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ПЕРЕДМОВА

Ключовими постатями кожного університету безперечно, є
викладач та студент. Вони своїми особистими якостями та
працею утверджують імідж вищого навчального закладу, фор-
мують його історію та майбутнє. І якщо випускники універси-
тету примножують його славу практичними діями по організа-
ції господарських процесів в Україні, то викладачі – в процеси
розвитку економічної науки, створення передових навчальних
технологій, виховання нових поколінь сучасних фахівців.

Вшановуючи натхненну працю професорсько-викладацького
складу Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана з метою збереження і популяризації їх на-
укового, науково-методичного, навчального досвіду та з нагоди
105-ї річниці з дня заснування університету, бібліотека започат-
ковує видання серії персональних біобібліографічних покажчиків
«Портрети вчених Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана».

За більш ніж столітню історію нашого навчального закладу в
ньому працювало чимало відомих науковців і блискучих викла-
дачів, яскравих особистостей, що зростили та виховали відомих
учених економістів, державних діячів, талановитих господарни-
ків та керівників, формували та створювали науковий потенціал
та імідж університету, своєю плідною науковою діяльністю зро-
били вагомий внесок у розвиток науки. Навіть простий поімен-
ний список професорсько-викладацького складу, що працював
на етапі становлення закладу, визиває повагу до вказаних в
ньому імен. Серед них: М. В. Довнар-Запольський, К. Г. Воблий,
Є. Є. Слуцький, О. О. Русов, М. В. Птуха, Д. О. Граве, О. О. Бого-
молець, О. М. Гіляров, В. Г. Бажаєв, П. Л. Кованько та багато
інших.

Не менш знані професори працювали в університеті в повоєн-
ний час: колишній міністр фінансів СРСР В. Ф. Гарбузов, прові-
дні вчені економісти В. С. Немчинов, П. М. Рубановський,
В. Є. Власенко, М. Т. Берков, В. Т. Чунтулов.
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Особливого розквіту Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана набув в останні десятиліття.
Зусиллями професорсько-викладацького складу було радикально
оновлено зміст економічної освіти, зроблено вагомий внесок в
розвиток вітчизняної та світової економічної науки.

Важливо зберегти творчий пошук представників усіх поколінь
КІНГівців та достойно представити їх персональний внесок у до-
робок університету, економічну науку і освіту в Україні. Цій бла-
городній справі і присвячується видання серії біобібліографічних
покажчиків праць непересічних постатей університету.

Ректор університету,
академік Академії педагогічних А. Ф. Павленко
наук України
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ВІД УКЛАДАЧІВ

У біобібліографічному покажчику праць доктора економічних
наук, професора кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана», заслуженого
економіста України Сави Яковича Огородника представлені публі-
кації з 1952 по 2011 роки. Джерелом матеріалу для покажчика є мо-
нографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті, вмі-
щені в наукових збірниках, довідкових та періодичних виданнях.

Покажчик відкриває вступна стаття, підготовлена доктором
економічних наук, професором Віктором Михайловичем Федосо-
вим, яка розкриває життєвий шлях та науково-педагогічну діяль-
ність професора Сави Яковича Огородника.

Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• хронологічний покажчик друкованих праць Сави Яковича

Огородника;
• звіти про науково-дослідну роботу С. Я. Огородника;
• участь С. Я. Огородника у роботі XXIII сесії Генеральної

Асамблеї ООН (Нью-Йорк);
• література про життя та діяльність С. Я. Огородника.
Для зручності користування біобібліографічним покажчиком

упорядниками підготовлено допоміжні покажчики:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць С. Я. Огородника.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського,
Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної па-
рламентської бібліотеки України та інших державних бібліотек, а
також за матеріалами, наданими автором. Всього покажчик містить
125 бібліографічних описів, які згруповані за прямою хронологією
публікацій, в межах року – за алфавітом назв.

Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було опрацьо-
вано de visu. Астериском (*) позначено видання, які не вдалося від-
найти. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з чин-
ними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів та
широке коло читачів, що цікавляться науковою спадщиною
українського вченого та його досягненнями у галузі економічної
науки. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело.
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ОГОРОДНИК САВА ЯКОВИЧ

Cава Якович Огородник народився 2 лютого 1923 року в се-
лянській родині у селі Гродзеві Уманського району Черкаської
області України. Його дитинство і юність припали на дуже важ-
кий для нашої країни період: 1932–1933 роки – роки голодомору,
і роки Великої Вітчизняної війни, яка принесла нашому народу
незліченні жертви та незгоди.

У 1940 році Сава Якович Огородник вступив на перший курс
фізико-математичного факультету Уманського учительського ін-
ституту. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, він ще складав
іспити за перший курс, а вже в липні 1941 року був призваний до
лав Червоної Армії.

У роки війни у складі 516-го окремого вогнеметного Лодзин-
ського червонопрапорного танкового полку майбутній учений
брав участь у боях Південного, 2-го Прибалтійського та 1-го Бі-
лоруського фронтів. На Південному фронті в 1943 році був пора-
нений. Огородник С. Я. нагороджений трьома бойовими ордена-
ми і багатьма медалями, у тому числі медаллю «За відвагу» та
двома медалями «За бойові заслуги».

День Перемоги 9 травня 1945 року Сава Якович разом зі свої-
ми однополчанами зустрів під Берліном з величезною радістю та
гордістю за свій народ, який з цієї важкої битви вийшов пере-
можцем. Проте ця радість була з присмаком гіркоти: війна забра-
ла життя мільйонів радянських людей. Втрати не оминули і ро-
дину С. Я. Огородника. У 1944 році ще за окупації загинула його
мати. У тому ж році на фронті загинув його старший брат – ко-
мандир танкового батальйону майор Петро Якович Огородник.
Другий брат, Хома Якович, повернувся з війни інвалідом.

У 1945 році Сава Якович Огородник поновлює навчання та
вступає на 1-й курс фінансового факультету Київського фінансо-
во-економічного інституту (нині – ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана») і закінчує
його з відзнакою в 1949 році. У характеристиці на студента Ого-
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родника зазначено, що за відмінної академічної успішності він
брав активну участь в суспільно-політичному житті інституту.
Був членом партійного бюро інституту, головою ревізійної комі-
сії профспілкового комітету, брав активну участь у роботі гуртків
і в науково-теоретичних студентських конференціях, що прово-
дилися в інституті та інших вузах Києва. За участь у III-й Студе-
нтській науковій конференції м. Києва, присвяченій 30-річчю
ВЛКСМ, нагороджений почесною грамотою ЦК ЛКСМ України.
Сава Якович Огородник був організатором студентського науко-
вого товариства в КФЕІ і став першим головою ради цього това-
риства. У цей же період він також був головним редактором
стінної газети КФЕІ.

