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Ладонько Людмила Степанівна :  
Біобібліографічний покажчик наукових праць / [укл. :                    

Т. А. Сіденко]. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013. – 22 с. 
 
 
Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Людмили Степанівни Ладонько як наукового співробітника інституту. 
До покажчика увійшли монографії, збірки статей, матеріали 
конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, 
підручники і навчальні посібники. 

Добір матеріалу завершено 11.01.2013 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 Ладонько Людмили Степанівни – кандидата економічних 
наук, доцента кафедри менеджменту і управління проектами 
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 2002 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 
 
Ладонько Людмила Степанівна, народилася у 1968 році у м. 

Чернігові. 
Після закінчення школи вступила до Чернігівського 

факультету Київського політехнічного інституту на спеціальність 
«Технологія машинобудування, металорізальні верстати та 
інструменти», який закінчила у 1990 році.  

Викладацьку діяльність розпочала з 1996 року на посаді 
викладача кафедри менеджменту в Чернігівському державному 
інституті економіки і управління.  

У 1999 році закінчила Чернігівський державний інститут 
економіки і управління за спеціальністю «Фінанси і кредит».  

З 1996 по 2001 рік працювала на посаді викладача кафедри 
менеджменту, а з 2001 по 2004 рік - на посаді викладача кафедри 
менеджменту і управління проектами. 

У 2004 році закінчила аспірантуру Чернігівського державного 
інституту економіки і управління за спеціальністю «Економіка та 
управління підприємствами».  

З 2004 по 2010 рік працювала на посаді старшого викладача 
кафедри менеджменту і управління проектами. 

З 2009 року кандидат економічних наук. Дисертацію захистила 
14 грудня 2009 року на спеціалізованій вченій Раді по вивченню 
продуктивних сил України НАН України за темою «Макроекономічне 
регулювання інноваційних процесів у промисловості», подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю «Економіка та управління національним господар-
ством». 

З 2010 року і по теперішній час Людмила Степанівна працює в 
Чернігівському державному інституті економіки і управління на 
посаді доцента кафедри менеджменту. 

На високому професійному рівні вона виконує всі види 
навчального навантаження, викладає дисципліни: «Менеджмент», 
«Управління змінами», «Управління інноваціями», «Інноваційний 
менеджмент», «Основи менеджменту». Розроблено і впроваджено у 
навчальний процес робочі програми, методичні розробки та 
рекомендації з дисциплін «Основи менеджменту», «Менеджмент», 
«Управління ризиками», «Інноваційний менеджмент», «Управління 
інноваціями», «Управління змінами».  

Протягом усієї науково-педагогічної діяльності Людмила 
Степанівна опікується проблемами організації навчально-виховної 
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підготовки майбутніх менеджерів. Разом зі студентами вдало 
здійснює науково-дослідну роботу.  

Значну увагу приділяє залученню талановитої студентської 
молоді до науково-дослідної роботи. Має численні публікації у 
співавторстві зі студентами, а також під її керівництвом виконуються 
наукові студентські роботи. 

Людмила Степанівна бере активну участь у науковій 
діяльності факультету й кафедри та їх суспільному житті. 
Результати її наукової роботи знаходять відображення у численних 
матеріалах міжнародних і вітчизняних науково-практичних конфе-
ренцій і семінарів.  

За 16-річний період педагогічної роботи Людмили Степанівни 
Ладонько у Чернігівському державному інституті економіки і 
управління  її наукові  ідеї, пошуки, починання  завжди знаходили 
підтримку, розуміння й схвалення насамперед викладачів кафедри 
менеджменту. 

 Як висококваліфікований педагог Людмила Степанівна 
користується заслуженим авторитетом  колективу та адміністрації 
інституту, її люблять і поважають студенти.  
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

2002 
 

1. Застосування вертикальної та горизонтальної інтеграції при 
виконанні комплексних програм розвитку регіону [Текст] /           
Ю.І. Філіппов, Л.С. Ладонько // Управління організацією : регіональні 
аспекти : тези доповідей Х Міжн. наук.-практ. конф. – К. : Політехніка, 
2002. – С. 321-323. 
 
2. Шляхи розвитку підприємництва та малого бізнесу на основі 
аналізу пріоритетності регіональних стратегій [Текст] /                
Ю. Філіппов, Л. Ладонько // Сіверянський літопис. - 2002. - № 6. -     
C. 155-161. 
 

2003 
 
3.  Інтеграція підприємств при вирішенні проблем інноваційно-
інвестиційного розвитку регіонів [Текст] / Л.С. Ладонько // 
Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць; [гол. ред. 
А.А. Покотило]. – Дніпропетровськ : ДНУ. - 2003. - № 175. – С. 199-
206. 
 

2004 
 
4. До питання ефективності інноваційних структур в регіоні 
[Текст] / Л.С. Ладонько, І.І. Лявдін // Матеріали VIІІ наук.-практ. конф. 
виклад., співроб. і студ. ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2004. – С. 78-79. 
 
5. Інноваційна реструктуризація національної економіки на базі 
регіональних систем [Текст] / Ю.І. Філіппов, Л.С. Ладонько // Наука 
і освіта – 2004 : тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – 
Дніпропетровськ, 2004. – С. 57-59. 
 
