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О.Д. Кудрявцева]. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012. –       
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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Алли Іванівни Шпомер як наукового співробітника інституту. До 
покажчика увійшли монографії, збірки статей, матеріали конференцій, 
автореферати дисертацій, статті з журналів, підручники і навчальні 
посібники. 

Добір матеріалу завершено 14.11.2012 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 Алли Іванівни Шпомер - кандидата юридичних наук, доцента 
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 1998 по 2011 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 
 

Шпомер Алла Іванівна народилася у 1962 році в м. Чернігові. 
Після закінчення середньої школи № 1 м. Чернігова вступила до  
Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка та після його 
закінчення,  у 1988 році, здобула спеціальність «Правознавство».  

Викладацьку діяльність розпочала з 1992 року  на посаді 
викладача дисципліни «Основи законодавства України, міжнародного 
права та правовідносин у споживчій кооперації» Чернігівського 
кооперативного технікуму.  

З 1998 року і дотепер Алла Іванівна працює в Чернігівському 
державному інституті економіки і управління: спочатку на посаді 
старшого викладача кафедри правових дисциплін, а з 2000 року - на 
кафедрі цивільного і господарського права, з 2007 року – на посаді 
доцента цієї ж кафедри.  

У 2002 році вступила за цільовим направленням до аспірантури 
без відриву від виробництва Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; 
господарсько-процесуальне право», до закінчення якої (18.10.2006 р.) 
успішно захистила  дисертацію на тему: «Ліцензування господарської 
діяльності (господарсько-правовий аспект)»  у Спеціалізованій Вченій 
раді КНУ ім. Т. Шевченка на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук. 

Вагомий внесок зробила Шпомер А.І. у формування й розвиток 
нав-чально-методичного та наукового забезпечення кафедри 
цивільного і господарського права. На високому професійному рівні 
вона виконує всі види навчального навантаження, викладає 
дисципліни: «Адміністративне право», «Організація юридичної служби 
на підприємстві», «Екологічне право», «Господарський процес», 
розробила і впровадила у навчальний процес робочі програми, 
методичні розробки та рекомендації з дисциплін: «Адміністративне 
право», «Організація юридичної служби на підприємстві», «Госпо-
дарський процес», «Транспортне право». Значну увагу приділяє Алла 
Іванівна залученню талановитої студентської молоді до науково-
дослідної роботи. Має численні публікації у співавторстві зі 
студентами, також під її керівництвом виконуються наукові студентські 
роботи. 

 Навчально-педагогічну роботу Шпомер Алла Іванівна успішно 
поєднує з науковою: з 2008 року брала участь у розробці науково-
дослідних тем кафедри цивільного і господарського права:   
«Проблеми та перспективи вдосконалення законодавства у сфері 
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господарської діяльності», а з 2011 року - «Проблеми та перспективи 
вдосконалення законодавства».  

Сфера її сучасних наукових інтересів охоплює питання: 
ліцензування господарської діяльності, технічне регулювання в Україні, 
сертифікація та стандартизація. 

З 2007 по 2010 рік працювала заступником декана юридичного 
факультету. 

У 2011 році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри 
цивільного, господарського та кримінального права. 

Алла Іванівна 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 конференцій і семінарів.  

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну 
науково-педагогічну діяльність Шпомер А.І. неодноразово була 
заохочена похвальними грамотами адміністрації інституту. 

Алла Іванівна користується заслуженим авторитетом  колективу 
та адміністрації інституту, її люблять і поважають студенти. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1998 
 
1. Деякі питання вдосконалення державного управління 
економікою [Текст] / А.І. Шпомер // Сіверянський літопис. - 1998. - № 5. – 
С. 165-167. 
 
2. Деякі питання вдосконалення  державного управління 
економікою [Текст] / А.І. Шпомер // Соціально-психологічні, економічні 
та виробничі аспекти сучасної економіки і освіти : матеріали наук.-
практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 1998. - С. 13. 
 

1999 
 
3. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст] : 
конспект лекцій для студентів спеціальності «Правознавство» всіх 
форм навчання / А.І. Шпомер. – Чернігів : ЧДІЕУ, 1999. – 151 c. 

 
2000 

 
4. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного 
регулювання економіки [Текст] / А.І. Шпомер // Підприємництво, 
господарство і право. – 2000. - № 2. – С. 41-44. 
  
5. Передумови розвитку організаційно-економічного механізму 
взаємодії залізниці з регіоном [Текст] / А.І. Шпомер, О.I. Панченко // 
Сіверянський літопис. - 2000. - № 4. - С. 212-215. 
  

2001 
 
6. Адміністративне право України (особлива частина)  [Текст] : 
конспект лекцій для студентів спеціальності «Правознавство» всіх 
форм навчання / А.І. Шпомер. - Чернігів, 2001. – 174 c. 
 