І не випадково в характеристиці керівництво інституту зроби-
ло висновок про те, що С. Я. Огородник «може бути використа-
ний на керівній роботі у фінансовій системі». На засіданні комісії
з розподілу випускників вузу Є. С. Сахаров, заступник міністра
фінансів УРСР, запропонував Саві Яковичу посаду заступника
одного з управлінь Міністерства фінансів з наданням квартири.
Однак ректор КФЕІ Василь Федорович Гарбузов (протягом бага-
тьох наступних років працював міністром фінансів СРСР) запро-
понував молодому спеціалістові вступати до аспірантури при ка-
федрі фінансів КФЕІ. Незважаючи на те що у Сави Яковича на
той час не було власного житла і він зі своєю сім’єю з 3 осіб «по-
невірявся по кутках», вони з дружиною вирішили, що потрібно
продовжити освіту. Як скаже потім сам Сава Якович, це рішення
було і мудрим, і далекоглядним.

У 1952 році Сава Якович Огородник закінчив аспірантуру та
успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток
державного бюджету Української РСР у роки першої післявоєн-
ної п’ятирічки». Ще перебуваючи в аспірантурі, С. Я. Огородник
розпочав свою педагогічну діяльність. Протягом 1950–1958 років
він працював спочатку викладачем, доцентом кафедри фінансів, а
з 1953 року став заступником декана фінансового факультету
Київського фінансово-економічного інституту.

У 1958 році С. Я. Огородник був призначений на посаду рек-
тора Одеського кредитно-економічного інституту (нині – Одесь-
кий державний економічний університет), де пропрацював до
1971 року.

Ректор Одеського державного університету академік М. І. Звє-
ряков і депутат Одеської міськради академік О. С. Кравець, опуб-
лікували у газеті «Одесский вестник» (01.02.2003) статтю, при-
свячену 80-річному ювілею вченого, під назвою «Мы Вас
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помним и любим!», в якій зазначається, що у блискучій плеяді
вчених-економістів, які працювали у 60–70-ті роки XX століття в
їхньому вузі, особливе місце належить Саві Яковичу Огородни-
ку. Як незабутня сторінка в історії становлення та розвитку вузу
сприймається сьогодні 13-річна багатогранна і плідна діяльність
цього непересічного вченого-економіста, талановитого керівника
і організатора науки, чудової людини на посту ректора Одеського
кредитно-економічного інституту. На його долю випав нелегкий,
але дуже цікавий і багатий подіями період в історії вузу.

У 1957 році він, молодий вчений-економіст, волею долі опи-
нився у складі комісії з перевірки діяльності Одеського кредитно-
економічного інституту. Коли постало питання про призначення
нового ректора ОКЕІ, згадали про молодого вченого-економіста,
керівника комісії, яка перевіряла роботу вузу, викликали його на
розмову до Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти
СРСР. Посилаючись на те, що він під час перевірки ОКЕІ добре
вивчив його роботу, знає про переваги і недоліки, зможе випра-
вити існуюче становище, запропонували обійняти посаду ректора
інституту. Як згадує Сава Якович, при призначенні його на поса-
ду ректора ОКЕІ тодішній міністр вищої і середньої спеціальної
освіти СРСР В. П. Єлютін запитав, чи не боїться він у такому мо-
лодому віці поїхати до цього непростого південного міста та очо-
лити у ньому колектив економічного вузу? А один із членів коле-
гії Мінвузу СРСР, у свою чергу, запитав міністра: «Що ж ви
кидаєте його у складний потік економічного життя цього міста?»
На що міністр відповів: «Якщо потрібен новий ректор ОКЕІ, то
нехай очолює вуз молодий керівник. Нам у цьому віці наші бать-
ки вже довіряли. Довіримо й ми».

Таким чином, 3 липня 1958 року кандидат економічних наук,
доцент Сава Якович Огородника наказом Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти країни був призначений на посаду
ректора Одеського кредитно-економічного інституту. У тридцять
п’ять років йому випало стати керівником Одеського кредитно-
економічного інституту. Очевидно, Саву Яковича Огородника
помітили перш за все тому, що він є дуже принциповою, чесною і
виключно відповідальною людиною. У ті роки він був наймолод-
шим ректором вищого навчального закладу в СРСР.

С. Я. Огородник став керівником Одеського кредитно-еконо-
мічного інституту в непростий для його становлення період. Під
час відсутності ректора вольовим порядком колектив вузу був пе-
реміщений з чудового, добре обладнаного для організації навчаль-
ного процесу студентського містечка на Новоаркадієвській вулиці
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(нині – просп. Шевченка, 1) на вулицю Радянської армії, 8 (нині –
вул. Преображенська), де у старому, зі зруйнованим пічним опа-
ленням будинку розміщувався Одеський політехнічний інститут.

Поява молодого та енергійного керівника вселила віру в коле-
ктив інституту, який з подвоєною силою взявся за відновлення
навчального корпусу. І 1958/59 навчальний рік студенти почали у
новому відремонтованому приміщенні з центральним водяним
опаленням, у чистих аудиторіях та спеціальних кабінетах. Зусил-
ля колективу ОКЕІ з підготовки до нового навчального року були
відзначені навіть наказом міністра вищої і середньої спеціальної
освіти України.

У процесі управління економічним вузом розкривається бага-
то чудових якостей талановитого молодого вченого-економіста і
керівника, і одна з них – уміння підбирати кадри. Ректор зумів зі-
брати навколо себе молодих, енергійних і перспективних вчених-
викладачів – майбутню наукову еліту вузу, серед них С. Я. Боро-
вий, М. М. Ямпольський, Б. В. Сорочинський, М. Г. Бажал,
А. К. Покритан, В. Б. Петрович, Е. Г. Вайнштейн, І. Т. Балуков,
Г. Г. Сисьмій. Вони продовжили славні традиції засновників ін-
ституту та великих учених С. І. Солнцева, Г. І. Тіктіна, А. С. Бо-
риневича, О. Я. Шпакова, Г. І. Танфільєва. У цей період Сава
Якович показав себе не тільки неабияким керівником, а й люди-
ною працездатною, широких поглядів і наукових інтересів.

Розвиваючи наукові традиції інституту, С. Я. Огородник ус-
пішно поєднував адміністративну роботу з науковою. Перебува-
ючи одночасно на посаді ректора інституту і завідувача кафедри
фінансів, у 1967 році успішно захистив докторську дисертацію на
тему «Питання підвищення економічної ефективності виробниц-
тва на сучасному етапі», створив власну наукову школу та допо-
магав у підготовці та захисті кандидатських дисертацій виклада-
чам інституту, опублікував великі наукові роботи. Він домігся
відкриття аспірантури за спеціальністю «Фінанси», а пізніше –
спеціалізованої ради із захисту дисертацій.

