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Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з 

біографією та науковою діяльністю С.О. Полковниченко як 
наукового співробітника інституту, охоплює наукові статті в 
періодичних виданнях. 

Добір матеріалу завершено 10.05.2012 р. Опис здійснено 
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інформації, бібліотечної справи. Бібліографічний запис. 
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Передмова 
 

Біобібліографічний покажчик складено відділом 
інформаційно-бібліографічної роботи наукової бібліотеки ЧДІЕУ і 
видано з нагоди 50-річчя від дня народження              
Полковниченко Світлани Олександрівни – кандидата економічних 
наук, доцента Чернігівського державного інституту економіки і 
управління.  

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

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності. Добір матеріалу 
здійснено на основі картотеки «Праці викладачів ЧДІЕУ» та 
електронної БД наукової бібліотеки ЧДІЕУ. Покажчик містить 
довідковий апарат – іменний покажчик співавторів та алфавітний 
покажчик назв праць. 

Видання продовжує серію покажчиків праць викладачів 
ЧДІЕУ. 

 
 
 

Біографія 
 

Полковниченко Світлана Олександрівна народилася            
10 червня 1962 року в селищі Михайло-Коцюбинське на 
Чернігівщині. 

У 1979 році закінчила середню школу в смт Михайло-
Коцюбинське із золотою медаллю та вступила до Київського 
державного університету імені Т.Г. Шевченка (нині Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка) на економічний 
факультет. 

Після закінчення університету з відзнакою, у 1984 році була 
зарахована до аспірантури цього ж університету з відривом від 
виробництва. У 1987 році, після успішного закінчення аспірантури, 
захистила кандидатську дисертацію на тему «Социалистическая 
интенсификация производства как процесс реализации 
требований системы экономических законов» за спеціальністю 
«Політична економія». 

Навчально-педагогічну роботу Світлана Олександрівна 
розпочала з 1987 р. на посаді асистента кафедри філософії і 
політекономії Чернігівського державного педагогічного інституту 
імені Т.Г. Шевченка (нині Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т.Г. Шевченка), де працювала по 1997 рік. 
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З 1997 року і по теперішній час С.О. Полковниченко – доцент 
кафедри економічної теорії Чернігівського державного інституту 
економіки і управління. На високому професійному рівні викладає 
такі дисципліни, як: політична економія, мікроекономіка. Вагомий 
внесок Світлани Олександрівни в навчально-методичне 
забезпечення кафедри - за її участю розроблено та впроваджено в 
навчальний процес методичні розробки з вище названих 
дисциплін. 

Навчально-педагогічну роботу С.О. Полковниченко успішно 
поєднує з науковою. Сфера її сучасних наукових інтересів охоплює 
напрями: інноваційний розвиток України, міжнародні економічні 
відносини тощо. Своїми знаннями щедро ділиться з творчою 
молоддю - очолює науковий студентський гурток «Економіка 
України в умовах глобалізації», готує науково-педагогічні кадри. На 
даний час керує науковою роботою аспіранта за напрямом 
«Економіка та управління національним господарством», є членом 
Спеціалізованої вченої ради ЧДІЕУ. 

Світлана Олександрівна володіє не тільки високою 
педагогічною майстерністю – їй притаманні цінні людські якості: 
скромність, порядність, сумлінне виконання професійних 
обов’язків, висока відповідальність. 

Полковниченко Світлана Олександрівна користується 
заслуженою повагою серед студентів, колег та адміністрації 
інституту. ЇЇ неодноразово відзначено почесними подяками 
адміністрації інституту: за сумлінну працю, за вагомий особистий 
внесок у підготовку висококваліфікованих працівників, за плідну 
науково-педагогічну діяльність, за активне залучення творчої 
молоді  до науково-дослідної роботи. 
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Наукові статті в журналах, у виданнях,  
що продовжуються 

 
1986 

 
1. Осуществление интенсификации производства как 

процесс реализации требований системы экономических 
законов [Текст] / С.А. Полковниченко // Вопросы политической 
экономии: Респ. междувед. науч. сб. – К., 1986. – Вып.184. –          
С. 114-121. 

