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Т. А. Сіденко]. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013. –   
24 с. 
 
 
Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Руслана Валерійовича Лаврова як наукового співробітника 
інституту. До покажчика увійшли монографії, збірки статей, 
матеріали конференцій, автореферати дисертацій, статті з 
журналів, підручники і навчальні посібники. 

Добір матеріалу завершено 17.06.2013 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 Руслана Валерійовича Лаврова – 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 конфе-
ренціях і семінарах, статті в періодичних виданнях. Представлені 
джерела охоплюють період з 2006 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 
 

Лавров Руслан Валерійович народився щедрої осінньої днини – 
10 вересня 1983 року на Чернігівщині в сім’ї службовців. 

В шкільні роки наполегливо працював над пізнанням усього 
величного і повчального. Цікавість до науки була всебічно широкою, 
а відповідальність у навчанні займала важливе місце. Тому згодом 
ці чинники дали вагомий результат. У 2000 році Руслан Валерійович 
закінчив середню школу із золотою медаллю. 

До вибору професії все ближче і ближче підводила кожна 
шкільна сходинка. І в 2000 році він вступає до Чернігівського 
державного інституту економіки і управління на обліково-
економічний факультет. 

Навчання в інституті дало можливість глибше усвідомити те, що 
вибір зроблено правильно. Всі студентські роки Лавров Р.В. був 
старостою групи, приймав активну участь у різноманітних конкурсах, 
екскурсіях, вечорах відпочинку. Все це прикрасило студентське 
життя, яке було жвавим і яскравим. 

У 2004 році Руслан Валерійович пройшов військову підготовку за 
програмою офіцерів запасу при Харківському інституті ВПС і 
наступного року одержав військове звання молодшого лейтенанта. 

У 2005 році закінчує Чернігівський державний інститут економіки і 
управління з червоним дипломом та здобуває кваліфікацію 
спеціаліста з обліку і аудиту. В тому ж таки 2005 році вступає до 
аспірантури з відривом від виробництва названого ВНЗ, яку закінчив 
у 2008 році. 

Науковий світогляд формувався під впливом видатних вчених: 
професора, заслуженого працівника освіти України Шевченка В.І., 
професора Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т.Г. Шевченка Личковаха В.А., а також наукового керівника 
дисертаційного дослідження к.е.н., доцента Л.М. Ремньової та інших 
викладачів інституту. Це сприяло швидкій підготовці дисертаційної 
роботи на тему «Ефективність виробництва картоплі в ринкових 
умовах» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами» 
(економіка сільського господарства і АПК), яку захистив успішно в 
2009 році на спеціалізованій Вченій раді при Українському науково-
дослідному інституті продуктивності агропромислового комплексу 
(м. Київ). 

Професійну діяльність розпочав у 2008 році на посаді викладача 
кафедри банківської справи Чернігівського державного інституту 
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економіки і управління, де нині працює на посаді доцента. Активно 
займається суспільною роботою як на рівні кафедри, так і на рівні 
інституту. Займає посаду заступника декана фінансово-
економічного факультету та виконує обов’язки секретаря Вченої 
ради факультету. Стипендіат Кабінету Міністрів України у номінації 
«молодий вчений» на 2011-2013 рр. 

Має 57 опублікованих наукових праць, серед них: 1 монографія у 
співавторстві, 24 статті економічного напряму, 32 матеріали 
науково-практичних конференцій та круглих столів і 10 навчально-
методичних розробок. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

2006 
 

1. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства як об’єкт 
фінансового менеджменту [Текст] / Л.М. Ремньова, Р.В. Лавров // 
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 21-23 червня 
2006 р.). – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2006. - 
С. 141-142. 
 
2. Основні функції банків в системі фінансового забезпечення 
інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] / Л.М. Ремньова, 
Р.В. Лавров // Підвищення ефективності формування та 
використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін 
в економіці України : збірник матеріалів круглого столу (Чернігів, 7 
листопада 2006 р.). – Чернігів : Деснянська правда, 2006. – С. 97-104. 
 
3. Особливості та методологічні принципи управління 
інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств [Текст] /    
Р.В. Лавров // Фінансовий і банківський менеджмент : досвід та 
проблеми : тези доповідей і виступів VIII Міжнар. наук. конф. сту-
дентів і молодих вчених (Донецьк, 15-16 листопада 2006 р.). – 
Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2006. – С. 294-296. 
 
4. Ресурсозберігаючі конкурентоспроможні технології вироб-
ництва картоплі в зоні Полісся [Текст] / Р.В. Лавров // 
Енергозберігаючі технології в землеробстві за ринкових умов 
господарювання : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених і 
спеціалістів (Чабани, 27-29 листопада 2006 р.). – К. : ЕКМО, 2006. – 
С. 65-66. 
 
5. Розвиток страхування як фактор активізації інвестиційних 
процесів [Текст] / Л.М. Ремньова, Р.В. Лавров // Актуальні 
проблеми сучасних наук : теорія і практика. Т. 13 : Економічні науки : 
матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 16-30 
червня 2006 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 44-46. 
 
6. Роль банків у забезпеченні інвестиційно-інноваційних 
процесів на вітчизняних підприємствах [Текст] / Р.В. Лавров // 
Актуальні проблеми розвитку економіки, освіти та науки в умовах 



БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
9 

трансформації суспільства : тези X наук.-практ. конф. викладачів, 
співробітників та студентів ЧДІЕУ (Чернігів, 17 травня 2006 р.). – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2006. – С. 47. 
 
