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Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з 
біографією та науковою діяльністю Ю. В. Кирилюка, як наукового 
співробітника інституту, охоплює наукові статті в періодичних 
виданнях. 

Добір матеріалу завершено 29.09.2010 р. Опис  здійснено 
згідно з держстандартом ДСТУ 7.1:2006 “Система стандартів з 
інформації, бібліотечної справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. 

 
 
 
 



 

 3 

Передмова 
Біобібліографічний покажчик складений  інформаційно-

бібліографічним відділом наукової  бібліотеки ЧДІЕУ і видано з 
нагоди 50-річчя від дня народження Юрія Володимировича 
Кирилюка - кандидата економічних наук.  

Покажчик має на меті ознайомити зацікавлених читачів з 
біографією та науковою діяльністю Ю.В. Кирилюка, як  наукового 
співробітника інституту, охоплює наукові праці, а також наукові 
статті в періодичних виданнях. 

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

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності. Бібліографічний опис 
здійснено відповідно з існуючими державними стандартами. 
Покажчик містить довідковий апарат – алфавітний  покажчик  
співавторів. 

Біобібліографічний  покажчик  продовжує серію покажчиків 
праць науковців ЧДІЕУ. 

 
 

Біографія 
З жовтня 2010 року виповнюється 50 років від дня 

народження Юрія Володимировича Кирилюка - доцента, 
кандидата економічних наук, проректора з навчально-методичної 
роботи Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. 

Ю. В. Кирилюк народився на Хмельниччині. Після закінчення 
у 1985 році економічного факультету Київського державного 
університету імені Т.Г.Шевченка (нині Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка) розпочав науково-педагогічну 
діяльність в Чернігівському державному педагогічному інституті 
імені Т.Г.Шевченка (нині Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т.Г.Шевченка) на посаді асистента кафедри 
філософії і політекономії. 

З 1988 по 1991 р. навчався в аспірантурі Київського 
державного університету. За цей час підготував і достроково 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук (червень 1991 р.). Повернувшись до 
педагогічного інституту, працював викладачем, а з квітня 1993 
року - доцентом кафедри філософії і політекономії. Через рік Юрію 
Володимировичу було присвоєно вчене звання доцента. 

Подальше життя Кирилюка Ю.В. пов'язане з Чернігівським 
державним інститутом економіки і управління. З 1996 року він 
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працює на посаді завідувача кафедри економічної теорії, а з 2003 
року одночасно обіймає посаду проректора з навчально-
методичної роботи цього закладу. 

Очоливши кафедру економічної теорії, Ю.В.Кирилюк вміло 
організував її роботу, сформував дружній колектив. Йому і досі 
вдається підтримувати гарний мікроклімат в колективі, зберігати 
доброзичливі, людяні стосунки між співробітниками. Саме за це 
цінують і поважають колеги свого керівника. 

Посівши посаду проректора, Юрій Володимирович на 
високому рівні забезпечує проведення навчально-методичної 
роботи.   Він   не   просто   дбає   про   сумлінне   і   добросовісне  
виконання щоденних обов'язків, а намагається зробити все 
якнайкраще. 

Адміністративну роботу Ю.В.Кирилюк успішно поєднує з 
науковою та педагогічною діяльністю. Він є автором близько 50 
наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 2 підручників, 
навчального посібника і 3 опорних конспектів лекцій. 

Студенти завжди відзначали широку ерудицію викладача, 
високий професіоналізм, відданість своїй справі, принциповість. 
Юрій Володимирович ніс в аудиторію знання з політичної економії і 
макроекономіки. з історії економічних вчень і теорії державного 
регулювання. Розробку нових курсів, як правило, починав 
завідувач кафедри. 

Кирилюк Ю.В. - людина порядна, чесна, відповідальна, завжди 
стримана і надзвичайно працелюбна. Маючи велике прагнення до 
знань, він постійно наполегливо працює над вдосконаленням 
професійної майстерності. 

Юрій Володимирович завжди готовий допомогти будь-кому, 
поділитися досвідом і знаннями, порадити, як вирішити те чи інше 
питання. З ним цікаво спілкуватися і працювати. 

Держава оцінила працю Ю. В. Кирилюка знаком “Відмінник 
освіти України”. 
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Наукові статті в журналах, у виданнях, що 
продовжуються 

 
1984 

1. Повышение эффективности участия трудящихся в 
управлении общественным производством [Текст] / Ю. В. 
Кирилюк // Пути повышения роли трудовых коллективов в 
коммунистическом строительстве: тез. докл. обл. научно-практ. 
конф. - Чернигов, 1987. 

