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Біобібліографічний покажчик наукових праць / [укл. : Т.А. Сіденко, 
О.Д. Кудрявцева]. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012. –       
34 с. 

 
 
Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Лариси Олексіївни Коваленко як наукового співробітника інституту. До 
покажчика увійшли монографії, збірки статей, матеріали конференцій, 
автореферати дисертацій, статті з журналів, підручники і навчальні 
посібники. 

Добір матеріалу завершено 13.11.2012 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 Лариси Олексіївни Коваленко - академіка Української 
академії наук, професора 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 1978 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 
 

Коваленко Лариса Олексіївна народилася у 1952 році в              
м. Чернігові.  

У 1974 році закінчила з відзнакою Київський інститут народного 
господарства ім. Д.С. Коротченка (нині Державний вищий навчальний 
заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана») за спеціальністю «Планування промисловості» і отримала 
кваліфікацію економіста. 

Після закінчення інституту працювала економістом, начальником 
планового відділу виробничої бази «Комунар». 

 З 1976 по 1979 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі 
«Економіка підприємства» Київського інституту народного господар-
ства.  

Після закінчення аспірантури працювала на посадах: асистента, 
старшого викладача, доцента Криворізької філії Київського інституту 
народного господарства.  

Дисертацію захистила у 1980 році в Спеціалізованій Вченій Раді 
названого ВНЗ. Кандидат економічних наук з 1980 року. Вчене звання 
доцента кафедри економічних дисциплін присвоєне у 1985 році. 

З 1986 по 1989 рік працювала на посаді старшого наукового 
співробітника, начальника сектору Науково-виробничого об'єднання 
«Хімтекстильмаш». Здійснювала обґрунтування економічної ефектив-
ності науково-прикладних розробок для підприємств з виробництва 
хімічних волокон Чернігова, Гродно, Пскова, Калініна (Твері) та ін. 
Результати наукових розробок опубліковані у галузевих виданнях. 

З 1989 по 1993 рік працювала доцентом кафедри економіки та 
організації виробництва й заступником декана факультету підвищення 
кваліфікації гнучких виробничих систем робототехніки та порошкової 
металургії Чернігівського відділення міжгалузевого інституту 
підвищення кваліфікації при Київському політехнічному інституті, а 
після реорганізації Чернігівської філії Київського політехнічного 
інституту у Чернігівський технологічний інститут (ЧТІ) – деканом 
факультету підвищення кваліфікації за сумісництвом. Брала активну 
участь у відкритті і ліцензуванні економічних спеціальностей ЧТІ та у 
виконанні науково-дослідних робіт лабораторії, яку очолював д.е.н. 
Степанов Олександр Петрович, у майбутньому - перший ректор 
Чернігівського інституту регіональної економіки і управління (ЧІРЕУ).  

Вагомий внесок Лариса Олексіївна зробила у становлення й 
розвиток Чернігівського державного інституту економіки і управління як 
закладу вищої освіти ІІІ рівня акредитації, формування його навчально-
методичного, кадрового та наукового потенціалу. Так, починаючи з  



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

7 

1993 року, вона обіймала посаду проректора з навчально-методичної 
роботи Чернігівського інституту регіональної економіки і управління, а 
потім виконувала обов’язки ректора цього навчального закладу до  
створення на його базі Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. Після створення  ЧДІЕУ була зарахована у штат на посаду 
проректора з навчально-методичної роботи (1994 - 2002 рр.), 
виконуючи за сумісництвом обов’язки ректора ЧІРЕУ.  Здійснювала 
організаційно-методичне керівництво відкриттям спеціальностей в 
ЧДІЕУ, акредитацією навчального закладу в цілому. За сумісництвом 
працювала на посаді завідувача кафедри «Фінанси» (з 1995 по 2010 
рік). 

З 2002 по 2004 роки Коваленко Л.О. приймала активну участь у 
роботі Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з 
менеджменту, організовувала засідання означеної комісії на базі 
ЧДІЕУ, приймала участь у розробці Галузевого стандарту вищої освіти 
з напряму «Економіка та підприємництво». Як досвідченого фахівця її 
залучають до роботи експертних комісій з ліцензування та акредитації 
ВНЗ України. 

 У 2008 році Лариса Олексіївна брала активну участь в 
організації та проведенні акредитації спеціальності: «Фінанси і кредит», 
у 2011 році – в ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 
спеціальності «Фінанси і кредит», у 2012 році - в акредитації освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності «Фінанси і кредит» 
Чернігівського державного інституту економіки і управління.  

