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Є 72   Єрмак Олександр Іванович:  
Біобібліографічний покажчик наукових праць / [уклад. :                
Т. А. Сіденко]. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013. – 16 с. 
 
 
Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Олександра Івановича Єрмака як наукового співробітника інституту. 
До покажчика увійшли монографії, збірки статей, матеріали 
конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, 
підручники і навчальні посібники. 

Добір матеріалу завершено 18.10.2013 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 Олександра Івановича Єрмака – кандидата економічних 
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 1990 по 2013 рік. 

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року - 
за абеткою публікацій. Добір матеріалу здійснено на основі 
особистих матеріалів автора. Неповний характер деяких 
бібліографічних описів (не вказані сторінки і т. п.) пов'язаний з 
неможливістю перегляду видань «de visu».  

Покажчик містить довідковий апарат – іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик наукових праць. 

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

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧДІЕУ. 
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БІОГРАФІЯ 
 

Єрмак Олександр Іванович народився 16 грудня 1958 року в селі 
Савинки Корюківського району Чернігівської області. У 1976 році 
закінчив Савинську середню школу, а в 1980 році - Сосницький 
сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку. Упродовж 
1980-1981 років працював головним економістом колгоспу 
«Соціалістичний шлях» Ріпкинського району. У 1985 році закінчив 
Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва. 
Упродовж 1985-1990 років працював головним бухгалтером колгоспу 
«Червона Самара» Близнюківського району Харківської області.  

З 1990 по 1993 роки − аспірант інституту аграрної економіки 
Української академії аграрних наук. У 1993 році захистив канди-
датську дисертацію.  

З 1996 року викладає в Чернігівському державному інституті 
економіки та управління. З 1999 року - сертифікований аудитор 
України. Опублікував ряд статей у фахових виданнях, є автором 
трьох посібників з бухгалтерського обліку.  
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1990 
 

1. Предложения по упрощению учета [Текст] / А.И. Ермак // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий. – 1990. - С. 52.  

1991 
 

2. Совершенствование формирования и использования 
местного бюджета на социальное развитие села [Текст] /            
А.И. Ермак // Вклад молодых ученых и специалистов в научно-
технический прогресс сельскохозяйственного производства : тезисы 
докл. межвуз. науч.-практ. конф. молодых ученых. - Ставрополь, 
1991. 
 

1992 
 

3. Инвестиции в сельскохозяйственном производстве [Текст] / 
А.И. Ермак // Рыночные преобразования аграрного производства, 
реформирования отношений собственности, форм хозяйствования 
и экономического механизма их функционирования : материалы 
Междунар. науч.-техн. конференции. – Днепропетровск, 1992. 
 

1993 
 

4. До питання визначення ефективності інвестицій у сільське 
господарство [Текст] / О.І. Єрмак // Стан та перспективи розвитку 
науки в галузі будівництва : матеріали Міжнар. наук.-техніч. конф. – 
Київ, 1993.  
 
5. Про пріоритетність інвестицій у сільське господарство 
[Текст] / О.І. Єрмак // Сучасний стан та проблеми розвитку 
економічної науки в Україні : збірник наук. праць. - 1993. - № 2. –     
С. 216. 
 

2000 
 

6. Облік основних засобів та нарахування амортизації [Текст] / 
О.І. Єрмак // Сіверянський літопис. - 2000. – № 4. – С. 251-252.  
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2004 
 

7. Облік відрахувань на випадок професійного захворювання 
[Текст] / О.І. Єрмак // Восьма науково-практична конференція 
викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ : тези. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2004. - С. 62-63. 

 
2008 

 
8. Фінансовий облік - І (облік активів) [Текст] : навчальний 
посібник / О.І. Єрмак. - К. : Слово, 2008. - 376 с. 

 
2009 

 
9. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навчальний посібник / 
О.І. Єрмак. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Чернігів : Деснянська 
правда, 2009. 
 
10.  Удосконалення методики внутрішнього аудиту запасів на 
підприємствах текстильної промисловості [Текст] / О.І. Єрмак, 
О.В. Басенко, О. М. Клименко // Сіверянський літопис. – 2009. –      
№ 1. – С. 148-156.  
 
11.  Фінансовий облік - І (облік активів) [Текст] : навчальний 
посібник / О.І. Єрмак. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Чернігів, 
Деснянська правда, 2009. - 314 с.  
 

2010 
 
12.  Амортизація дооцінених основних засобів та облік їх 
вибуття [Текст] / О.І. Єрмак, О.В. Басенко // Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 
2010. – № 43. – С. 247-254.  
 
13.  Актуальні проблеми та перспективи розвитку державного 
фінансового контролю і незалежного аудиту [Текст] / О.І. Єрмак, 
О.В. Басенко // Управління розвитком : зб. наук. праць. – Харків : 
ХНЕУ, 2010. – № 2 (78). – С. 132-134. 
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14.  Бухгалтерський облік розрахунків векселями [Текст] /         
О.І. Єрмак, О.В. Басенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 
6. – С. 29-33. 
 
15.  Використання векселів сільськогосподарськими підприєм-
ствами для розрахунків з контрагентами [Текст] / О.І. Єрмак, 
О.М. Клименко // Економіка АПК. - 2010. – № 7. – С.79-83. 
 
16.  Переваги електронної форми звітності [Текст] / О.І. Єрмак // 
Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 295-299. 
 
17.  Электронная отчётность [Текст] / А.И. Ермак // Историко-
правовые и социально-экономические аспекты развития общества : 
материалы докладов и выступлений межвуз. науч.-практ. конф. (г. 
Чернигов, 7 апреля 2010 года). – Чернигов : Украинско-Росийский 
институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2010. - С.135-137. 
 

2011 
 
18.   Управлінський облік [Текст] : опорний конспект лекцій з 
дисципліни / О.І. Єрмак, О.В. Басенко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2000. 
 
19.  Фінансовий облік - І (облік активів) [Текст] : навчальний 
посібник / О.І. Єрмак. - 3-тє вид., доп і перероб. – К : Наше слово, 
2011. – 400 с.  
 

2012 
 
20.  Бюджетний план рахунків у ринкових умовах господа-
рювання [Електронний ресурс] / О.М. Клименко, О.В. Полякова,     
О.І. Єрмак // Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка 
і управління : електрон. зб. наук. праць. - 2012. - № 1 (03). – С. 55-65. - 
Режим доступу до журн. : http://www.chasopis.geci.cn.ua/nomer/2012/1/ 
seriya_1/ru/ 055-065.pdf. 
 
21.  Впровадження управлінського обліку для контролю за 
рухом і використанням запасів [Текст] / О.В. Полякова,               
О.І. Єрмак, О.М. Клименко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. 
Економіка : зб. наук. праць. - 2012. - № 4 (16). – С. 155-158. 
 

http://www.chasopis.geci.cn.ua/nomer/2012/1/%20seriya_1/ru/%20055-065.pdf
http://www.chasopis.geci.cn.ua/nomer/2012/1/%20seriya_1/ru/%20055-065.pdf
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22.  Напрями застосування інформаційних технологій у процесі 
реалізації завдань обліку запасів [Текст] / О.В. Полякова,           
О.І. Єрмак // Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1. Економіка : зб. наук. 
праць. - 2012. - № 1 (13).  

 
2013 

 
23.  Формування первинного обліку запасів на підприємствах 
текстильної промисловості [Текст] / О.В. Полякова, О.І. Єрмак // 
Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 89-93. 
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