Поряд з науковою, організаторською та педагогічною діяльні-
стю, багато зусиль С. Я. Огородник вкладав у розвиток матеріа-
льно-технічної бази інституту. У ті важкі повоєнні роки нелегко
було займатися будівництвом, але завдяки організаторським здіб-
ностям і невгамовній енергії Сави Яковича були побудовані і
введені до експлуатації новий навчальний корпус по вул. Гоголя і
студентський гуртожиток по вул. Черняхівського, почалося будів-
ництво студентського спортивно-оздоровчого табору в Кароліно-
Бугазі, а також другого гуртожитку.
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У сучасних умовах незалежного розвитку вищої школи важко
навіть уявити всю складність управління економічним вузом в
50–60-ті роки XX століття. У бурхливому потоці боротьби за вті-
лення в життя, як тоді здавалося, історичних рішень партійних
з’їздів та прийнятих на них утопічних програм згортання ринко-
вих відносин, підготовка економістів була зовсім не простою
справою. Сава Якович Огородник, як учений, свято вірив у те, що
рано чи пізно ці деформації в соціально-економічному розвитку
країни будуть усунені.

Колектив вузу під керівництвом талановитого ректора розши-
рив профіль підготовки майбутніх фахівців. Були створені нові
спеціальності та факультети, відкриті нові кафедри та лаборато-
рії. Коли С. Я. Огородник очолив ОКЕІ в 1958 році, в ньому було
лише два факультети – кредитний і обліковий, працював тільки
один доктор історичних наук професор С. Я. Боровий і кілька
кандидатів наук. Під керівництвом Сави Яковича вчені вузу бага-
то зробили для зв’язку науки і практики. Поглибилося співробіт-
ництво інституту з виробничниками за рахунок розробок найваж-
ливіших економічних проблем науково-дослідною лабораторією
ОІНГ. Примітним є те, що С. Я. Огородник постійно цікавився
життям студентства, дбав про поліпшення побуту та культурного
дозвілля молоді, яка навчалася в ОІНГ. У 1972 році команда КВК
ОІНГ стала переможцем серед команд КВК вищих навчальних
закладів СРСР.

Здатність до стратегічного мислення, схильність до глибокого
аналізу і передбачення шляхів подальшого розвитку економіки,
науки та освіти допомогли С. Я. Огороднику не тільки уникнути
помилок в управлінні вузом, а й знайти шляхи перетворення
ОКЕІ в найбільший науково-методичний центр, а в 1966 році за-
безпечити реорганізацію Одеського кредитно-економічного ін-
ституту в Одеський інститут народного господарства.

Сьогодні Одеський державний економічний університет став
найбільшим центром економічної науки та освіти в Південному
регіоні України, він відіграє величезну роль у підготовці високо-
кваліфікованих бакалаврів і магістрів, спеціалістів для ринкової
економіки нашої країни і багатьох країн світу. Тут працюють
11 академіків галузевих академій, 48 докторів наук, понад 320
кандидатів наук, 7 заслужених працівників освіти, діячів науки і
техніки. Широко відомі в Україні та за кордоном очолювані
економістами ОДЕУ наукові школи з економічної теорії, бан-
ківської справи, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту, ме-
неджменту.
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До речі, мало хто нині знає, що неабиякі організаторські здіб-
ності нового ректора ОКЕІ були помічені в керівних органах
Одеси. Це, як згадує Сава Якович, мало не зіграло з ним злий
жарт: уже на початку 60-х років йому запропонували зайняти по-
саду голови Одеської міської Ради народних депутатів. А як ви-
рішувалися у ті часи такого рівня кадрові питання, добре знає
старше покоління. І слава Богу, що Саві Яковичу вдалося пере-
конати тодішнього першого секретаря Одеського обкому партії
І. С. Синицю в недоцільності передбачуваного призначення.

У 1968 році за рішенням Ради Міністрів України С. Я. Огород-
ник був включений до складу делегації, яка брала участь у роботі
XXIII сесії Генеральної Асамблеї ООН.

За успіхи, досягнуті в підготовці фахівців, і розвиток наукових
досліджень у 1971 році Одеський інститут народного господарс-
тва був нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної
Ради Української РСР. А Сава Якович Огородник за успіхи у
розвитку вищої школи отримав орден «Знак пошани».

Цього ж року професор С. Я. Огородник був призначений на
посаду директора Українського науково-дослідного інституту
науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень,
рішенням Ради Міністрів УРСР він був затверджений також чле-
ном Держплану Української РСР.

Організація науково-технічної інформації – новий напрям у
діяльності професора С. Я. Огородника. Проте його висока еру-
диція в економічній науці, багатий досвід, набутий за часів керів-
ництва вищим навчальним закладом, дозволили йому відносно
швидко розібратися, на якому рівні знаходилася науково-техніч-
на інформація в Україні. Із притаманною йому енергією науко-
вець узявся до створення такої системи НТІ, яка могла б стати
ефективним стимулятором науково-технічного прогресу в респуб-
ліці.

Сава Якович розпочав здійснення заходів щодо завершення
створення та подальшого розвитку органів науково-технічної ін-
формації, зміцнення їх матеріальної бази, удосконалення нових
форм і методів інформаційної роботи, розширення інформаційно-
го забезпечення споживачів інформації в Україні. Було добудо-
вано приміщення інституту. До існуючих 6 підлеглих інститутові
міжобласних центрів НТІ додалися ще 11, враховуючи Київське
відділення; кадровий склад центру науково-технічної інформації
був укомплектований кваліфікованими фахівцями; побудовані
корпуси ЦНТІ в Одесі, Криму, Запоріжжі, Чернігові, Рівному,
Хмельницькому.
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В інституті та в усіх ЦНТІ були створені унікальні фонди
НТІ – патентні фонди, фонди неопублікованих матеріалів з нау-
кових і дослідно-конструкторських розробок; впорядковане і
розширене комплектування та використання опублікованих ма-
теріалів з науки і техніки в Державній республіканській науко-
во-технічній бібліотеці, що входила до структури інституту.
Створення ефективної єдиної системи координації та взаємодії
галузевих і міжгалузевих органів науково-технічної інформації
дозволило підготувати комплекс прогнозно-аналітичних інфор-
маційних продуктів за пріоритетними напрямами розвитку нау-
ки, техніки, новітніх технологій та інновацій у виробництві.
В інституті інформації та у створеній мережі міжобласних ЦНТІ
були здійснені комплексні прогнозно-аналітичні та соціологічні
дослідження для споживачів НТІ всіх рівнів. У міжгалузевих
органах НТІ систематично проводилися виставки, семінари,
симпозіуми, круглі столи, а також організовувалися постійно
діючі експозиції з метою вивчення досвіду та пропозицій на то-
варну продукцію. З ініціативи С. Я. Огородника в Україні
з’явилися такі важливі напрями інформаційної роботи, як кон-
салтингова діяльність з питань інтелектуальної власності, про-
світницька та інноваційна діяльність, міжнародне співробітниц-
тво та міждержавний обмін науково-технічною інформацією,
редакційно-видавнича та видавничо-поліграфічна діяльність,
Український науково-дослідний інститут науково-технічної ін-
формації УкрНДІНТІ Держплану УРСР (при інституті було
створене своє виробниче поліграфічне підприємство).

