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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Ігоря Володимировича Безуглого як наукового співробітника 
інституту. До покажчика увійшли монографії, збірки статей, 
матеріали конференцій, автореферати дисертацій, статті з 
журналів, підручники і навчальні посібники. 

Добір матеріалу завершено 10.01.2013 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» и 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 Ігоря Володимировича Безуглого – кандидата еконо-
мічних наук, старшого викладача Чернігівського державного 
інституту економіки і управління. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-
методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних 
конференціях і семінарах, статті в періодичних виданнях. 
Представлені джерела охоплюють період з 2004 по 2012 рік. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року - 
за абеткою публікацій. Добір матеріалу здійснено на основі 
картотеки «Праці викладачів ЧДІЕУ» та електронної БД наукової 
бібліотеки ЧДІЕУ. Покажчик містить довідковий апарат - іменний 
покажчик співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 
Неповний характер деяких бібліографічних описів (не вказані 
сторінки і т. п.) пов'язаний з неможливістю перегляду видань         
«de visu». 

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

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧДІЕУ. 
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БІОГРАФІЯ 
 

Безуглий Ігор Володимирович народився 22 січня 1968 року у 
місті Чернігові. У 1985 році після закінчення Чернігівської середньої 
школи № 28 вступив до Чернігівської філії Київського ордена Леніна 
політехнічного інституту імені Великої жовтневої соціалістичної 
революції.  

З 1986 по 1988 роки  служив у лавах Радянської армії. У 1995 
році закінчив Чернігівський технологічний інститут та отримав 
кваліфікацію інженера-механіка й працював майстром зміни 
механічного цеху ВАТ «Хімволокно».  

У 1999 році Ігор Володимирович закінчив Фінансово-
економічний інститут при Чернігівському технологічному інституті та 
отримав кваліфікацію менеджера-економіста.  

Педагогічну діяльність розпочав у 2000 році в Чернігівському 
державному інституті економіки і управління: спочатку працював 
майстром виробничого навчання кафедри фізичного виховання, 
потім, з 2005 року - викладачем кафедри туризму, а з 2006 року - 
старшим викладачем цієї ж кафедри, зробив значний внесок у 
формування та розвиток її навчально-наукового забезпечення. На 
високому професійному рівні виконує всі види навчального 
навантаження, викладає дисципліни: «Основи наукових 
досліджень», «Рекреаційні комплекси», «Організація рекреаційних 
послуг», «Рекреалогія», розробив та впровадив в навчальний 
процес їх методичне забезпечення. 

Навчально-педагогічну роботу Безуглий І.В. успішно поєднує з 
науковою. З 2005 по 2010 роки був прикріплений до аспірантури 
ЧДІЕУ здобувачем кафедри туризму та підготував до захисту 
дисертацію на тему: «Формування стратегії еколого-економічного 
розвитку рекреаційно-туристичних систем» на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та 
управління національним господарством», яку подав до захисту у 
Спеціалізовану вчену раду при цьому ВНЗ. Науковий керівник 
дисертації - Стеченко Д.М., д.е.н., професор, видатний вчений у 
галузі регіональної економіки, академік Академії туризму, допоміг 
реалізувати Ігорю Володимировичу свої наукові здібності.     

З 2005 по 2011 роки виконував науково-дослідні роботи за 
темами: «Формування та оцінка рекреаційно-туристичного 
потенціалу Чернігівської області» та «Еколого-економічне 
районування Чернігівської області». Приймав участь у розробці 
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наукових рекомендацій до Середньострокової Програми соціально-
економічного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки 
«Чернігівщина-2015», у змінах і доповненнях до Програми розвитку 
туризму в Чернігівській області на 2002–2010 роки, Програми 
інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки. 
Наукові розробки впроваджені у навчальний процес Чернігівського 
державного інституту економіки і управління та Інституту туризму 
Федерації професійних спілок України, оприлюднені у численних  
наукових статтях, матеріалах конференцій та знайшли своє 
відображення в кандидатській дисертації. Науковий доробок 
Безуглого І.В. налічує 56 робіт, а також навчальний посібник з 
грифом МОН, молоді і спорту України за ред. Стеченка Д.М.  Двічі 
був заохочений адміністрацією інституту за зайняті другі місця у 
щорічному конкурсі «На кращу наукову роботу та науково-технічні 
розробки» за результатами наукової діяльності в 2007 і 2010 роках у 
номінації «Статті у фахових виданнях». 

Окрім науково-педагогічної діяльності, Безуглий І.В. бере 
активну участь у суспільній роботі як кафедри туризму, так і 
факультету природокористування і туризму в цілому: веде 
студентський науковий гурток з туристичних стратегій, здійснює 
кураторство студентськими групами, не стоїть осторонь проведення 
культурно-масових заходів. 

Ігор Володимирович користується заслуженим авторитетом  
колективу й адміністрації інституту, його люблять і поважають 
студенти. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

2004 
 

1. Організаційні аспекти створення рекреаційних комплексів в 
Чернігівській області [Текст] / І. В. Безуглий // VIII наук.-практ. 
конф. викладачів, співробітників та студентів : тези. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2004. – С. 232. 
 

2005 
 

2. Деякі особливості формування національних природних 
парків [Текст] / І.В. Безуглий // Актуальні проблеми розвитку регіону 
в умовах трансформації економіки : IX наук.-практ. конф. ЧДІЕУ. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2005. – С. 68. 
 