2. Вопросы  совершенствования  материального 
стимулирования  работников  за  освоение  и  внедрение  
новой техники [Текст] / Ю. В. Кирилюк // Активизация  роли  
человеческого фактора в условиях перестройки  хозяйственного 
механизма: тез. докл. регион. научно-практ. конф. - Винница, 1989. 

3. Влияние  хозрасчетных  отношений  на  развитие НТП / 
[Текст] / Ю. В. Кирилюк // Углубление перестройки хозяйственного 
механизма на современном этапе: теория, опыт, проблемы: тез. 
докл. обл. научно-практ. конф. молодых  ученых. - Кривой 
Рог,1989. 

4. Роль социально-экономических факторов в 
формировании нового хозяйственного механизма [Текст] / Ю. 
В. Кирилюк // Экономика и политика: проблемы перестройки: тез. 
докл. научно-практ. конф.- Киев,1989. 

5. Основные направления хозрасчетного  стимули-
рования НТП в условиях нового качества  экономического 
роста [Текст] / Ю. В. Кирилюк // Новое качество экономиического 
роста: формирование и проблемы управления. - К.: Киев, ун-т, 
1989. -  Деп. в ИНИОН  АН  СССР 26.06.1989, № 38517. 

6. Хозяйственное финансирование научно-технического 
прогресса на уровне  государственного  предприятия [Текст] / 
Ю. В. Кирилюк // Новое качество экономического  роста:  
формирование и проблемы управления. - К.: Киев. ун-т, 1989.- 
Деп. в ИНИОН АН СССР 26.06.1989, №38517. 

7. Хозрасчет как  фактор ускорения  НТП [Текст] / Ю. В. 
Кирилюк // Теория и практика перестройки  хозяйственного  
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механизма:  материалы  конф., 18-20 апр. 1990, Київ. - Вип. 34. - 
К.: КИНХ, 1990. 

8. Роль прибыли в стимулировании ускорения  научно-
технического прогресса [Текст] / Ю. В. Кирилюк // Экономические 
резервы повышения интенсивности общественного  производства. 
- К.: Киев, ун-т, 1991. - [Деп. в ИНИОН АН СССР 15.04.91, № 44350. 

9. Реализация принципов хозрасчета в условиях 
радикальной реформы [Текст] / Ю. В. Кирилюк // Питання 
політичної економії. - Вип. 215. - К. : Либідь, 1991. 

10. Проблемы налогообложения доходов предприятий и 
организаций в условиях становления рыночного механизма 
[Текст] / Ю. В. Кирилюк, Н. І. Дучинська // Изменяющийся мир и 
проблемы гуманитарного образования в высшей школе: тез. 
Украин. научн. практ.  конф. - Бердянск, 1992. (У співавт.) 

11. Основи ринкової економіки: навч.  посіб. [Текст] / Ю. В. 
Кирилюк, Н. І. Дучинська // Основи економічної  теорії: у 4 ч. - К.: 
НМК ВО, 1992. - ч.2. (У співавт.) 

12. Економічна реформа і проблеми викладання  
економічних дисциплін [Текст] / Ю. В. Кирилюк, Н. І. Дучинська // 
Українознавство і гуманітаризація освіти: тез. доп. Всеукр. наук.- 
практ. конф.: у 4 ч. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1993. (У співавт.) 

13. Проблеми викладання економічної теорії і  економічна 
реформа [Текст] / Ю. В. Кирилюк, Н. І. Дучинська // Тез. доп. 
міжвуз. наук.- практ. конф. – Чернігів, 1995. (У співавт.) 

14. Еволюція грошової системи України у 1992-1995рр. 
[Текст] / Ю. В. Кирилюк, Н. І. Дучинська // Людина, суспільство, 
культура: історія та  сучасність: матер. ювіл. наук. конф., присв. 80-
річчю Чернігівського держ. пед. ін-ту ім.Т.Г.Шевченка / [відп. ред. 
О.Б. Коваленко]. – Чернігів : Сіверська  думка, 1996.- С.104-105. (У 
співавт.) 

15. Проблеми реформування податкової системи України 
[Текст] / Ю. В. Кирилюк, Н. І. Дучинська // Соціально-психологічні, 
економічні та  виробничі  аспекти  сучасної економіки  і  освіти: тез. 
доп. наук.- практ. конф. ЧДІЕіУ. - Чернігів, 1996.- С.12. (У співавт.) 
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16. Історія економічних вчень: опорний конспект  лекцій 
[Текст] / Ю. В. Кирилюк / Чернігів:  ЧДІЕУ, 1998. - 144 с. (У співавт.) 

17. Державне регулювання економіки: опорний  конспект 
лекцій [Текст] / Ю. В. Кирилюк, Л. М. Мекшун / Чернігів: ЧДІЕУ, 
2000.-144 с. 