Коваленко Л.О. – кваліфікований викладач, яка на високому про-
фесійному рівні виконує всі види навчального навантаження, за роки 
роботи зробила вагомий внесок у навчально-методичне забезпечення 
кафедри «Фінанси». Свої знання та досвід передає викладачам 
кафедри фінансів, активно задіяна в процесі підготовки науково-
педагогічних кадрів: під її науковим керівництвом захищено чотири 
кандидатські дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних 
наук.  

Коваленко Л.О. постійно підвищувала кваліфікацію у провідних 
навчальних закладах та фінансових установах: Московському інституті 
народного господарства імені Г.В. Плеханова, Центральному інституті 
післядипломної педагогічної освіти при Академії педагогічних наук 
України, Московському державному відкритому університеті та ін. 

Навчально-педагогічну діяльність Лариса Олексіївна успішно 
поєднує з науковою. Протягом 2002-2010 років вона здійснювала 
керівництво трьома ініціативними науково-дослідними роботами 
кафедри фінансів, у даний час бере участь у виконанні бюджетної і є 
керівником ініціативної науково-дослідних тем кафедри. Виконувала 
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госпрозрахункові науково-дослідні теми для Криворізького металур-
гійного комбінату, Дніпропетровської взуттєвої фабрики, Орловського 
заводу металопрокату, Криворізької вовнопрядильної фабрики, 
виробничого об’єднання «Кривбаселектроремонт», виробничого 
об’єднання «Пожмашина», Чернігівського КСК  та ін. Результати 
досліджень оприлюднені у численних наукових публікаціях та  
впроваджені у виробництво.   

Значну увагу приділяє Лариса Олексіївна залученню талановитої 
студентської молоді до науково-дослідної роботи. Має численні 
публікації у співавторстві зі студентами, під її керівництвом студентські 
наукові роботи отримували дипломи на Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт. Щорічно здійснює керівництво роботою 
секції з фінансової тематики на наукових студентських конференціях.  

Сфера її сучасних наукових інтересів охоплює питання 
фінансової політики в умовах євроінтеграційних процесів; проблеми 
удосконалення фінансового менеджменту суб’єктів господарювання. 

У 2010 році Вищою Атестаційною комісією України         
Коваленко Л.О. присвоєно вчене звання професора. 

Нині Лариса Олексіївна бере активну участь у науково-
педагогічній діяльності кафедри та інституту: заступник завідувача 
кафедри фінансів, готує науково-педагогічні кадри, відповідальний 
редактор наукового фахового видання «Науковий вісник ЧДІЕУ», 
виступає  рецензентом кандидатських дисертацій.   

З 1998 року Коваленко Л.О. - академік Української академії наук.  
За досягнення в навчально-методичній, науково-дослідній та 

організаційній роботі Лариса Олексіївна нагороджена почесним знаком 
«Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України. Має численні 
грамоти та подяки адміністрації області й інституту, користується 
заслуженим авторитетом та повагою серед колег і студентів. 

На даний час Коваленко Лариса Олексіївна має 163 публікації, з 
них 110 наукових та 53 навчально-методичного характеру. Чільне 
місце серед них посідають 9 навчальних посібників з грифом МОН (8 - 
у співавторстві) та 4 монографії (у співавторстві). 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1978 
 
1. Вопросы стимулирования труда производственных коллек-
тивов объединения [Текст] / Л.А. Коваленко, О.Г. Белоус,                 
Г.В. Монастырская // Экономические стимулы использования произ-
водственных ресурсов предприятия : сб. науч. трудов. – К. : Знание, 
1978. - С. 42-45. 
 
2. Некоторые вопросы стимулирования напряженных планов 
производственного объединения [Текст] / Л.А. Коваленко // Пути 
повышения эффективности использования производственных 
ресурсов предприятий : сб. науч. трудов. – К. : Знание, 1978. - С. 71-73. 
 

1979 
 
3. Интеграция производства и совершенствование экономи-
ческого механизма объединений [Текст] / Л.А. Коваленко,              
О.Г. Белоус, Г.В. Монастырская // Сб. науч. трудов. – К. : Знание, 1979. - 
С. 11-16. 
 
