційних завдань для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 
«Економіка і підприємництво» спеціальності 8.0305801 «Фінанси і 
кредит» [276] 
Стратегічне управління : опорний конспект лекцій з дисципліни [277] 
Стратегічні напрямки економічного розвитку регіону на сучасному [161] 
Стратегічні напрямки економічного розвитку Чернігівської області на 
сучасному етапі [162] 
Стратегічні напрямки зовнішньоекономічної діяльності держави на 
сучасному етапі [197] 
Стратегічні напрямки інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на 
державному та регіональному рівнях як фактор забезпечення 
конкурентоспроможності [286] 
Стратегічні напрямки регіонального економічного розвитку через 
впровадження моделей організаційного характеру [218] 
Стратегічні напрямки реформування економіки України в сучасних [278] 
Стратегія сталого розвитку галузей оборонної промисловості як фактор 
національної безпеки України [300] 
Структурна перебудова національної економіки: проблеми та 
перспективи [241] 
Сутність грошових потоків підприємств [279] 
Сутність та особливості венчурного капіталу [289] 
Сучасний стан державного регулювання економіки України [132] 
Сучасний стан та напрямки і перспективи регулювання соціально-
економічних процесів у Чернігівській області [133] 
Сучасні економічні теорії – погляд з України [346] 
Сучасні кластери та економіка України [323] 
Сучасні особливості управління економічним розвитком регіону [183] 
Сучасні тенденції розвитку агропромислового комплексу України [324] 
Т 

Тенизация экономики – «калиф на час» или объективная 
необходимость? [62] 
Теоретичне обґрунтування необхідності регулювання ринкової економіки 
розвинених держав [111] 
Теоретичні засади регулювання соціально-економічного розвитку 
держави і регіонів [185] 
Теоретичні і практичні основи рівня конкурентоспроможності галузі 
сільськогосподарського машинобудування [378] 
Теоретичні підходи до регулювання соціально-економічного розвитку на 
рівні держави та регіонів [198] 
Ті, що творять майбутнє України [140] 
Торгова марка як інструмент підвищення конкурентоспроможності 
підприємств [325] 
Трансформаційні процеси у промисловому комплексі України [199] 
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Трансформаційні процеси у промисловому комплексі України в умовах 
ринкової економіки [200] 
Туристична сфера: глобалістські та регіональні аспекти [379] 
У 

У нас немає державної економічної політики [87] 
Угода про асоціацію України з ЄС – шляхи реалізації переваг [347] 
Удосконалення механізму управління державним боргом України [280] 
Україна: шлях до економічного зростання через оптимізацію структурних 
перетворень [326] 
Управление качеством в условиях конверсии и подготовки к рыночной 
экономике [9] 
Управление качеством продукции на предприятии в условиях конверсии [7] 
Управління венчурним інвестуванням малих інноваційних підприємств в 
Україні [284] 
Управління регіональним розвитком туризму : опорний конспект лекцій та 
методичні матеріали для студентів [381] 
Управління регіональним розвитком туризму [380] 
Управління ресурсним забезпеченням регіону [63] 
Уряд товаровиробнику не підмога [20] 
Ф 

Феноменологія економічного розвитку [327] 
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіонів [219] 
Фінансове забезпечення сільськогосподарського виробництва держави і 
регіону [112] 
Фінансові операції на кордонах держави : приклад Чернігівської області 
[45] 
Формування кластерів у регіонах на сучасному етапі [184] 
Функціональні стратегії підприємства та їх інвестиційно-інноваційне 
спрямування [281] 
Функціональні стратегії розвитку підприємств як складова структурної 
перебудови та економічного зростання в Україні [282] 
Ч 

Частник выжил? Да здравствует частник! [64] 
Чернігівська область : регулювання соціально-економічного розвитку [88] 
Чернігівська область : шляхи розвитку та перспективи (державні та 
регіональні аспекти) [113] 
Чернігівська область. Соціально-економічний стан. Шляхи розвитку [31] 
Чернігівщина для України як Аляска для Америки [21] 
Чи виправдав сподівання Європейський Союз? [383] 
Чи існує у нас регіональна політика ? [46] 
Чи наближаємось ми до ринкової економіки? [71] 
Ш 

Шляхи вдосконалення процесів прогнозування та планування 
регіонального розвитку [201] 
Шляхи впливу на демографічну ситуацію в Чернігівському регіоні [47] 
Шляхи інноваційного розвитку продуктивних сил регіонів на сучасному 
етапі [202] 
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Шляхи оптимізації забезпечення соціального захисту населення держави 
і регіону [72] 
Шляхи подолання кризового стану в чорній металургії України [220] 
Шляхи реалізації регіональної економічної політики в Україні [283] 
Шляхи розвитку української економіки [382] 
Шляхи розвитку Чернігівського регіону на етапі переходу до ринкових 
відносин [32] 
Э 

Экономическая эффективность использования САПР в заготовительно-
штамповочном цикле приборного производства [3] 
Эффективность приборостроительного производства в условиях 
конверсии [4] 
Я 

Я гордий, що працював на цьому заводі... [163] 
Як живеш, Чернігівщино? Соціально-економічне дослідження [73] 
Як жити далі [22] 
Як ми ходили по кабінетах і що з того вийшло [23] 
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