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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Юрія Володимировича Ніколаєнка як наукового співробітника інституту. 
До покажчика увійшли монографії, збірки статей, матеріали конфе-
ренцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, підручники і нав-
чальні посібники. 

Добір матеріалу завершено 17.10.2012 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 Юрія Володимировича Ніколаєнка - к.е.н., доцента Чернігів-
ського 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 1998 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 
 

Ніколаєнко Юрій Володимирович народився 18 листопада 
1962 року на Сумщині в м. Конотоп у сім’ї службовців. У 1979 році 
закінчив середню школу №2 м. Конотопа, після чого з 1979 по    
1980 рік працював слюсарем-електромонтажником радіоапаратури 
Конотопського електромеханічного заводу «Красный металлист», 
потім лаборантом науково-дослідного та проектно-конструк-
торського інституту «Автоматуглерудпром», де впровадив 
раціоналізаторську пропозицію. З 1981 по 1983 роки – служба в 
лавах Радянської Армії, де він займав посаду комадира відділення, 
потім – начальника радіостанції. 

У 1983 році вступив на підготовче відділення Тернопільського 
фінансово-економічного інституту (нині Тернопільський національ-
ний економічний університет), після закінчення якого у 1984 році 
був зарахований студентом 1-го курсу названого ВНЗ на фінансово-
економічний факультет за спеціальністю «фінанси і кредит». 
Активно займався суспільною роботою: брав участь у студентській 
художній самодіяльності, займався туризмом, альпінізмом та  
скелелазінням, займав перші місця по області в командному заліку 
з цих видів спорту. 

Трудову діяльність розпочав після закінчення ВНЗ у 1988 році - 
спочатку за розподілом на посаді економіста, а в 1989 році, після 
атестації – молодшого наукового співробітника науково-дослідного 
сектору Тернопільського фінансово-економічного інституту.  

З 1991 року розпочав викладацьку діяльність на посаді 
викладача кафедри економіки, обліку та контролю Тернопільської 
Академії народного господарства.  З 1992 по 1995 роки – навчання в 
аспірантурі з відривом від виробництва названого ВНЗ, після 
закінчення якої з 1995 по 1997 роки – продовжив викладацьку 
діяльність в Тернопільській академії народного господарства.  

З 1997 року Юрій Володимирович продовжує викладацьку 
діяльність в Чернігівському державному інституті економіки і 
управління, куди був переведений по запрошенню адміністрації цього 
ВНЗ на посаду старшого викладача кафедри фінансів. З 1997 по     
1998 рік він працював заступником декана економічного факультету. У 
2000 році був переведений на посаду старшого викладача  щойно  
створеної кафедри банківської справи.  

У 2005 році у Спеціалізованій Вченій раді при Львівському 
інституті регіональних досліджень НАНУ  Ніколаєнко Ю.В. захищає 
кандидатську дисертацію на тему: «Маркетингова орієнтація 
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промислових підприємств в процесі оновлення продукції» на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 
«Економіка, організація  і управління підприємствами» . У цьому ж році 
був переведений на посаду доцента кафедри банківської справи, а у 
2006 році він отримує вчене звання доцента. 

У 2008 році його обрано за конкурсом на посаду завідувача 
кафедри банківської справи, яку він обіймає до теперішнього часу. За 
час роботи в ЧДІЕУ Юрій Володимирович зробив значний внесок у 
навчально-методичний, науковий потенціал кафедр фінансів і банків-
ської справи: на високому професійному рівні він виконує всі види 
навчального навантаження, викладає дисципліни: «Грошово-кредитні 
системи зарубіжних країн», «Центральний банк і грошово-кредитна 
політика», «Гроші та кредит», «Банківський нагляд», «Банківські 
операції», «Кредитування і контроль», «Маркетинг у банку», розробив і 
впровадив у навчальний процес їх методичне забезпечення. У         
2008 році брав активну участь в організації та проведенні чергової 
акредитації спеціальності «Банківська справа». 

 Навчально-методичну роботу Ніколаєнко Ю.В. успішно поєднує 
з науковою. З 2005 по 2012 рік брав участь у розробці   науково-
дослідних тем кафедри:  «Розвиток  банківської системи та підвищення 
її ролі у вирішенні соціальних проблем регіону», «Монетарна політика 
як складова державного управління національним господарством»,  
«Формування ризик-менеджменту в регіоні», результати яких 
оприлюднені у 2-х колективних монографіях, наукових статтях, 
матеріалах конференцій та знаходять своє відображення у докторській 
дисертації, над якою зараз плідно працює Юрій Володимирович.   

Коло його сучасних наукових інтересів охоплює питання 
управління ризиками та їх мінімізація в сучасних умовах.  

Ніколаєнко Ю.В. здійснює наукове керівництво 1 аспірантом і      
1 здобувачем, виступає рецензентом кандидатських дисертацій з 
економічного напрямку. 

Незважаючи на значний досвід роботи у вищій школі,              
Юрій Володимирович постійно підвищує свій професійний рівень. 
Зокрема, у 2005 році він пройшов стажування на базі Укрсоцбанку, а в 
2010 році - АТ «БМ Банк».  