4. Принципы организации хозрасчетных отношений между 
научными и производственными подразделениями в 
производственных объединениях [Текст] / Л.А. Коваленко // 
Экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса и 
интенсификация общественного производства : тезисы докладов 
респуб. конф. – К. : Знание, 1979.  
 

1980 
 
5. Хозрасчет и совершенствование системы материального 
стимулирования в производственных объединениях [Текст] /     
Л.А. Коваленко, О.Г. Белоус // Хозрасчет, финансы и кредит : сб. науч. 
трудов. – К. : Вища школа, 1980. - Вып. 22. - С. 63-74. 
 
6. Проблемы совершенствования хозрасчетного механизма в 
производственных объединениях машиностроения [Текст] : авто-
реф дис. на соискание науч. степени канд. эконом. наук. спец. : 
08.00.05 «Экономика, организация управления и планирования 
народного хозяйства (промышленность)» / Л.А. Коваленко. - К. : Радян-
ська Україна, 1980. – 21 с.  
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1982 
 
7. Планирование и анализ фондов экономического стимули-
рования [Текст] : учебное пособие / Л.А. Коваленко, И.Е. Губа,         
В.Е. Труш. – Днепропетровск : ДГУ, 1982. - С. 132-168. 
 

1984 
 
8. К вопросу об оценке качества труда ремонтного персонала 
[Текст] / Л.А. Коваленко, В.С. Миронов // Экономико-статистические 
проблемы и анализ качества труда: тезисы докладов Всесоюзн. 
семинара. - М. : МЭСИ, 1984. – С. 48-49. 
 
9. Резервы совершенствования организации труда рабочих 
ремонтного производства  [Текст] / Л.А. Коваленко, В.С. Миронов. – 
Деп. в УкрНИИНТИ 9.07.84., № 1172 - Ук-84. - С. 8-25. 
 
10. Резервы улучшения использования технологического обору-
дования в шерстепрядильном производстве [Текст] /                    
Л.А. Коваленко, В.С. Миронов, В.Б. Татищев // Легка промисловість : 
зб. наук. праць. - 1984. - С. 24-33. 
 
11. Совершенствование организации и стимулирование труда в 
ремонтном производстве [Текст] / Л.А. Коваленко, В.С. Миронов // 
Организация и планирование ремонтного хозяйства промышленных 
предприятий в условиях НТП : сб. науч. трудов. – Челябинск : ЧПИ, 
1984. - С. 65-66. 
 

1985 
 
12. Повышение эффективности использования основных фондов 
на базе совершенствования ремонтного производства [Текст] / 
Л.А. Коваленко, В.С. Миронов, Н.И. Сушко // Аттестация рабочих мест 
и совершенствование хозяйственного механизма в вопросах 
использования основных фондов : тезисы докл. Всесоюз. науч. конф. – 
Днепропетровск : ДГУ, 1985. – С. 58-60. 
 

1986 
 
13. Экономические аспекты создания систем технологического 
оборудования для производства полиамидных кордных тканей 
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[Текст] / Л.А. Коваленко, Т.П. Соколовская  // Химические волокна. – 
1986. - № 6. – С. 33-45. 
 

1988 
 
14. Совершенствование хозрасчетного механизма НПО [Текст] /    
Л.А Коваленко, В.И. Ступа, Д.М. Полегешко, Ф.К. Володина // Методы 
анализа и планирования экономической эффективности новой техники : 
сборник. – К. : Ин-т экономики АН УССР, 1988. – С. 84-94. 
 
15. Экономико-статистический анализ качества труда ремонтных 
робочих [Текст] / Л.А. Коваленко, Н.И. Воротницкий, В.С. Миронов, 
Т.Д. Миронова // Текстильная промышленность. - 1987. - № 9. – С. 14-24. 

 
1989 

 
16. Основные направления развития важнейших научных иссле-
дований и разработок в области создания оборудования для 
производства химических волокон на период 1990-2000 годы 
[Текст] / Л.А. Коваленко, В.И. Ступа, Д.М. Полегешко, Ф.К. Володина. – 
М. : Центральный НИИ Румб, 1989. – С. 49-71. 
 
17. Противоречия, проблемы и направления совершенствования 
механизма управления воспроизводством основных фондов 
[Текст] / Л.А. Коваленко, Н.Ф. Горошко, Л.А. Волчанская // Актуальные 
проблемы совершенствования хозяйственного механизма : материалы 
межвуз. конф. – Харьков : ХИЭИ, 1989. – С. 63-65. 
 