Позитивні зміни в організації НТІ в Україні не могли бути
не помічені. Постановою Головного комітету ВДНГ СРСР від
21 жовтня 1981 року інститут інформації був нагороджений
дипломом першого ступеня, а директор інституту С. Я. Огород-
ник – золотою медаллю. Ця нагорода була вручена «за розроб-
ку і впровадження науково-методичних заходів, котрі забезпе-
чили створення та ефективне функціонування єдиної систе-
ми координації і взаємодії галузевих та міжгалузевих органів
НТІ Української РСР. Система дозволила усунути паралелізм
та дублювання у роботі; організувати інформаційне забезпе-
чення 33 тис. НДІ, КБ, об’єднань, вузів, виробничих підпри-
ємств, будівельних організацій, колгоспів та радгоспів; здійс-
нити впровадження 327,2 тис. нововведень, отриманих з
джерел НТІ. Економічний ефект від упровадження науково-
технічних нововведень за роки Х п’ятирічки сягнув 270,3 млн
рублів».
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За досягнення в розвитку науково-технічної інформації Пре-
зидією Верховної Ради УРСР С. Я. Огороднику було присвоєно
почесне звання «Заслужений економіст України».

У 1983 році Сава Якович після тяжкої хвороби звернувся з
проханням відпустити його на викладацьку роботу. У цьому ж
році він повернувся до рідного КНЕУ, вузу, в якому навчався і
починав свою післявоєнну трудову діяльність. У даний час Сава
Якович – професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський націона-
льний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Професор С. Я. Огородник бере активну участь у житті кафед-
ри, яка здійснює науково-дослідну роботу з питань теорії та
практики державних, міжнародних, корпоративних фінансів та
фінансового ринку. Дослідження питань теорії та практики дер-
жавних фінансів знаходяться в руслі комплексних тем «Реструк-
туризація фінансової системи в умовах перехідної економіки» і
«Теорія та практика управління фінансами в умовах ринкової
економіки». Природно, що при вирішенні цих проблем важливо
визначити фундаментальні основи ефективного використання
фінансового механізму державного впливу на темпи і пропорції
соціально-економічного розвитку.

У дослідженні фінансового механізму як інструментарію
макроекономічного регулювання на сьогодні сформувалися
два підходи. Один з них, що відображає стереотипи планової
економіки та адміністративно-командної системи, вперше до-
сить структуризовано дослідив російський вчений В. К. Сен-
чагов, який виділив у цьому механізмі три підсистеми: фінан-
сово-кредитне планування; фінансово-кредитні важелі; органі-
заційні структури та плановий режим функціонування фінан-
сової системи.

Натомість українські вчені, професори С. Я. Огородник, В. М. Фе-
досов та В. М. Опарін у монографії «Финансово-кредитные мето-
ды повышения эффективности производства», що вийшла дру-
ком в 1990 році за загальною редакцією С. Я. Огородника, і в ін-
ших своїх роботах запропонували протилежний підхід. Україн-
ські науковці виділили дві підсистеми: фінансово-кредитне за-
безпечення і фінансово-кредитне регулювання, які включають
відповідні форми і методи, інструменти і важелі, а також органі-
заційні структури: правове регламентування, планування і управ-
ління. Цей підхід, на думку вчених, більш адаптований до умов
ринкової економіки і тому більш прийнятний при дослідженні
основ і методів фінансового впливу на соціально-економічні
процеси в суспільстві.
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У журналі «Філософська і соціологічна думка» (1990, № 5,
6) була опублікована стаття професорів С. Я. Огородника і
В. М. Федосова «Як лікувати фінансову недугу?». У ній на ос-
нові аналізу фактичного матеріалу дана характеристика кризо-
вого стану економіки СРСР у 80-ті роки XX століття, який
проявився у руйнуванні грошового обігу, фінансової і кредит-
ної систем, в розбалансуванні економіки і споживчого ринку,
загостренні такої соціально небезпечної проблеми, як інфля-
ційне зростання цін.

У статті з науково-теоретичних позицій були визначені шляхи
виходу країни з кризового стану з урахуванням об’єктивної необ-
хідності поступового переходу до ринкової економіки. Питань,
порушених у цій публікації, С. Я. Огородник торкався і в інших
своїх роботах. Ідея про те, що загроза виникнення кризових явищ
в економічних відносинах в колишньому СРСР закладена в самій
системі адміністративно-командного управління економічними і
соціальними процесами, була висловлена С. Я. Огородником ще
в середині 60-х років минулого сторіччя.

У монографії «Вопросы повышения экономической эффекти-
вности производства на современном этапе» (1967), аналізуючи
фактичний матеріал того періоду з точки зору підвищення ефек-
тивності виробництва, вчений дійшов висновку про необхідність
не тільки докорінних змін у самій структурі матеріального виро-
бництва, у розподільних і перерозподільних відносинах, а й про
необхідність поступового, плавного переходу до ринкових відно-
син. Однак у той час писати про ринкову економіку, м’яко кажу-
чи, було неприйнятно. Проте Вчена рада Київського інституту
народного господарства виявилася в науковому плані достатньо
ерудованою, далекоглядною і до того ж справедливою, бо одно-
голосно в 1967 році прийняла рішення присвоїти С. Я. Огороднику
вчений ступінь доктора економічних наук, хоча в його монографії,
яка розглядалася Вченою радою, висловлювалися «крамольні»
думки.

Сьогодні професор С. Я. Огородник бере участь у формуванні
комплексу навчально-методичного забезпечення фінансових ди-
сциплін, передбачених навчальним планом, у підготовці підруч-
ників і навчально-методичних посібників з фінансів. У 1991 році
вперше в Україні вийшов друком навчальний посібник для студе-
нтів економічних вузів і факультетів «Державні фінанси» за реда-
кцією професорів В. М. Федосова, С. Я. Огородника і В. М. Су-
торміної, рекомендований Міністерством освіти для вищих на-
вчальних закладів України.
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Навчальний посібник був підготовлений за чинною на той час
програмою курсу «Фінанси», однак у ньому порушені питання,
про які вчені писали у згадуваній вже статті «Як лікувати фінан-
сову недугу?» і які хвилювали не тільки економістів, а й широкі
верстви населення: про кризовий стан економіки СРСР в цілому і
фінансово-кредитної системи зокрема, про головні причини кри-
зи, про необхідність проведення реформ у фінансовій системі.
Цей навчальний посібник включав і главу «Фінансове регулю-
вання ринкових відносин», хоча висвітлення цих проблем про-
грамою курсу «Фінанси» не передбачалося.