 
2. Рациональное использование живого труда в системе 

факторов интенсификации производства [Текст] /                         
С.А. Полковниченко // Кардинальный рост эффективности живого 
труда – главный фактор ускорения социально-экономического 
развития: тезисы Всесоюзной науч.-практ. конф. - Свердловск, 
1986. – Ч.1. – С. 36-38.  

 
3. Интенсификация производства в системе 

взаимосвязи производительных сил и производственных 
отношений [Текст] / С.А. Полковниченко // Социально-
экономические аспекты эффективности производственного 
потенциала. – К.: Киевск. гос. ун-т, 1986. – С. 4-13. – Рукопись деп. 
в ИНИОН АН СССР  № 27042 от 09.10.1986 

 
1987 

 
4. Комплексное осуществление интенсификации 

производства и использование экономических законов [Текст] / 
С.А. Полковниченко // Вопросы политической экономии: Респ. 
междувед. науч. сб. – К., 1987. – Вып.190. – С. 27-34. 

 
5. Совершенствование хозрасчетных форм интенсивного 

использования потенциала предприятия [Текст] /                                  
С.А. Полковниченко // Совершенствование хозяйственного 
механизма и ускорение интенсификации экономики: Респ. науч. 
конф. – К., 1987. – Ч. III. – С. 40-43. 

 
1988 

 
6. Методологическое и практическое значение 

марксового анализа проблем интенсификации производства 
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[Текст] / С.А. Полковниченко // Марксизм и современность: тезисы 
докладов областн. науч.-теорет. конф. - Глухов, 1988. – С. 34-35. 

 
1991 

 
7. Інтенсифікація виробництва і ринок [Текст] /                    

С.О. Полковниченко // Тези доповідей міжвуз. наук.-практ. конф. - 
Чернігів, 1991. – Ч. І. – С. 30-31. 

 
1993 

 
8. Економічна реформа і проблеми викладання 

економічних дисциплін [Текст] / С.О. Полковниченко,               
Ю.В. Кирилюк  // Українознавство і гуманізація освіти: тези 
доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ, 1993. –     
Ч. 4. – С. 20. 

 
1994 

 
9. Роль економічної освіти у підготовці вчителя 

початкових класів [Текст] / С.О. Полковниченко // Історія і 
сучасність педагогічної освіти в Україні: матеріали міжвуз. наук.-
практ. конф. - Глухів, 1994. – Ч. 2. - С. 14.  

 
1995 

 
10. Підприємництво в ринковій економіці [Текст] /               

С.О. Полковниченко // Тези доповідей міжвуз. наук.-практ. конф. - 
Чернігів, 1995. – С. 197-198. 

 
1996 

 
11. Формування економічного світогляду студентів 

педагогічного вузу [Текст] / С.О. Полковниченко // Педагогічні і 
психологічні проблеми підготовки вчителів: матеріали наук. конф. – 
Чернігів: ЧДПІ, 1996. – С. 30-32. 

 
12. Економічна теорія: плани і методичні поради до 

семінарських занять для студентів педагогічних вузів. 
Частина І [Текст] / С.О. Полковниченко. – Чернігів: ЧДПІ, 1996. –   
49 с. 

 
13. Економічна теорія: плани і методичні поради до 

семінарських занять для студентів педагогічних вузів. 
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Частина ІІ [Текст] / С.О. Полковниченко. – Чернігів: ЧДПІ, 1996. – 
40 с. 

 
14. Збірник тестів з курсу «Економічна теорія» для 

студентів педагогічних вузів [Текст] / С.О. Полковниченко. – 
Чернігів: ЧДПІ, 1996. – 20 с.  

 
1998 

 
15. Проблеми становлення фермерських господарств в 

Україні [Текст] / С.О. Полковниченко // Соціально-психологічні, 
економічні та виробничі аспекти сучасної економіки і освіти: 
матеріали наук.-практ. конф. ЧДІЕУ. – Чернігів, 1998. –  С. 10-11. 