1990 
 
18. Проблемы и направления развития хозяйственного расчета 
железорудных предприятий [Текст] / Л.А. Коваленко, Л.А Волчанская, 
Т.В. Егоращенко и др. // Организация территориального само-
управления и самофинансирования : опыт и проблемы : материалы 
респуб. конф. -  Донецк : ИЭП АН УССР, 1990. – С. 43-49.  
 
19. Экономическая эффективность применения оборудования 
различных типоразмеров [Текст] / Л.А. Коваленко, Д.М. Полегешко // 
Проблемы экономического управления техническим развитием 
предприятий промышленности : сб. науч. трудов. – Киев : Ин-т эконо-
мики АН УССР, 1990. – С. 67-79. 
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1991 
 
20. Вдосконалення комерційної  діяльності підприємств в умовах 
переходу до ринкової економіки [Текст] / Л.О. Коваленко // Основні 
напрямки розвитку народного господарства в період переходу до 
ринкової економіки : збірник. –  К. : Мінвуз УССР, ТІНГ, 1991. – С. 42-44. 
 
21. Изменение финансового механизма в условиях перехода к 
рыночной экономике [Текст] / Л.А. Коваленко, Л.А. Волчанская // 
Социально-экономические проблемы перестройки : материалы респуб. 
науч.-практ. конф. - Кривой Рог : КФ КИНХ, 1991. – С. 46-48.  
 
22. Методологические подходы к постановке экономического 
обучения в системе повышения квалификации [Текст] /                
Л.А. Коваленко, Л.А. Волчанская // Новые формы и содержание 
экономической подготовки специалистов : сб. науч. трудов. – К., 1991. –     
С. 72-78.  
 

1992 
 
23. Стратегическое управление инвестициями в условиях 
перехода к рыночной экономике [Текст] / Л.А. Коваленко,                
Л.А. Волчанская // Инвестиционная деятельность в условиях перехода 
к рыночным отношениям : сб. науч. трудов. - Уфа, 1992. – С. 36-38. 
 

1993 
 
24. Формирование службы маркетинга на предприятии [Текст] / 
Л.А. Коваленко,  В.П. Степанов, Ю.М. Бажал  // Экономическое управ-
ление техническим обновлением производства : монография; [под. 
ред. В.П. Александрова]. – К. : Либідь, 1993. – 248 с. 
 

1996 
 
25. Аналіз якості викладацького складу інституту в період його 
становлення [Текст] / Л.О. Коваленко, Б.І. Суховірський, П.О. Руденко // 
Соціально-психологічні, економічні та виробничі аспекти сучасної 
економіки і освіти : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 1996. – С. 57-59. 
 
26. Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / Л.О. Коваленко, 
В.В. Жигінас // Соціально-психологічні, економічні та виробничі аспекти 
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сучасної економіки і освіти : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 1996. – 
С. 58-59. 
 
27. Вдосконалення системи атестації викладачів студентами 
[Текст] / Л.О. Коваленко, П.О. Руденко // Соціально-психологічні, 
економічні та виробничі аспекти сучасної економіки і освіти: зб. наук. 
праць. - Чернігів : ЧДІЕУ, 1996. – С. 64-65. 
 

1997 
 

28. Проблеми становлення фінансової бази місцевого само-
врядування [Текст] /  Л.О. Коваленко // Сіверянський літопис. – 1997. - 
№ 6. - С. 24-33. 
 

1998 
 
29. Бюджетна політика у перехідній економіці [Текст] /                  
Л.О. Коваленко // Сіверянський літопис. - 1998. - № 1. - С. 47-51. 
 
30. Гроші та кредит [Текст] : навчальний посібник / Л.О. Коваленко,    
І.І. Кичко, Ю.В. Ніколаєнко. – К. : Ін-т. змісту та методів навчання 
Міністерства освіти України, ЧДІЕУ, 1998. – 172 с. 
 
31. Завдання перепідготовки спеціалістів з урахуванням потреб 
ринку праці [Текст] / Л.О. Коваленко // Жінки Чернігівщини : історія і 
сучасність : матеріали обласн. наук.-практ. конф. – Чернігів, 1998. –     
С. 23-27. 
 
32. Задачі підвищення фінансової стійкості підприємств [Текст] / 
Л.О. Коваленко, С.М. Логвін // Соціально-психологічні, економічні та 
виробничі аспекти сучасної економіки і освіти : зб. наук. праць. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 1998. - С. - 79-81. 
 