Професор С. Я. Огородник розробив типову програму з дис-
ципліни «Фінанси» для всіх вузів України, що ведуть підготовку
бакалаврів з відповідних спеціальностей, яка була затверджена
Міністерством освіти України у 1998 році. Разом з іншими чле-
нами кафедри С. Я. Огородник брав участь у підготовці навчаль-
но-методичних посібників з курсу «Фінанси», рекомендованих
Міністерством освіти України для вузів країни.

Розповідаючи про Саву Яковича Огородника, не зайвим буде
відзначити і той факт, що він не тільки в студентські роки брав
активну участь в суспільно-політичному житті інституту, але і в
наступні роки, коли був перевантажений основною роботою.
В Одесі він виконував обов’язки голови Ради ректорів вузів Оде-
ського регіону, був членом бюро райкому партії, депутатом рай-
ради, головою ревізійної комісії Одеського міськкому партії.
Працюючи в Києві, С. Я. Огородник був депутатом Київської мі-
ської та районної рад народних депутатів, членом президії ради
НТТ України, заступником голови правління міської організації
товариства «Знання», членом комісії у справах ЮНЕСКО Украї-
ни, членом республіканської комісії з економічної освіти кадрів
при ЦК КПУ.

Колектив КНЕУ та його керівництво високо цінують трудові
заслуги професора С. Я. Огородника. У монографії «Шляхом до
національного економічного...» (1998) узагальнено 90-річний пе-
ріод становлення і розвитку КНЕУ. «”Золотим фондом” інститу-
ту тих часів, – зазначається у виданні, – були вчені, які ввійшли в
історію вузу не тільки як високоерудовані науковці та викладачі,
а й фундатори наукових шкіл. Їхній досвід і відданість обраній
справі стали надбанням усього колективу, взірцем самовідданої
праці. З позицій навіть і сучасних вимог вони залишаються вчи-
телями для нинішньої генерації професорсько-викладацького
складу. Ця плеяда вчених-викладачів започаткувала в інституті
практику ставлення до навчального процесу не лише як до спо-
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собу передачі знань, а як до методу спілкування, що базується на
повній повазі до слухача й оцінці його реальних можливостей, на
тактичному й об’єктивному підході до з’ясування рівня знань, на
потребі постійного самовдосконалення, підвищення наукової та
педагогічної майстерності. Чимало нинішніх проректорів, дека-
нів, завідувачів кафедр і просто викладачів інституту свого часу
вчилися мистецтву викладання саме у них»1.

Серед вчених, діяльності яких дана така висока оцінка, назва-
не і прізвище доктора економічних наук, професора-фронтовика
Сави Яковича Огородника. Наказом ректора КНЕУ № 278-2 від
15.11.2002 С. Я. Огородник нагороджений знаком «Заслужений
працівник Київського національного економічного університе-
ту».

Саві Яковичу Огороднику властиві людяність і чуйність, то-
вариськість, високий інтелект та професійна культура, глибока
порядність і душевна щедрість. Саме ці риси Сави Яковича здо-
були йому авторитет серед колег і студентів.

Наукова громадськість України цінує С. Я. Огородника як за-
служеного економіста, активного провідника науково-технічної
політики в нашій країні. Його плідна наукова та педагогічна ді-
яльність отримала визнання в нашій державі та за її межами.

В. М. Федосов, доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,

завідувач кафедри фінансів КНЕУ

                     
1 Шляхом до національного економічного... / [А. Ф. Павленко, Т. Д. Бондар, М. І. Ва-

куленко та ін. ; за заг. ред. А. Ф. Павленка]. – К. : КНЕУ, 1998. – С. 96.
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

1943 р. – нагородження орденом «Красная звезда»
1944 р. – нагородження медаллю «За боевые заслуги»
1944 р. – нагородження медаллю «За отвагу»
1945 р. – нагородження медаллю «За взятие Берлина»
1945 р. – нагородження медаллю «За боевые заслуги»
1945 р. – нагородження медаллю «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1946 р. – нагородження медаллю «За освобождение Варшавы»
1961 р. – нагородження орденом «Знак почета»
1965 р. – нагородження ювілейною медаллю «Двадцать лет

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1969 р. – нагородження ювілейною медаллю «50 лет Воору-

женных Сил СССР»
1970 р. – нагородження ювілейною медаллю «За доблестный

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина»

1973 р. – присвоєння Почесного звання «Заслуженого еконо-
міста Української РСР»

1975 р. – нагородження ювілейною медаллю «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

1978 р. – нагородження ювілейною медаллю «60 лет Воору-
женных Сил СССР»

1979 р. – нагородження нагрудним знаком «Ветеран 5-ой
Ударной Армии»

1980 р. – нагородження пам’ятною медаллю «В честь тридца-
типятилетия Победы Советского народа и его Вооруженных Сил
в Великой Отечественной войне»

1980 р. – нагородження медаллю Польської Народної Респуб-
ліки «Медаль Победы и Свободы 1945 г.»

1981 р. – нагородження знаком «Ветеран 62-8-й Гвардейской
Армии»

1981 р. – нагородження золотою медаллю «За достигнутые
успехи в развитии народного хазяйства СССР»

1982 р. – нагородження медаллю «В память 1500-летия Киева»
1983 р. – нагородження медаллю «Ветеран труда»
1985 р. – нагородження орденом «Отечественной войны» I

ступеня
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1985 р. – нагородження ювілейною медаллю «Сорок лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

1986 р. – нагородження медаллю «Ветеран труда»
1988 р. – нагородження ювілейною медаллю «70 лет Воору-

женных Сил СССР»
1995 р. – нагородження ювілейною медаллю «50 лет Победы в

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1997 р. – нагородження ювілейною медаллю «Маршал Совет-

ского Союза Жуков»
1998 р. – нагородження медаллю «Медаль Жукова»
1999 р. – нагородження орденом «За мужність» III ступеня
2002 р. – нагородження знаком «Заслужений працівник Київ-

ського національного економічного університету»
2003 р. – нагородження медаллю «Лауреат премії Промінвест-

банку»
2004 р. – нагородження медаллю «60 років визволення Украї-

ни від фашистських загарбників»
2005 р. – нагородження медаллю «60 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.»
2005 р. – нагородження ювілейною медаллю від імені Прези-

дента Республіки Білорусь «60 років визволення Республіки Бі-
лорусь від німецько-фашистських загарбників»

2005 р. – нагородження ювілейною медаллю від імені Прези-
дента Республіки Білорусь «60 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.»