Ніколаєнко Ю.В.  плідно працює не тільки на науково-педагогічній 
ниві, але й не стоїть осторонь суспільного життя кафедри, факультету, 
інституту: він бере активну участь у художній самодіяльності (грає на 
музичних інструментах, гарно співає), в інститутській команді КВК. 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну 
науково-педагогічну діяльність Ніколаєнко Ю.В. неодноразово був 
нагороджений похвальними грамотами адміністрації інституту.   
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Юрій Володимирович користується заслуженим авторитетом  
колективу та адміністрації інституту, його люблять і поважають 
студенти. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1998 
 

1. Гроші та кредит [Текст]: навчальний посібник / Ю.В. Ніколаєнко, 
Л.О. Коваленко, І.І. Кичко. – Чернігів: 1998. – 171 с. 
 
2. Завдання управління основними фондами в сучасних умовах 
[Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Формування економічних відносин в умовах 
ринку: зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – С. 78. 
 

1999 
 
3. Аналіз показників ефективності використання основних засобів 
[Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Науковий журнал ТАНГ. Економіка і ринок: 
облік, аналіз, контроль. - Тернопіль, 1999. – Вип. 1. - С. 257. 
 
4. Потенціал основних засобів пивоварної промисловості [Текст] / 
Ю.В. Ніколаєнко // Науковий журнал ТАНГ. Економіка і ринок: облік, 
аналіз, контроль. - Тернопіль, 1999. – Вип. 1. - С. 291. 
 

2002 
 
5. Аналіз формування майна підприємства в процесі його 
створення [Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Наукові записки: зб. наук. праць 
кафедри економічного аналізу. - Вип. 11: в 2-х ч. Ч. 2. – Тернопіль: 
Економічна думка, 2002. – С. 124-126. 
 
6. Сутність і ефективність науково-технічного прогресу в   
сільському  господарстві [Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Наукові  записки  
Тернопільського  державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: 
Економіка. – 2002. - №10. - С. 172–174. 
 

2003 
 
7. Управління сервісним обслуговуванням як невід'ємна складова 
маркетингової діяльності підприємства [Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // 
Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України: матеріали  
IV Всеукр. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – 
Т. 2. - С. 62-64. 
 
8. Рекламна діяльність як необхідний елемент товаропросування 
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[Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Україна наукова - 2003: матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. – Т. 22. Сер.: Економіка.- Дніпропетровськ, 2003. -    
С. З0-33. 
 
9. Прогнозування економічної кон’юнктури як складова стратегіч-
ного маркетингу [Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Соціально-економічні 
дослідження в перехідний період. Методологія статистичних оцінювань 
соціально-економічних процесів: зб. наук. праць. - Вип. 3 (XLI); відпов. 
ред. академік НАН України М.І. Долішній. – Львів: НАН України. – 2003. - 479 с. 
 
10. Інноваційна діяльність підприємства в умовах формування 
маркетингової інфраструктури [Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Еконо-  
міка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. - Вип. 181: в 2 т.      
Т. 1. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - С. 231-239. 
 
11. Аналіз економічної кон'юнктури на регіональному рівні (на  
прикладі Чернігівської області) [Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // 
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України:   
зб. наук. праць ТАНГ. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - Вип. 8. -   
С. 62 – 65. 
 

2004 
 

12. Сервісне обслуговування як фактор успішного товаро-
просування [Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Наука і освіта – 2004: 
матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. – Т. 15: Маркетинг та менедж-
мент. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 26-27. 
 

2005 
 

13. Маркетингова орієнтація промислових підприємств в процесі 
оновлення продукції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук: спец. 08.06.01 / Ю.В. Ніколаєнко; Інститут регіональних 
досліджень НАН України. - Л., 2005. - 19 с. 
 
14. Маркетингова орієнтація промислових підприємств в процесі 
оновлення продукції: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 /                   
Ю.В. Ніколаєнко; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Л., 
2005. - 193 с. 
 
15. Маркетинговий підхід до управління оновленням продукції 
[Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Соціально-економічні дослідження в 
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перехідний період. Механізми управління ефективністю інновацій в 
регіоні: зб. наук. праць. - Інститут регіональних досліджень НАН 
України, 2005. - Вип. 1(51). - С. 171-179. 
 

2006 
 
16. Вдосконалення інвестиційної політики на регіональному і 
місцевому рівнях [Текст] / В. Король, Ю. Ніколаєнко // Наук. записки 
Тернопільського національного економічного ун-ту. – 2006. – Вип. 16. – 
С. 208-210. 
 
17. Соціально-економічна сутність грошово-кредитної політики 
[Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // Підвищення ефективності формування та 
використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в 
економіці України: зб. матеріалів круглого столу; за ред.                    
Л.О. Коваленко. – Чернігів: Деснянська правда, 2006.  
 

2007 
 
18. Перспективні напрямки розвитку безготівкових розрахунків у 
платіжному обороті України [Текст] / Ю. Ніколаєнко, М. Демченко // 
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врожайність сільськогосподарських культур [Текст] /                   
Ю.В. Ніколаєнко // Стратегія ресурсозберігаючого використання 
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Ю.В. Ніколаєнко, О.С. Сакун  // Імперативи розвитку України в умовах 
глобалізації: ІІ міжнар. навч.-наук. конф. (м.Чернігів, 4-5 червня         
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глобальному середовищі [Текст] / Ю.В. Ніколаєнко // «Монетарна 
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