 
16. Плани семінарських занять і методичні вказівки з 

курсу «Основи економічної теорії» для студентів факультету 
менеджменту денної форми навчання [Текст] /                         
С.О. Полковниченко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 1998. – 80 с.  

 
17. Збірник задач і вправ з курсу «Основи економічної 

теорії» для студентів факультету менеджменту денної форми 
навчання [Текст] / С.О. Полковниченко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 1998. – 
44 с. 

 
1999 

 
18. Стимулювання інноваційно-інвестиційної активності 

в реструктуризації економіки України [Текст] /                           
С.О. Полковниченко // Сіверянський літопис. – 1999. – №2. –         
С. 170-176. 

 
19. Державне регулювання структурної перебудови 

економіки [Текст] / С.О. Полковниченко // Сіверянський літопис. – 
1999. –  №3. – С. 164-168. 

 
2001 

 
20. Основи економічної теорії: конспект лекцій [Текст] /                  

С.О. Полковниченко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 237 с. 
 

2003 
 

21. Плани семінарських занять та методичні вказівки для 
самостійної та індивідуальної роботи студентів з курсу 
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«Політекономія» [Текст] / С.О. Полковниченко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 
2003. – 72 с. 

 
2005 

 
22. Збірник завдань з курсу «Політекономія» для 

самостійної роботи студентів [Текст] / С.О. Полковниченко. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2005. – 136 с. 

 
2006 

 
23. Проблеми участі України у міжнародному 

інвестиційному процесі [Текст] / В.М. Левківський,                     
С.О. Полковниченко // Актуальні проблеми розвитку економіки, 
освіти та науки в умовах трансформації суспільства: тези Х наук.-
практ. конф. викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2006. - С. 13. 

 
2007 

 
24. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Україні  [Текст] / В.М. Левківський, С.О. Полковниченко // Сучасні 
тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті 
євроінтеграції: тези ХІ наук.-практ. конф. викладачів, співробітників 
та студентів ЧДІЕУ. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2007. – С. 23-24. 

 
2008 

 
25. Європейський освітній простір і Україна: проблеми та 

перспективи [Текст] / С.О. Полковниченко, В.М. Левківський // 
Економіко-правові аспекти і соціальні пріоритети в тенденціях 
розвитку системи освіти України в умовах інтеграції в світову 
освітню систему: зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. 
(Чернігів, 17-18 квітня 2008 р.); [за заг. ред. В.М. Бережного]. –  
Харків, 2008. – С. 153-156.  

 
26. Регіональні особливості соціально-економічних 

аспектів життєзабезпечення населення [Текст] /                        
С.О. Полковниченко, І.Б. Чудновець // Освіта, наука і виробництво у 
регіональному розвитку: міжнар. інноваційний форум (Чернігів,             
21-23 травня 2008 р.): матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: 
ЧДІЕУ, 2008. – С. 72-75. 

 
27. Проблеми та перспективи соціально-економічного 
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розвитку Чернігівського регіону [Текст] / С.О. Полковниченко // 
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: міжнар. наук.-
навч. конф. (Чернігів, 24-26 вересня 2008 р.): матеріали доповідей 
та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – С. 154-156. 

 
28. Сучасні проблеми життєзабезпечення населення в 

регіоні [Текст] / С.О. Полковниченко, І.Б. Чудновець // Україна 
Європейська: сучасні тенденції і перспективи: зб. матеріалів наук.-
практ. конф., 18 квітня 2008 р. – Чернігів: Європейський ун-т, 
Чернігівська філія, 2008. – С. 130-131. 

 
29. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з 

дисципліни «Політична економія» [Текст] / уклад.:                    
С.О. Полковниченко, І.Б. Чудновець. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. –      
20 с. 

 
30. Методичні рекомендації для самостійної та 

індивідуальної роботи з курсу «Макроекономіка» для 
студентів всіх спеціальностей і форм навчання [Текст] / уклад.:           
І.Б. Чудновець, С.О. Полковниченко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. –     
56 с. 