2006 р. – нагородження знаком «Відмінник освіти України»
2009 р. – нагородження знаком «Заслужений працівник

ОДЕУ»
2009 р. – нагородження ювілейною медаллю від імені Прези-

дента Республіки Білорусь «65 років визволення Республіки Бі-
лорусь від німецько-фашистських загарбників»

2010 р. – нагородження ювілейною медаллю «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

САВИ ЯКОВИЧА ОГОРОДНИКА

1952

1. Развитие государственного бюджета Украинской ССР в
годы первой послевоенной пятилетки : автореф. дис. ... канд.
экон. наук / Огородник Савва Яковлевич ; АН УССР, Ин-т эко-
номики. – К., 1952. – 16 с.

1955

2. Роль державного бюджету Української РСР у розвитку
економіки і культури республіки / С. Я. Огородник. – К. : [Ра-
дянська Україна], 1955. – 40 с. – (Товариство для поширення по-
літичних та наукових знань Української РСР).

1956

3. Бюджет Радянської держави : [монографія] / С. Огород-
ник. – К. : Держполітвидав УРСР, 1956. – 76 с. – (На допомогу
економічній освіті).

4. *К вопросу о функциях государственного бюджета / С. Я.
Огородник. – К., 1956.

1957

5. Піднесення добробуту українського народу в післявоєнні
роки / С. Огородник. – К. : Держполітвидав УРСР, 1957. – 56 с. –
(До 40-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції).

1958

6. Національний доход і його розподіл в СРСР : [моногра-
фія] / С. Огородник. – К. : Держполітвидав УРСР, 1958. – 116 с.

7. Піднесення добробуту українського народу за роки Ра-
дянської влади / С. Я. Огородник // Наукові записки / Київ. фін.-
екон. ін-т ; [відп. ред. П. В. Кривень]. – 1958. – № 8. – С. 145–154.
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1959

8. *Октябрьская революция и подъем благосостояния
украинского народа / С. Я. Огородник // Блокнот агитатора / ЦК
КП Украины. – Радянська Україна, 1959. – № 29.

1961

9. Все для блага народу / С. Я. Огородник. – К. : Держполіт-
видав УРСР, 1961. – 45 с.

10. Институту – тридцать лет / С. Я. Огородник // Знамя ком-
мунизма. – 1961. – 19 дек. – С. 3.

1962

11. Кредит державний / С. Я. Огородник // Українська Ра-
дянська Енциклопедія : [у 17 т.] / голов. ред. М. П. Бажан. – К. :
Голов. ред. УРЕ, 1962. – Т. 7. – С. 349.

12. Одеський кредитно-економічний інститут / С. Я. Ого-
родник // Українська Радянська Енциклопедія : [у 17 т.] / голов.
ред. М. П. Бажан. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1962. – Т. 10. – С. 277.

1964

13. Фінанси / С. Я. Огородник // Українська Радянська Енци-
клопедія : [у 17 т.] / голов. ред. М. П. Бажан. – К. : Голов. ред.
УРЕ, 1964. – Т. 15. – С. 289–292.

1965

14. Виробництво і розподіл у період розгорнутого будівни-
цтва комунізму : [монографія] / С. Я. Огородник. – К. : Політви-
дав України, 1965. – 248 с.

1966

15. *Некоторые вопросы марксистско-ленинской теории
воспроизводства / С. Я. Огородник // Известия / Высший инсти-
тут народного хозяйства «Димитр Благоев». – Варна, Болгария,
1966. – № 2. – Текст болг.

16. Некоторые вопросы марксистско-ленинской теории
воспроизводства / С. Я. Огородник // Финансы и кредит : меж-
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вед. респ. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования УССР ;
[редкол.: В. К. Куц (отв. ред.) и др.]. – К. : Технiка, 1966. – Вып. 3.
– С. 3–17.

17. Устремленность в будущее. В новых условиях работать
по-новому / С. Я. Огородник, Я. П. Гулинский // Знамя коммуни-
зма. – 1966. – 27 дек. – С. 2.

18. Экономическая лаборатория. В новых условиях рабо-
тать по-новому / С. Я. Огородник, Я. П. Гулинский // Знамя ком-
мунизма. – 1966. – 1 нояб. – С. 3.

1967

19. Вопросы повышения экономической эффективности
производства на современном этапе : [монография] / С. Я. Ого-
родник. – К. : [Изд-во Киев. ун-та], 1967. – 346 с.

20. Вопросы повышения эффективности социалистичес-
кого производства и совершенствования отношений распре-
деления : докл. о содерж. опубл. работ, представл. на соиск.
учен. степ. д-ра экон. наук / С. Я. Огородник ; М-во высш. и сред.
спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1967. –
76 с.

21. Государственное социальное страхование и социальное
обеспечение в Украинской ССР / С. Я. Огородник // Финансы и
кредит : респ. межвед. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. обра-
зования УССР ; [редкол.: В. К. Куц (отв. ред.) и др.]. – К. :
Технiка, 1967. – Вып. 5. – С. 88–104.

22. Некоторые вопросы повышения эффективности капи-
тальных вложений / С. Я. Огородник // Финансы и кредит : ме-
жвед. респ. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования
УССР ; [редкол.: В. К. Куц (отв. ред.) и др.]. – К. : Технiка, 1967.
– Вып. 4. – С. 3–19.

23. *Некоторые вопросы теории финансов социализма /
С. Я. Огородник // Известия / Высший институт народного хо-
зяйства «Димитр Благоев». – Варна, Болгария, 1967. – № 2. –
Текст болг.

24. 50 лет социалистического строительства на Украине /
С. Я. Огородник, С. Я. Боровой // Знамя коммунизма. – 1967. –
13 дек. – С. 3.

25. *Проблемы темпов развития социалистического прои-
зводства / С. Я. Огородник // Известия / Высший институт на-
родного хозяйства «Димитр Благоев». – Варна, Болгария, 1967. –
№ 1. – С. 7–18. – Текст болг.
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26. Розвиток державного соціального страхування та соці-
ального забезпечення / С. Я. Огородник // Підвищення добробу-
ту трудящих України за п’ятдесят років Радянської влади : респ.
зб. / Львів. держ. ун-т. – Л., 1967. – С. 171–200.

27. Совершенствование финансово-кредитных отношений
в условиях новой системы планирования и экономического
стимулирования производства / С. Я. Огородник // Некоторые
теоретические вопросы коммунистического строительства в
СССР : материалы науч. сессии преп. обществ. наук вузов Одес.
обл. / [редкол.: В. С. Егоров (отв. ред.) и др.]. – Одесса : Маяк,
1967. – С. 170–172.