33. Криза платежів в постсоціалістичних країнах та її витоки [Текст] / 
Л.О. Коваленко, С.О. Биховець // Соціально-психологічні, економічні та 
виробничі аспекти сучасної економіки і освіти : зб. наук. праць. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 1998. – С. 85-89. 
 
34. Местные бюджеты в переходной экономике [Текст] /               
Л.О. Коваленко // Бизнес-информ. - 1998. - № 9. - С. 35-39. 
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35. Проблеми планування та використання місцевих бюджетів 
[Текст] / Л.О. Коваленко, І.В. Завгородня // Формування економічних 
відносин в умовах ринку : зб. наук. праць; [під ред. І.Д. Фаріона]. – 
Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 101-105. 
 
36. Планування діяльності підприємств в умовах кризи [Текст] / 
Л.О. Коваленко, А.В. Роговий // Соціально-психологічні, економічні та 
виробничі аспекти сучасної економіки і освіти : зб. наук. праць. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 1998. – С. 54-59. 
 
37. Фінансовий механізм макроекономіки [Текст] : навчальний посіб-
ник / Л.О. Коваленко. – К. : Ін-т. змісту та методів навчання Міністерства 
освіти України, ЧДІЕУ, 1998. - 84 с.  
 

1999 
 

38. Методичні аспекти підготовки фахівців при ступeневій освіті 
[Текст]  / Л.О. Коваленко // Сіверянський літопис. - 1999. - № 2. - С. 48-52. 
 
39. Проблеми оцінки фінансового стану підприємств у світі змін 
структури та змісту статей балансу [Текст] / Л.О. Коваленко,             
О. Левченко // Сіверянський літопис. - 1999. - № 4. - С. 54-56. 
 
40. Трансформаційні процеси в економіці Поліського регіону: 
діяльність і перспективи [Текст] / Л.О. Коваленко, І.І. Кичко // 
Сіверянський літопис. - 1999. - № 5. - С. 26-30. 
 
41. Фінансові аспекти відтворення основних фондів [Текст] /       
Л.О. Коваленко, Н.А. Марченко // Економіка і ринок : облік, аналіз, 
контроль : наук. журнал; [за  ред. І.Д. Фаріон]. – Тернопіль : Економічна 
думка, 1999. - Вип. № 1. - С. 67-73. 
 
42. Фіскальна політика та її вплив на розвиток економіки [Текст] / 
Л.О. Коваленко // Економіка і ринок : облік, аналіз, контроль : наук. жур-
нал; [за  ред. І.Д. Фаріон]. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. - Вип. 
№ 1. - С. 42-46. 
 

2000 
 

43. Бюджети розвитку : проблеми функціонування й перспективи / 
Л.О. Коваленко, І.В. Руденко // Тези доповідей і виступів ІV Міжнар. 
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наук. конф. студентів і молодих вчених (Донецьк, 20-21 листоп. 2002 р.). – 
Донецьк : ДНУ, 2002. - С.33 -34. 
 
44. Інвестиційна політика : регіональний аспект [Текст] / Л.О. Коваленко // 
Стратегія економічного розвитку України : наук. збірник КНЕУ. –  К. : 
КНЕУ, 2000. – Вип. 1. - С. 168-174. 
 
45. Особливості формування місцевих бюджетів на сучасному 
етапі [Текст] / Л.О. Коваленко, В.Є. Потапенко // Экономика и 
маркетинг XXI века : материалы I Междунар. студ. науч. конф. – Донецк : 
ДонГТУ, Донецкая ОГА, 2000. – Т. 2. - С. 94-98. 
 
46. Проблемы гуманизации и гуманитаризации подготовки 
специалистов [Текст] / Л.А. Коваленко // Международный конгресс : 
тезисы докладов. – Минск, 2000. - Т. 1. - С. 102-103. 
 
47. Резерви та шляхи зміцнення фінансового стану комунальних 
підприємств [Текст] / Л.О. Коваленко, М.М. Забаштанський // 
Финансовый и банковский менеджмент : опыт и проблемы : тезисы 
докладов и выступлений Междунар. студ. науч. конф. – Донецк : ДГТУ, 
2000. – С. 53-57. 
 
48. Стратегія формування фінансових ресурсів місцевого само-
врядування [Текст] / Л.О. Коваленко, І.В. Завгородня // Стратегія 
економічного розвитку України : наук. збірник КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2000. – 
Вип. 2-3. - С. 46-52. 
 