 
2009 

 
31. Зайнятість і безробіття в регіональному вимірі в 

умовах фінансово-економічної кризи [Текст] /                           
С.О. Полковниченко // Імперативи розвитку України в умовах 
глобалізації: міжнародна наук.-практ. конф. (Чернігів, 12-13 червня 
2009 р.): матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. –         
С. 70-72.  

 
32. Методичні засади життєзабезпечення населення в 

регіоні [Текст] / С.О. Полковниченко, І.Б. Чудновець // Формування 
інноваційної моделі розвитку національної економіки України: 
монографія: у 2-х ч.; [за заг. ред. д.е.н., проф. І.С. Каленюк]. –  
Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – С. 40-47.  

 
33. Система соціально-економічних індикаторів 

життєзабезпечення населення: регіональний аспект [Текст] /      
С.О. Полковниченко, І.Б. Чудновець // Науковий вісник ЧДІЕУ.    
Сер. 1. Економіка: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. –        
№2 (03). – С. 128-136. 
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2010 
 
34.  Збірник завдань для підготовки до семінарських 

занять з курсу «Політекономія» [Текст] / уклад.:                       
С.О. Полковниченко, Ю.В. Кирилюк. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. –      
112 с.  

 
35. Місце Чернігівщини в регіональній структурі 

іноземного інвестування [Текст] / С.О. Полковниченко //  
Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної 
політики на сучасному етапі: Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 
17-18 лютого 2010 р.): тези доповідей. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. –   
С. 135 – 136. 

 
36. Прямі іноземні інвестиції як фактор інноваційного 

розвитку економіки України [Текст] / С.О. Полковниченко //  
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: ІІ міжнар. 
навч.-наук. конф. (Чернігів, 4-5 червня 2010 р.): матеріали 
доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – С. 63 – 65. 

 
37. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток 

економіки України [Текст] / С.О. Полковниченко, Н.В. Аркадьєва // 
Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка: зб. наук. праць. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – №3 (07). – С. 79-85.  

 
2011 

 
38. Вплив прямих іноземних інвестицій на інноваційний 

розвиток економіки України [Текст] / С.О. Полковниченко,        
Н.В. Аркадьєва // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка: зб. 
наук. праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. - №1 (09). – С. 78-85. 

 
39. Особливості європейського вектора трудової міграції 

населення України [Текст] / С.О. Полковниченко, В.А. Фуголь // 
Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка: зб. наук. праць. – 
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. - №3 (11). – С. 186-191.  

 
40. Прямі іноземні інвестиції як фактор входження 

України у світовий інноваційний простір [Текст] /                     
С.О. Полковниченко // Імперативи розвитку України в умовах 
глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 13-14 травня   
2011 р.): матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. –         
С. 52-53. 
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41. Региональные особенности привлечения прямых 
иностранных инвестиций в экономику Украины [Текст] /              
С.А. Полковниченко // Актуальные вопросы экономического 
развития: теория и практика в современных условиях: материалы 
междунар. науч. конф. (Гомель, 27-28 октября 2011 г). – Гомель, 
2011. – С. 155-157. 

 
42. Реформування відносин власності в Україні: 

результати і перспективи [Текст] / В.К. Аврамишина,                
С.О. Полковниченко // Юність науки – 2011: міжвуз. студ. наук.-
практ. конф.: матеріали доповідей та виступів (Чернігів, 27 квітня 
2011 р.). - Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 9 -10. 

 
43. Українська трудова міграція в країни ЄС [Текст] /     

В.О. Фуголь, С.О. Полковниченко // Юність науки – 2011: міжвуз. 
студ. наук.-практ. конф.: матеріали доповідей та виступів (Чернігів, 
27 квітня 2011 р.). - Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С. 25-26. 

 
44. Збірник завдань для підготовки до семінарських 

занять та самостійної роботи студентів денної форми 
навчання з курсу «Макроекономіка» [Текст] / уклад.:                            
С.О. Полковниченко – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 144 с.  
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