28. Совершенствование хозрасчетных отношений / С. Я. Ого-
родник // Опыт и проблемы экономической реформы : материалы
конф. / Одес. ин-т нар. хоз-ва. – Одесса : Маяк, 1967. – С. 36–50.

1968

29. Некоторые вопросы теории финансов / С. Я. Огородник
// Финансы и кредит : респ. межвед. науч. сб. / М-во высш. и
сред. спец. образования УССР ; [редкол.: В. К. Куц (отв. ред.) и
др.]. – К. : Технiка, 1968. – Вып. 6. – С. 3–12.

1969

30. Бюджетне планування / С. Я. Огородник // Енциклопедія
народного господарства Української РСР : [у 4 т.] / АН УРСР. –
К. : Голов. ред. УРЕ, 1969. – Т. 1 / редкол.: С. М. Ямпольський
(відп. ред.), О. М. Алимов, П. І. Багрій [та ін.]. – С. 168.

1971

31. Научно-техническая информация Украинской ССР и
меры по ее дальнейшему совершенствованию в 1971–1975 гг.
/ С. Я. Огородник ; [Гос. план. ком. Совета Министров УССР,
Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информ. и технико-экон.
исслед.]. – К., 1971. – 30 с.

32. Одеський інститут народного господарства / С. Я. Ого-
родник // Енциклопедія народного господарства Української РСР
: [у 4 т.] / АН УРСР. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1971. – Т. 3 / редкол.:
С. М. Ямпольський (відп. ред.), О. М. Алимов, С. Я. Огородник
[та ін.]. – С. 204.

33. Планування прибутку / С. Я. Огородник // Енциклопедія
народного господарства Української РСР : [у 4 т.] / АН УРСР. –
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К. : Голов. ред. УРЕ, 1971. – Т. 3 / редкол.: С. М. Ямпольський
(відп. ред.), О. М. Алимов, С. Я. Огородник [та ін.]. – С. 352–353.

1972

34. Океан информации : [Украинский научно-исследователь-
ский институт научно-технической информации и технико-
экономических исследований Госплана УССР] / С. Я. Огородник
// Правда Украины. – 1972. – 20 авг.

35. Система научно-технической информации в Украинс-
кой ССР / С. Я. Огородник // Научно-техническая информация.
Серия 1. Организация и методика информационной работы. –
1972. – № 12. – С. 13–17.

36. Український науково-дослідний інститут науково-
технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держ-
плану УРСР (УкрНДІНТІ) / С. Я. Огородник // Енциклопедія
народного господарства Української РСР : [у 4 т.] / АН УРСР. –
К. : Голов. ред. УРЕ, 1972. – Т. 4 / редкол.: С. М. Ямпольський
(відп. ред.), О. М. Алимов, С. Я. Огородник [та ін.]. – С. 354–355.

37. Фінанси / С. Я. Огородник // Енциклопедія народного го-
сподарства Української РСР : [у 4 т.] / АН УРСР. – К. : Голов.
ред. УРЕ, 1972. – Т. 4 / редкол.: С. М. Ямпольський (відп. ред.),
О. М. Алимов, С. Я. Огородник [та ін.]. – С. 387–389.

1973

38. Организационно-экономические основы внедрения пе-
редового производственного опыта в народном хозяйстве
УССР / С. Я. Огородник // Пути повышения эффективности вне-
дрения передового производственного опыта в народном хозяйс-
тве УССР в свете решений XXIV съезда КПСС : тез. докл. / Гос.
план. ком. Совета Министров УССР, Укр. науч.-исслед. ин-т
науч.-техн. информ. и технико-экон. исслед. [и др.] ; [редкол.:
С. Я. Огородник (отв. ред.) и др.]. – К. : УкрНИИНТИ, 1973. –
Вып. 1 : Общие вопросы. – С. 3–21.

1974

39. Фінанси і кредит СРСР : [підруч. для студ. екон. ф-тів
вузів] / [М. І. Савлук, М. Т. Берков, С. Я. Огородник та ін.]. – Л. :
Вища школа при Львів. держ. ун-ті, 1974. – 336 с. – Гл. III : Фі-
нанси у соціалістичному суспільстві / С. Я. Огородник, О. Ф. Ку-
знєцов, В. М. Федосов. – С. 50–75.
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1975

40. *Итоги работы отраслевых и межотраслевых органов
НТИ по повышению качества и эффективности использова-
ния НТИ в народном хозяйстве республики в 9-й пятилетке и
задачи органов информации в 10-й пятилетке : доклад /
С. Я. Огородник // Пути повышения качества и эффективности
использования научно-технической инфоpмации : тез. докл. респ.
науч. конф. – К. : УкpHИИHТИ, 1975.

1976

41. *Информационная система обслуживания руководя-
щих работников Украинской ССР : доклад / С. Я. Огородник //
Итоги развития республиканских систем НТИ и основные напра-
вления совершенствования их деятельности в 1976–1980 гг. : ма-
териалы Всесоюз. совещания рук. межотрасл. территориальных
органов науч.-техн. информ. и представителей госпланов союз.
респ., Кишинёв, 30 нояб.–2 дек. 1976 г. / МолдНИИНТИ. – 1976.

42. Совершенствование системы научно-технической ин-
формации и пропаганды в Украинской ССР в свете решений
XXV съезда КПСС / С. Я. Огородник // Система научно-
технической информации в Украинской ССР : информ. материа-
лы / Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информ. и технико-экон.
исслед. Госплана УССР. – К., 1976. – Вып. 1. – С. 3–10.

1980

43. Методика комплексной оценки результатов социалис-
тического соревнования подразделений УкрНИИНТИ : в 2 ч.
Ч. 1 : Методика комплексной оценки результатов социалистичес-
кого соревнования основных подразделений УкрНИИНТИ по
комбинированной системе «КРОСС» / [С. Я. Огородник и др.]. –
К. : УкрНИИНТИ, 1980. – 50 с. – (Система управления качеством
ТОР УкрНИИНТИ).

44. Система избирательного тематического информацион-
ного обеспечения руководящих работников партийных, со-
ветских, хозяйственных и плановых органов Украинской
ССР (система ТОР) / С. Я. Огородник, В. М. Бирбраер, А. Л. Доце-
нко [и др.]. – К. : УкрНИИНТИ, 1980. – 25 с. – (НТИ-80 / ВДНХ
СССР).
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1982

45. Науково-технічної інформації і техніко-економічних до-
сліджень український науково-дослідний інститут, УкрНДІНТІ
/ С. Я. Огородник // Українська Радянська Енциклопедія : [у 17
т.] / голов. ред. М. П. Бажан. – Вид. 2-ге. – К. : Голов. ред. УРЕ,
1982. – Т. 7. – С. 269.