6. Регіональна інформаційно-інноваційна система, як джерело 
інноваційного розвитку держави [Текст] / Ю.І. Філіппов,             
Л.С. Ладонько // Управління проектами та розвиток виробництва : 
зб. наук. праць; [відп. ред. В.А. Рач]. – Луганськ, 2004. - № 9. – С. 67-
71. 
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7. Шляхи розвитку підприємництва та малого бізнесу на основі 
аналізу пріоритетності регіональних стратегій [Текст] /            
Ю.І. Філіппов, Л.С. Ладонько // Економіка : проблеми теорії та 
практики : зб. наук. праць; [гол. ред. А.А. Покотило]. – Дніпро-
петровськ : ДНУ, 2004. - № 188. - С. 172-180. 
 

2007 
 
8. Інноваційний менеджмент [Текст] : конспект лекцій для 
студентів спеціальності «Менеджмент організацій» всіх форм 
навчання / А.Г. Долодаренко, Л.С. Ладонько. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2007. – 154 c. 

 
2008 

 
9.  Інформаційна інтеграція суб’єктів інноваційної діяльності 
[Текст] / Л. С. Ладонько // Проблеми науки, практики і освіти : 
матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27-28 листопада 
2008 р.). – Київ, 2008. – С. 350-351. 
 
10.  Інформаційна складова інноваційного розвитку 
підприємства [Текст] / Л. С. Ладонько // 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 НАНУ, 2008. - Ч. 3. - С. 173-175. 
 
11.  Моделювання ефективності інноваційних витрат у 
промисловому виробництві [Текст] / В.В. Микитенко,                   
В.І. Барканов, Л.С. Ладонько // Національне господарство України : 
теорія та практика управління : зб. наук. праць. – К. : РВПС України 
НАН України, 2008 – С. 133-141. 
 
12.  Новації та інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посібник 
для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» всіх форм 
навчання / А.Г. Долодаренко, Б.П. Белозьоров, Л.С. Ладонько. – 
Чернігів, ЧДІЕУ, 2008. – 215 с. 
 
13.  Формування інноваційно-інформаційного середовища у 
Чернігівській області [Текст] / Л.С. Ладонько // Формування ринкових 
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відносин в Україні : зб. наук. праць. – Київ, 2008. - № 12 (91). – С. 158-
162. 
 

2009 
 
14.  Алгоритм макроекономічного регулювання по досягненню 
національною промисловістю цільових орієнтирів інно-
ваційного розвитку / О.М. Алимов, Л.С. Ладонько // Економічна 
кібернетика : міжнар. наук. журнал. - 2009 - № 1-2(55-56) - С. 4-14. 
 
15.  Аналіз економетричних підходів в моделюванні інноваційних 
процесів [Текст] / І.С. Скітер, Л.С. Ладонько // Держава та регіони. Сер. : 
Економіка та підприємництво, 2009. - №1. – С. 200-204. 
 
16.  Використання моделей дифузії для оцінки розповсюдження 
інновацій в економічній системі Чернігівського регіону [Текст] / 
І.С. Скітер, Л.С. Ладонько // Економічний простір : зб. наук. праць; [гол. 
ред. Ю.В. Орловська]. – Дніпропетровськ, 2009. - № 22/2. – С. 38-44. 
 
17.  Економічне прогнозування та розробка політики макро-
економічного регулювання загальноекономічного прискорення у 
промисловості України [Текст] / Л.С. Ладонько, О.О. Прохода // 
Україна – Польща – ЄС : сучасний стан та перспективи : зб. мате-
ріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ополе, Польща). – Херсон : ПП 
Вишемирський, 2009. – С. 299-316. 
 
18.  Загальна характеристика інноваційної діяльності в 
Чернігівському регіоні [Текст] / Л.С. Ладонько // Економічний простір : зб. 
наук. праць; [гол. ред. Ю.В. Орловська]. – Дніпропетровськ, 2009. -     
№ 23/1. – С.109-117. 
 
19.  Зміст та призначення функції регулювання як конститутивно-
ключового виду управлінської діяльності [Текст] / Л. С. Ладонько // 
Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої 
сфери : матеріали VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. мол. вчених і ст. 
викл. (Донецьк, 21-22 травня 2009 р.). – Донецьк, 2009. – С. 327-329. 
 
20.  Кліткові автомати як засіб моделювання процесу дифузії 
інновацій [Текст] / І.С. Скітер, Л.С. Ладонько // Математичне та 
імітаційне моделювання систем МОДС’ 2009 : доповіді ІV наук.-
практ. конф. – Київ, 2009. – С. 133-136. 
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21.  Концептуальні підходи до вирішення проблем активізації 
інноваційних процесів у промисловості [Текст] / Л.С. Ладонько // 
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 29-30 травня 2009 р.). – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2009. – С. 152-154. 
 
22.  Макроекономічне регулювання інноваційних процесів у 
промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / Л.С. Ладонько. - К., 2009. - 20 с. 
 
23.  Макроекономічне регулювання інноваційних процесів у 
промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 /           
Л.С. Ладонько. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. - 234 с. 
 
24.  Оптимізаційні моделі макроекономічного регулювання 
інноваційних процесів на різних рівнях управління 
промисловістю [Електронний ресурс] / В. В. Микитенко,                   
Л.С. Ладонько // Ефективна економіка : електр. наук. фахове видання. - 
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