2002 
 
7. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки 
[Текст] / А.І. Шпомер // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - 
№ 6. – С. 6-7. 
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8. Господарська відповідальність як метод державного регулю-
вання економіки [Текст] / А.І. Шпомер // Підприємництво, госпо-
дарство і право. – 2002. - № 7. – С. 7-8. 
 

2004 
 
9. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської 
діяльності [Текст] / А.І. Шпомер // Право України. – 2004. - № 2. –        
С. 55-59. 
  
10. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного 
регулювання економіки [Текст] / А.І. Шпомер // Підприємництво, 
господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 41- 44. 
 
11. Поняття, ознаки та функції ліцензування в Україні [Текст] /           
А.І. Шпомер // Тези VIII наук.-практ. конф. викладачів та студентів 
ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2004. - С. 132-133. 
 
12. Ліцензування та патентування в господарській діяльності 
(порівняльно-правовий аналіз) [Текст] / А.І. Шпомер // Динаміка 
наукових досліджень 2004 : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – 
Дніпропетровськ : Наука та освіта, 2004. - Т. 5. - С. 58-60. 
 
13. Нормативно-правова основа ліцензування господарської 
діяльності України [Текст] / А.І. Шпомер // Науковий потенціал світу - 
2004 : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : 
Наука та освіта, 2004. – Т. 51. – С. 32-35. 
 
14. Поняття, ознаки та функції ліцензування певних видів 
господарської діяльності в Україні [Текст] / А.І. Шпомер // 
Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 77-80. 
 

2005 
 
15. Особливості ліцензування господарської діяльності з надання 
фінансових послуг [Текст] / А.І. Шпомер // Історико-правові та 
соціально-економічні аспекти розвитку суспільства : міжвуз. наук.-
практ. конф. (Чернігів, 15 квітня 2005 р.). – Чернігів : Українсько-
Російський інститут МДВУ,  2005. - С. 37-39. 
 
16. Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності [Текст] / 
А.І. Шпомер // Актуальні проблеми розвитку регіону в умовах 
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трансформації економіки : ІХ наук.- практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2005. – С. 36-37. 
 
17. Ліцензування господарської діяльності з надання послуг 
накопичувального пенсійного забезпечення в Україні [Текст] /       
А.І. Шпомер // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 4. –      
С. 170-175 
 

2006 
 
18. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-
правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / А.І. Шпомер. – К. : КНУ ім. Т. Шев-
ченка. - К., 2006. - 20 с. 
 
19. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-
правовий аспект) [Текст] : дис... канд. юрид. наук : 12.00.04 /              
А.І. Шпомер. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. 
 

2008 
 
20. Ліцензування діяльності з надання страхових послуг в Україні 
[Текст] / А.І. Шпомер, О.І. Панченко // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДТУ, 2008. -      
№ 33. - С. 45-51. 
 
21. Призначення та зміст спеціального порядку ліцензування 
деяких видів господарської діяльності [Текст] / А.І. Шпомер // 
Освіта, наука, виробництво у регіональному розвитку : Міжнар. 
інноваційний форум (Чернігів, 21-23 травня 2008 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2008. - С. 75-82. 
 
22. Ліцензування діяльності у сфері освіти [Текст] / А.І. Шпомер // 
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-
практ. конф. (Чернігів, 24-26 вересня 2008 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. -      
С. 284-287. 
 

2009 
 
23. Ліцензування будівельної діяльності [Текст] / А.І. Шпомер // 
Історико-правові та соціально-економічні аспекти розвитку суспільства : 
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міжвуз. наук.-практ. конф. (Чернігів, 15 квітня 2009 р.). – Чернігів : 
Українсько-Російський інститут МДВУ, 2009. - С. 30-31. 
 
24. Правове регулювання ліцензування страхової діяльності 
[Текст] / А.І. Шпомер // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – 
№ 5. – С. 33-36. 
 
25. Сутність і призначення спеціального порядку ліцензування 
деяких видів господарської діяльності [Текст] / А.І. Шпомер // 
Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 54–58. 
 
26. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного 
регулювання економіки [Текст] / А.І. Шпомер // Формування 
інноваційної моделі розвитку національної економіки України : 
монографія у 2 ч.; [за заг. ред. д.е.н., проф. І.С. Каленюк]. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2009. - С. 489-501. 
 
27. Питання галузевої належності інституту ліцензування [Текст] / 
А.І. Шпомер // Соціальна безпека і гуманітарний захист в Україні на 
початку ХХІ століття : проблеми теорії і практики : тези доповідей 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 4-5 грудня 2009 р.). – Чернігів, 
2009. - С. 204 -206. 
 

2010 
 
28. Ліцензування господарської  діяльності як різновид організа-
ційно-правових відносин [Текст] / А.І. Шпомер // Історико-правові та 
соціально-економічні аспекти розвитку суспільства : Міжнар. наук.-
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