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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

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

Добір матеріалу завершено 15.10.2013 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 Сергія Івановича Пономаренка – 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 1989 по 2012 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 
 
Пономаренко Сергій Іванович народився 20 листопада 1963 

року в м. Чернігові. Громадянин України. Освіта вища, в 1986 році з 
відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут за 
спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні 
верстати та інструменти», отримав кваліфікацію інженера-механіка і 
за розподілом був направлений на НВО «Хімтекстильмаш», де 
працював на посаді інженера. Після служби в лавах Збройних Сил 
працював у Чернігівському технологічному інституті на посадах 
інженера та молодшого наукового співробітника. У 1994 році 
закінчив аспірантуру при Інституті економіки НАН України. У квітні 
1995 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічні 
проблеми формування і розвитку інноваційно-орієнтованих 
підприємств», отримавши науковий ступінь кандидата економічних 
наук (науковий керівник д.е.н., професор Бажал Ю.М. – видатний 
вчений у галузі інноваційної політики). 

З січня 1995 року працює в Чернігівському державному 
інституті економіки і управління на посадах старшого викладача та 
доцента кафедри економічної теорії. З 1996 року і по теперішній час 
обіймає посаду декана факультету менеджменту ЧДІЕУ та 
одночасно очолює Вчену раду вищезазначеного факультету. 

На високому професійному рівні виконує всі види навчального 
навантаження, викладає дисципліни «Мікроекономіка», «Економічна 
теорія», «Операційний менеджмент», «Менеджмент малих і 
середніх підприємств», застосовуючи при цьому інноваційні 
технології навчання. 

Навчально-педагогічну та адміністративну роботу 
Пономаренко С.І. успішно поєднує з науковою. Є постійним 
учасником ініціативних науково-дослідних тем кафедри 
менеджменту. Науковий доробок Пономаренка С.І. включає понад 
30 праць та оприлюднений у чисельних наукових статтях, 
матеріалах конференцій Всеукраїнського та міжнародного рівня. Є 
співавтором навчального посібника з грифом Міністерства освіти і 
науки України «Менеджмент малих і середніх підприємств», двох 
наукових монографій - «Формування інноваційної моделі розвитку 
економіки України» (за загальною редакцією д.е.н, проф.       
Каленюк І.С.) та «Актуальні проблеми імплементації інноваційно-
орієнтованої моделі розвитку національної економіки» (за  
загальною редакцією к.т.н., доцента Ткаленко Н.В.). Неодноразово 
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заохочувався адміністрацією інституту за активну наукову 
діяльністю та сумлінне виконання службових обов’язків. 

Нагороджений Почесними грамотами Чернігівської обласної 
ради, Чернігівської та Славутицької міської ради, нагрудним знаком 
«Почесний працівник туризму України». 

Сергій Іванович користується заслуженим авторитетом 
колективу й адміністрації інституту, повагою серед багаточисленної 
армії студентів. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

1989 
 

1. Прогнозирование характеристик технологического осна-
щения проектируемых ГПС на основе предпроектных 
исследований / С.И. Пономаренко, П.А. Руденко, П.Н. Павленко,         
Н.М. Беляев // Проблемы автоматизации технологических проце-
ссов в машиностроении: сб. докл. Межреспубл. науч.-практ. конф. - 
Волгоград, 1989. – С. 27-31.  
 

1990 
 

2. Теоретические и практические аспекты развития АС ТПП в 
компьютерно-интергрированных производствах / С.И. Понома-
ренко, П.Н. Павленко, И.Б. Рябов // Социально-экономические 
проблемы развития народного хазяйства: сб. докл. обл. науч-практ. 
конф. - Черкассы, 1990. - С. 97-102. 
 

1991 
 

3. Повышение эффективности эксплуатации станков ЧПУ 
путем внедрения комплексной САПР ТП и УП / С.И. Понома-
ренко, И.Б. Рябов // Типовые механизмы и технологическая 
оснастка станков-автоматов, станков с ЧПУ и ГПС: сб. докл. 
Межреспубл. науч.-практ. конф. - Чернигов, 1991. - С. 80-83. 

 
1992 

 
4. Создание и поиск комплексных элементов деталей для 
реализации метода групповой технологии / С.И. Пономаренко, 
П.А. Руденко, П.Н. Павленко, Н.М. Беляев // Технологія та 
автоматизація машинобудування. – Київ : Техніка, 1992. 

 
1993 

 
5. Інноваційні підприємства у вільній економічній зоні /             
С.І. Пономаренко, М.С. Палюх, О.Й. Тимчук // Організація 
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до 
ринкової економіки: зб. доповідей на наук.- практ. конф. - Тернопіль, 
1993. – С. 104-107. 
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6. Развитие инновационных предприятий как один из 
факторов воздействия на экономическую ситуацию в Украине / 
С.И. Пономаренко // Социально-экономическое развитие нового 
типа: специфика, возможности, проблемы формирования: сб. докл. 
науч.-практ. конф. - Харьков, 1993. – С. 112-116. 

 
1994 

 
7. Инновационное предприятие: опыт создания, функцио-
нирования и нормативного регулирования статуса /                
С.И. Пономаренко. - К.: Институт экономики НАН Украины, 1994. 

 
1995 

 
8. Валютная политика в Украине. Приоритеты и законодатель-
ное регулирование / С.И. Пономаренко // Форум. - 1995. - № 33-34, 
37. 
 