49. Удосконалення фінансового механізму регіональної політики в 
умовах глобалізації  [Текст] / Л.О. Коваленко, І.В. Завгородня,         
О.Б. Суховірська  // Прометей : региональный сб. науч. трудов по 
экономике. – Донецк : Юго-Восток, 2000. - № 1(2). – С. 81-90. 
 
50. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку 
Чернігівської області [Текст] / Л.О. Коваленко, В.Є. Потапенко // 
Сіверянський літопис. - 2000. - № 1. - С. 47-51. 
 

2001 
 

51. Фінансовий менеджмент [Текст] : навчальний посібник /             
Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2001. – 465 с. 
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2002 
 
52. Механізм касового виконання держбюджету через органи 
Державного казначейства України [Текст] / Л.О. Коваленко // 
Сіверянський літопис. - 2002. - № 4. – С. 31-38. 
 
53. Наука і освіта – фактор соціально-економічного зростання 
[Текст] / Л.О. Коваленко // Підприємництво Чернігівщини : матеріали 
обласн. наук.-практ. конф.; [відп. ред. Л.О. Коваленко]. – Чернігів, 2002. – 
С. 58 -61. 
 
54. Принципи управління бюджетними фінансовими ресурсами 
регіону [Текст] / Л.О. Коваленко // Фінанси України. – 2002 . - № 12. – 
С. 51-54. 
 
55. Реструктуризація навчального процесу в світлі вимог 
підготовки конкурентоздатних фахівців [Текст ] / Л.О. Коваленко // 
Вісник Рівненського державного технічного ун-ту. – Рівне : РДТУ, 2002. – 
Вип. 2(15). - С. 32-37. 
 
56. Роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку 
регіонів [Текст] / Л.О. Коваленко //  Соціальне партнерство як основа 
формування регіональної політики, соціально-трудових відносин та 
зайнятості населення : матеріали обласн. наук.-практ. конф. – Чернігів, 
2002. – С. 74-76. 
 
57. Удосконалення управління бюджетними коштами через 
систему казначейства в Чернігівській області [Текст] /                   
Л.О. Коваленко // Вісник Тернопільської  академії народного господар-
ства. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – С. 45-52. 
 

2003 
 
58. Організаційно-методичні засади виконання бюджетів 
казначейською системою України [Текст] / Л.О. Коваленко // Вісник 
Академії державного управління при Президентові України. – 2003. -   
№ 4. – С. 58-67. 
 
59. Особливості обігу оборотного капіталу в харчовій 
промисловості та його вплив на відтворювальні процеси у галузі  
[Текст] / Л.О. Коваленко, В.Г. Маргасова // Актуальні проблеми 
економіки. – 2003. – № 24 (6). – С. 52-60. 
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60. Перспективи розвитку лізингової діяльності в Україні [Текст] / 
Л.О. Коваленко, О.В. Дорофеєва // Стратегія економічного розвитку 
України : наук. збірник КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2003. – Вип. 14. – С. 128-137.  
 
61. Проблеми фінансових ризиків у діяльності лізингових 
компаній України [Текст] / Л.О. Коваленко, І.І. Гейдор //  Наукові праці 
НДФІ. - 2003. – Вип. 2 (21). - С. 56-64. 
 
62. Стратегія реформування та фінансового оздоровлення 
комунального господарства [Текст] / Л.О. Коваленко,                     
М.М. Забаштанський // Стратегія економічного розвитку України : наук. 
збірник КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2003. – Вип. 14. – С. 74-80.  
 
63. Теоретичні засади та практичні заходи щодо реформування 
житлово-комунального господарства [Текст] / Л.О. Коваленко,      
М.М. Забаштанський // Вісник Українського державного ун-ту водного 
господарства та природокористування. Сер. : Економіка. – Рівне, 2003. - 
Вип. 1 (20). - С. 35-41. 
 

2004 
 

64. Класифікація фінансових ризиків діяльності лізингових 
компаній України [Текст] / Л.О. Коваленко, О.В. Дорофеєва // Науко-
вий вісник Академії наук вищої школи України. Сер. : Економіка. - 2004. -        
№ 2. – С. 62-68.  
 
65. Організаційно-методичні засади управління грошовими 
коштами місцевих бюджетів в системі органів державного 
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