46. Укрниинти, Украинский научно-исследовательский
институт научно-технической информации и технико-
экономических исследований Госплана УССР / С. Я. Огород-
ник // Киев : энцикл. справ. / под. ред. А. В. Кудрицкого. – К. : Гл.
ред. УСЭ, 1982. – С. 589. – (Киеву – 1500 лет).

1987

47. Финансы и кредит СССР : [учеб. для студентов экон.
спец. вузов] / [М. М. Алексеенко, Н. Т. Берков, С. Я. Огородник и
др.] ; под ред. Н. Т. Беркова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л. : Ви-
ща школа, 1987. – 373 с. – Гл. V : Финансы и финансовая система
СССР / С. Я. Огородник, В. М. Федосов. – С. 59–76 ; гл. VI : Фи-
нансовое планирование / С. Я. Огородник, В. М. Федосов. –
С. 77–84 ; гл. XV : Государственное страхование в СССР /
С. Я. Огородник, В. М. Федосов. – С. 211–225.

1988

48. Товарно-грошові відносини в системі суспільних відно-
син соціалізму / В. М. Федосов, С. Я. Огородник // Філософська
думка. – 1988. – № 1. – С. 36–52.

1989

49. Rola kredytu bankowego we wzroście efektywności produkcji
w ZSRR / S. J. Ogorodnik // Mechanizm finansowo-kredytowy і jego
rola w podnoszeniu efektywności produkcji w socjalizmie : prace
naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ; pod red.
Krystyny Znanieckiej. – Katowice, 1989. – S. 167–176.

1990

50. Финансово-кредитные методы повышения эффективно-
сти промышленного производства : [монография] / [С. Я. Огоро-
дник, В. М. Федосов, В. М. Опарин и др.] ; под общ. ред.
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С. Я. Огородника. – К. : Техника, 1990. – 238 с. – Гл. 1 : Финансы
и кредит в системе производственных отношений / С. Я. Огород-
ник, В. М. Федосов, В. М. Опарин. – С. 5–51. – (Библиотека хо-
зяйственника).

51. Як лікувати фінансову недугу? / С. Я. Огородник, В. М. Фе-
досов // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 5. –
С. 3–10 ; № 6. – С. 12–20.

1991

52. Государственные финансы : [учеб. пособие для студен-
тов экон. вузов и фак.] / [В. М. Федосов, Л. Д. Буряк, С. Я. Ого-
родник и др.] ; под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огородника,
В. Н. Суторминой. – К. : Лыбидь, 1991. – 276 с.

1998

53. *Типова програма дисципліни «Фінанси» : для студ. ву-
зів України / С. Я. Огородник [та ін.]. – К. : КНЕУ, 1998. – 24 с.

1999

54. Фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисциплі-
ни / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн ; М-во освіти
України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : [КНЕУ], 1999. – 108 с.

2003

55. Фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисциплі-
ни / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Слав-
кова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – 2-ге
вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с. – (До 100-
річчя Київського національного економічного університету).

2006

56. Фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисциплі-
ни / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Слав-
кова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – 2-ге
вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2006. – 387 с. – (До 100-
річчя Київського національного економічного університету).
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2007

57. 100 років на ниві фінансової науки : [100 років Київсь-
кому національному економічному університету] / С. Я. Огород-
ник // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 144–151.

58. Фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисціпліни
/ О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова ;
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Ге-
тьмана. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 387 с. – (До
100-річчя Київського національного економічного університету).

2008

59. Фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисциплі-
ни / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Слав-
кова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана». – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. –
387 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного
університету).

2010

60. Питання підвищення економічної ефективності вироб-
ництва на сучасному етапі / С. Я. Огородник // Фінансова думка
України : у 3 т. / авт.-упоряд. С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Фе-
досов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кон-
дор ; Т. : Екон. думка, 2010. – Т. 3, ч. 2 : Хрестоматія. –
С. 591–599.

61. Фінанси і кредит СРСР / М. М. Олексієнко, С. Я. Огоро-
дник, В. М. Федосов // Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-
упоряд. С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхиме-
нко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Т. : Екон. дум-
ка, 2010. – Т. 3, ч. 2 : Хрестоматія. – С. 633–657.

ЗВІТИ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
С. Я. ОГОРОДНИКА

62. *Совершенствование планирования и материального
стимулирования промышленного производства (проведение
экономического эксперимента на заводе им. С. М. Кирова) :
отчет о НИР за 1965 г. : 93–65 / Одес. ин-т нар. хоз-ва, Науч.
исслед. лаб. ; рук. С. Я. Огородник. – Одесса, 1965.
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63. *Совершенствование внутризаводского хозрасчета и
подготовка к переводу на новые условия планирования
Одесского завода «Продмаш» : отчет о НИР за 1967 г. : 145–67 /
Одес. ин-т нар. хоз-ва, Науч. исслед. лаб. ; рук. С. Я. Огородник.
– Одесса : Маяк, 1967.

64. *Комплексный анализ производственно-хозяйственной
деятельности и состояния экономической работы на пред-
приятиях Минлегпищемаша СССР : отчет о НИР за 1968 г. :
168–68 / Одес. ин-т нар. хоз-ва, Науч. исслед. лаб. ; рук.
С. Я. Огородник. – Одесса, 1968.

65. *Исследование эффективности использования фондов
экономического стимулирования производства на предприя-
тиях Минлегпищепрома СССР : отчет о НИР за 1970 г. : 185–70 /
Одес. ин-т нар. хоз-ва, Науч. исслед. лаб. ; рук. С. Я. Огородник. –
Одесса, 1970.

66. *Научная обработка и обобщение информматериалов,
подготовка экспресс-информаций, обзоров и информсообщений
о новостях отечественной и зарубежной науки и техники, тех-
нологии и передовом производственном опыте дифференци-
рованно для руководящих органов, промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий и организаций республики : отчет
о НИР за 1972–1975 гг. : ІАО–29–5 / УкрНИИНТИ Госплана УССР ;
рук. С. Я. Огородник. – 1972. – № ГР 72033295 ; 1973–1975. –
№ ГР 73016049.

67. *Провести технико-экономические исследования оте-
чественных и зарубежных достижений науки и техники, ха-
рактеризующих развитие промышленности, строительства,
сельского хозяйства и изучить эффективность использования
информационных материалов УкрНИИНТИ и ЦНТИ предпри-
ятиями и организациями республики : отчет о НИР за 1976 г. :
IAO4–0 / УкрНИИНТИ Госплана УССР ; рук. С. Я. Огородник. –
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