9. Вексель  / С.И. Пономаренко // Вопросы экономики. - 1995. - № 
24. - С. 10. 
 
10. Вексель / С.И. Пономаренко // Форум. - 1995. - № 28-29, 32. 
 
11. Вексель / С.И. Пономаренко // Вопросы экономики. - 1995. -  № 
23. - С. 7-11. 
 
12. Инновационные и инновационно-ориентированные пред-
приятия в экономике Украины: разработка критериев и 
механизма присвоения статуса / С.И. Пономаренко. – К. : 
Институт экономики НАН Украины, 1995.  
 
13.  Микроэкономика: метод. указания к практическим занятиям 
и задания для индивидуальной и самостоятельной работы по 
курсу / С.И. Пономаренко. - Чернигов, 1995. - 52 c. 
 

1996 
 

14.  Стимулирование инновационной активности на региональ-
ном и государственном уровнях / С.И. Пономаренко. – Москва : 
МГОУ, 1996. 
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1997 
 
15.  Регіональні аспекти підвищення інноваційної активності 
виробництва / С.І. Пономаренко // Сіверянський літопис. - 1997. - 
№ 6. – С. 136-141. 
 

1998 
 
16.  Инновационные предприятия в регионе / С.И. Пономаренко // 
Бизнес-информ. - 1998. -  № 9. - С. 78-80. 
 

1999 
 

17.  Методичні аспекти підготовки бакалаврів і спеціалістів з 
менеджменту / С.І. Пономаренко // Сіверянський літопис. - 1999. - 
№ 2. - С. 181-185. 
 

2001 
 
18.  Мікроекономіка: опорний конспект лекцій / С.І. Пономаренко. - 
Чернігів, 2001. – 130 c. 
 

2002 
 
19.  Економічна теорія: метод. рекомендації з підготовки до 
складання державного екзамену для бакалаврів / С.І. Поно-
маренко, Ю.В. Кирилюк. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2002. - 84 c. 
 
20.  Економічна теорія: метод. рекомендації з підготовки до 
складання державного екзамену для бакалаврів з напрямку 
«Економіка і підприємство», «Менеджмент» / С.І. Пономаренко,      
Ю.В. Кирилюк. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2002. - 88 c. 
 
21.  Наскрізна практична підготовка спеціалістів в економічному 
вузі / С.І. Пономаренко // Сіверянський літопис. - 2002. - № 2. - С. 
81-84. 
 

2003 
 

22.  Мікроекономіка: опорний конспект лекцій / С.І. Пономаренко. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2003. 
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2004 
 
23.  Операційний менеджмент: опорний конспект лекцій /           
С.І. Пономаренко, Є.Ю. Сахно, Г.В. Старченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2004. 
 
24.  Проблеми підвищення інноваційної активності на регіона-
льному і державному рівнях / С.І. Пономаренко // VIII наук.- прак. 
конф. викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ: тези. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2004. - С. 90-91. 
 

2005 
 

25.  Економічна теорія: методичні рекомендації з підготовки до 
складання державного екзамену для бакалаврів з напрямку 
«Економіка і підприємство», «Менеджмент» / С.І. Пономаренко,      
Ю.В. Кирилюк. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2005. – 76 c. 
 
26.  Мікроекономіка: опорний конспект лекцій / С.І. Пономаренко. – 
Чернігів : ЧДІЕУ, 2005. 
 

2007 
 
27.  Проблеми впровадження інновацій в туристичному бізнесі / 
С.І. Пономаренко // Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та 
науки в контексті євроінтеграції: тези ХІ наук.-практ. конф. 
викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2007. - С. 18-19. 
 
28.  Регіональна інформаційно-інноваційна система як джерело 
національного розвитку держави / С.І. Пономаренко, Є.Ю. Сахно,    
Л.С. Ладонько, А.В. Ребенок // Звіт з науково-дослідної роботи. –  
Чернігів : ЧДІЕУ, 2007. 
 

2008 
 
29.  Операційний менеджмент: опорний конспект лекцій /           
С.І. Пономаренко, Є.Ю. Сахно,  Г.В. Старченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2008.  
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2009 
 

30.  Імовірнісний підхід до аналізу попиту і пропозиції /             
С.І. Пономаренко,  М.Є. Юрченко, Г.І. Тур // Імперативи розвитку 
України в умовах глобалізації: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
Чернігів, 12-13 червня 2009 р). – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. - С. 158-160. 
 
31.  Проблеми впровадження інновацій в туристичному бізнесі 
(державний та регіональний аспекти) / С.І. Пономаренко // 
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Чернігів, 12-13 червня 2009 р.). – Чернігів : ЧДІЕУ, 
2009. - С. 72-73. 
 
32.  Проблеми підвищення інноваційної активності на 
регіональному і державному рівнях / С.І. Пономаренко // 
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. - Ч. 1. - С. 79-86.  
 
33.  Розрахунок імовірності завантаження гнучкої автоматичної 
лінії / С.І. Пономаренко, О.М. Чередніков, М.Є. Юрченко //  Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. - 2009. - № 
37. - С. 91-97. 
 
34.  Сучасний стан ринку послуг в Україні / С.І. Пономаренко,      
Н.Б. Юшкова // Вісник Чернігівського державного технологічного 
університету. - 2009. - № 38. – С. 315-322. 
 
35.  Шляхи структурної перебудови сфери послуг України в умо-
вах глобалізації / С.І.  Пономаренко, Н.Б. Юшкова //  Імперативи 
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