7. Роль банківських установ в активізації інвестиційних 
процесів на вітчизняних підприємствах [Текст] / Р.В. Лавров // 
Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 36-46. 
 

2007 
 

8. Інвестиційна діяльність банків та шляхи її активізації [Текст] / 
Р.В. Лавров // Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та науки 
в контексті євроінтеграції : тези XI наук.-практ. конф. викладачів, 
співробітників та студентів ЧДІЕУ (Чернігів, 25 квітня 2007 р.). – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2007. – С. 49-50. 
 
9. Особливості інвестиційної діяльності банків: світові 
тенденції та вітчизняний досвід [Текст] / Р.В. Лавров // Вплив 
фінансово-кредитної системи на соціально-економічні відносини 
регіону : зб. матеріалів міжвуз. круглого столу (Чернігів, 16 травня 
2007 р.). – Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. – С. 50-52. 
 
10.  Питання управління галуззю картоплярства в Україні [Текст] / 
Р.В. Лавров // Інноваційний розвиток систем землеробства та 
агротехнологій в Україні : матеріали наук.-практ. конф. молодих 
вчених і спеціалістів (Чабани, 10-12 грудня 2007 р.). – К.: ВД ЕКМО, 
2007. – С. 145-146. 
 
11.  Сучасний стан і проблеми формування ринку картоплі в 
Україні [Текст] / Р.В. Лавров // Актуальні проблеми економіки. – 
2007. – № 6. – С. 12-20. 
 
12.  Умови формування ринку картоплі в Україні [Текст] /           
Р.В. Лавров // Стратегические вопросы мировой науки – 2007 : 
материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Днепропетровск, 15-28 
февраля 2007 г.). – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – 
Т. 5. - С. 14-16. 
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2008 
 
13.  Оптимізація міжрегіональних транспортних перевезень 
картоплі [Текст] / Р.В. Лавров // Імперативи розвитку України в 
умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Черні-
гів, 24-26 вересня 2008 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 92-94. 
 
14.  Оптимізація міжрегіональних транспортних потоків свіжої 
картоплі як чинника ефективності її виробництва [Текст] /        
Р.В. Лавров // АгроСвіт. – 2008. – № 19. – С. 36-40. 
 
15.  Організація оптимальних за розмірами спеціалізованих під-
приємств з виробництва картоплі та шляхи їх досягнення 
[Текст] / М.В. Калінчик, Р.В. Лавров // Агросвіт. – 2008. – № 18. –      
С. 14-19. 
 
16.  Основні чинники ефективності картоплепродуктового під-
комплексу України [Текст] / Р.В. Лавров // Сучасні аспекти ведення 
сільського господарства : матеріали II наук.-практ. конф. молодих 
вчених, (Прогрес, 23 січня 2008 р.). – Чернігів : ЦНТЕІ, 2008. – С. 34-36. 
 
17.  Оцінка конкурентоспроможності вітчизняних виробників 
картоплі в ринковому середовищі [Текст] / Р.В. Лавров // Наука й 
економіка. – 2008. – № 4. – С. 312-317. 
 
18.  Оцінка міжсекторних та територіальних переміщень 
виробництва картоплі в Україні [Текст] / Р.В. Лавров // 
Сіверянський літопис. – 2008. – № 2. – С. 176-181. 
 
19.  Перспективи розвитку галузі картоплярства в умовах 
вступу України до СОТ [Текст] / Р.В. Лавров // Ринкова 
трансформація економіки постсоціалістичних країн : стан, проб-
леми, перспективи : матеріали III Міжнар. форуму молодих вчених 
(Харків, 15-16 травня 2008 р.). – Харків : ХНТУСГ, 2008. - Т. 2. - С. 210-
211. 
 
20.  Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних 
сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Р.В. Лавров // 
Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 104-111. 
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21.  Роль галузі картоплярства у підвищенні доходів населення 
регіону [Текст] / Р.В. Лавров // Вплив держави та банків на 
формування і розміщення заощаджень населення : зб. матеріалів 
міжвуз. круглого столу (Чернігів, 26 травня 2008 р.).; [за ред.           
І.І. Кичко]. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, со-
ціальних технологій та праці, 2008. – С. 25-29. 
 
22.  Світовий та вітчизняний досвід формування ринку картоплі 
[Текст] / Р.В. Лавров // Економіка АПК. – 2008. – № 7. – С. 146-152. 
 
23.  Стратегічні аспекти розвитку підприємств картопле-
продуктового підкомплексу [Текст] / Р.В. Лавров // Актуальні 
проблеми соціально-економічного розвитку регіонів : матеріали IV 
наук.-практ. міжвуз. конф. (Славутич, 22-23 травня 2008 р.). – 
Славутич : СНЦ вищої освіти і науки, 2008. – С. 106-108. 
 
24.  Фінансове управління інвестиційно-інноваційною діяль-
ністю підприємства [Текст] / Л. Ремньова, Р. Лавров // Сіверянський 
літопис. - 2008. - № 1. - С. 171-174. 
 
25.  Фінансово-кредитний механізм забезпечення розвитку 
галузі картоплярства в Україні [Текст] / Р.В. Лавров // Сучасні 
тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті 
євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 3-4 
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