2006 
 

3. Концептуальні положення стратегії еколого-економічного 
розвитку регіональних рекреаційно-туристських систем [Текст] / 
І.В. Безуглий // Новітні досягнення геодезії та землевпорядкува-    
ння – Європейський досвід : зб. наук. праць. – Чернігів : Чернігівські 
обереги. - 2006. – С. 220-222. 
 
4. Особливості і принципи формування регіональних 
рекреаційно-туристських систем [Текст] / І. В. Безуглий // Наукові 
вісті «Галицька академія»: спец. випуск за матеріалами III Міжнар. 
наук.-технічної конф. «Еколого-економічні проблеми Карпатського 
єврорегіону», «ЕЕП КЄ-2006». – 2006. - С. 143-148.  
 
5. Цільова модель регіональної рекреаційно-туристської 
системи [Текст] / І.В. Безуглий // Актуальні проблеми розвитку 
економіки, освіти та науки в умовах трансформаційного суспільства: 
Х наук.-практ. конф. ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2006. – С. 94.  
 

2007 
 

6. Еколого-рекреаційне районування як метод системного 
управління розвитком регіону [Текст] / І. В. Безуглий // Управління 
регіональним розвитком в умовах глобалізації : теорія та практика : 
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зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Дрогобич, 11-12 
жовтня 2007 р.). - Дрогобич, 2007. - С. 71-73.  
 
7. Напрями удосконалення територіальної організації 
регіональної рекреаційно-туристичної системи [Текст] /            
І. В. Безуглий // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. -   
№ 7-8. - С. 93-97. 
 
8. Основні напрями консультування національних природних 
парків [Текст] / І. В. Безуглий // Менеджмент малого і середнього 
бізнесу : управління знаннями : тези  доповідей VI Міжнар. наук.-
практ. конф. (Севастополь, 24-28 вересня 2007 р.). – Севастополь : 
СевНТУ, 2007. – С. 11-12.  
 
9. Проблеми відтворення регіональної рекреаційно-
туристичної системи [Текст] / І. В. Безуглий // Відтворення 
господарського комплексу регіону : методологія, механізми, інстру-
ментарій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Книги-
XXI, 2007. - Т.1. - С. 154–160. 
 

2008 
 
10. Концептуальні засади використання системного підходу у 
дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування 
[Текст] / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 
2008. - № 4. – С. 72-80.  
 
11. Наукові аспекти  розробки організаційно-економічного 
механізму регулювання рекреаційно-туристичного природо-
користування [Текст] / І. В. Безуглий //  Наука й економіка. - 2008. - 
№ 3(11). – С. 189-194. 
 
12. Наукові основи прогнозування розвитку регіональної рек-
реаційно-туристичної системи [Текст] / І. В. Безуглий // Вісник 
Національного університету водного господарства та природо-
користування. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне, 2008. - Вип. 4 
(44). – С. 9-16. 
 
13. Наукові основи стратегічного управління рекреаційно-
туристичним природокористуванням [Текст] / Д. М. Стеченко, 
І. В. Безуглий // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : 
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Міжнар. навч.-наук. конф. (Чернігів, 24-26 вересня 2008 р.). – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 140-143. 
 
14. Науково-методичні основи еколого-рекреаційного району-
вання [Текст] / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Вісник Донецького 
інституту туристичного бізнесу. – Донецьк, 2008. - № 12. - С. 66-73. 
 
15. Науково-методичні основи комплексного аналізу та 
прогнозування регіональної рекреаційно-туристичної системи 
[Текст] / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Макроекономічне 
регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії 
інновативно-інноваційного розвитку в Україні : матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 жовтня 2008 р.) : у 3 ч. – К. : РВПС 
України НАН України, 2008. – Ч. 3. – С. 252-255. 
 
16. Науково-теоретичні основи розробки організаційно-
економічного механізму регулювання рекреаційно-турис-
тичного природокористування [Текст] / І. В. Безуглий // Наукові 
вісті Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія» : 
спец. випуск. - 2008. – С. 7-12. 
 
17. Основні напрями зростання конкурентоспроможності 
рекреаційно-туристичних центрів [Текст] / І. В. Безуглий // 
Реалізація національних економічних інтересів України в рамках 
євроінтеграційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.      
(Сімферополь, 24-25 квітня 2008 р.). – Сімферополь : Фенікс, 2008. –        
С. 110-111. 
 
18. Основні напрями інноваційної діяльності у рекреаційно-
туристичній сфері [Текст] / І. В. Безуглий // Менеджмент малого і 
середнього бізнесу : управління знаннями : тези доповідей VII 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Севастополь, 24-28 вересня 2007 р.). –  
Севастополь : СевНТУ, 2008. – С. 9-10. 
 
19. Проблеми розвитку маркетингу регіональної рекреаційно-
туристичної системи [Текст] / І. В. Безуглий // Економічна стратегія 
і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць : у 2 ч. / 
Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі; [відп. ред. : О.І. Черевко]. – 
Харків, 2008. – Вип. 2(8). Ч. 2. – С. 264-272. 
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20. Проблеми формування регіональної рекреаційно-турис-
тичної системи [Текст] / І. В. Безуглий // Историко-правовые и 
социально-экономичекие аспекты развития общества : тезисы VII 
межвуз. науч.-практ. конф. – Чернигов : Украинско-Российский 
институт (филиал) МГОУ, 2008. – С. 56-57. 
 
21. Соціально-економічний стан районів Чернігівської області 
та шляхи його поліпшення [Текст] / І. В. Безуглий // Регіональна 
бізнес-економіка та управління. – 2008. - № 1. – С. 136 – 141. 
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