18. Творчі можливості викладача і нормативні програми 
[Текст] / Ю. В. Кирилюк, Л. М. Мекшун // Економічна  теорія: 
сучасна парадигма  та  її еволюція на порозі ХХІ ст.: матер. Міжн. 
наук.- практ. конф. 1-2 березня 2000 р. - Ч.1. -К. : 2000. - С.113-114. 

19. Історія економічних вчень: опорний конспект лекцій 
[Текст] / Ю. В. Кирилюк, Л. М. Мекшун, Л.М. Бушай / Чернігів: 
ЧДІЕУ, 2001. - 128 с. (У співавт.) 

20. Регіональний аспект регулювання життєзабезпечення 
населення [Текст] / Ю. В. Кирилюк, І. Б. Чудновець // Теорії мікро-
макроекономіки. -  К.:  АМУ, 2001. - С. 112-117.(У співавт.) 

21. Політекономія [Текст]: підручник / Ю. В. Кирилюк, А.М. 
Велігорський. - К. : ЦУЛ, 2003. - 412 с. (У співавт.) 

22. Методичні рекомендації з підготовки до складання 
державного екзамену з економічної теорії [Текст] : Чернігів, 
ЧДІЕУ, 2003. - 87с. (У співав.). 

23. Державне регулювання економіки: опорний конспект 
лекцій [Текст] / Ю.В Кирилюк, М. Д. Миронов  // Київ: АМУ, 2004. - 
116с. 

24. Мезорівень проблеми життєзабезпечення населення 
[Текст]  / Ю. В.Кирилюк, М. Д. Миронов.  І. Б.  Чудновець // Теорії 
мікро- макроекономіки. - К. : АМУ, 2004. - С.127-130. 

25. Тимчасове положення про організацію навчального 
процесу в    кредитно-модульній системі підготовки фахівців 
[Текст] / Ю. В. Кирилюк. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2004. – 12 с. 

26. Ринок без держави сам себе не врегулює [Текст] / Ю. В. 
Кирилюк, О. П. Віхров // Закон  і  бізнес. - 2005. - № 34. - С. 10. (У 
співавт.) 



 

 8 

27. Формування оптимальної регіональної моделі 
зовнішньоекономічної діяльності в умовах трансформації 
господарського комплексу [Текст]  / Ю. В. Кирилюк,  С. М.  
Константінова // Теорія мікро- макроекономіки. - К. : АМУ, 2005.- 
С.17-29. 

28. Організаційна культура як чинник ефективного 
управління корпораціями [Текст]  / Ю.В Кирилюк // Корпоративне 
управління в країнах з перехідною економікою: організаційно-
економічні аспекти та сучасні проблеми: зб. матеріалів 
міжнародного науково-практичного семінару / [за ред. к.е.н., 
доцента Ремньової Л.М.] – Чернігів : Деснянська правда, 2007, C. 
71-76. (У співавт). 

29.  Житлове іпотечне кредитування в Україні та його 
перспективи [Текст]   / Ю. В Кирилюк // Сучасні тенденції розвитку 
економіки, освіти та науки в контексті євро інтеграції : 
Всеукраїнська науково-практична конференція. – Чернігів, 3-4 
квітня 2008. - ЧДІЕУ. - С.10-15. 

30.   Державне сприяння забезпечення житлом населення 
України [Текст]  / Ю. В. Кирилюк // Імперативи розвитку України в 
умовах глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, вересень, 2008.  

31.  Соціально-економічні проблеми системи житлового 
іпотечного кредитування в Україні [Текст] / Ю. В. Кирилюк // 
Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті 
євроінтеграції: тези XI науково-практичної конференції викладачів, 
співробітників та студентів ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2007. - С. 26-
28. (У співав.). 

32.  Політекономія: підручник / Ю. В.Кирилюк. - К. : ЦУЛ, 2009. 
- 632 с. (У співав.). 

33. Формування оптимальної регіональної моделі 
зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / Ю. В. Кирилюк //  
Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки 
України: монографія / [за заг. редакцією д.е.н., проф. І. С. 
Каленюк]. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. - С.142-151. (У співав.). 

34. Збірник завдань для підготовки до семінарських 
занять з курсу „Політекономія" для студентів напрямку 
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„Економіка і підприємництво" денної форми навчання  [Текст]  / 
Ю. В. Кирилюк. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. - 112 с. (У співав.). 

35. Положення про організацію навчального процесу в 
кредитно-модульній системі підготовки фахівців [Текст] / Ю. В. 
Кирилюк : Чернігів, ЧДІЕУ, 2010. – 16 с. 
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