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Від укладачів 
 

 

Неоціненним здобутком кожного факультету, кожної кафедри ВНЗ є 

наукові праці професорсько-викладацького складу. Це чергове видання 

зведеного каталогу наукових та навчально-методичних праць, підготовлених та 

виданих науковцями Тернопільського національного економічного університету 

протягом 2016 року. У видання входять видані протягом відповідного року 

монографії, підручники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій та 

збірники наукових праць. Цьогорічне видання вперше містить відомості про 

захищені дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата і доктора 

економічних та технічних наук за 2016 рік за різними спеціальностями. 

Каталог містить бібліографічний опис кожного з видань, що у нього 

включені, а також коротку анотацію до них, які повніше розкривають зміст 

наукових праць. Публікації згруповані в алфавітному порядку за прізвищами 

авторів або назвами творів. 

Основна мета видання – ознайомити читачів з науковими дослідженнями 

науковців університету, пропаганда досягнень економічних наук, створення 

інформаційної бази для вивчення окремих наукових дисциплін і збереження 

інформації для наступних поколінь. 

Зібрана бібліографія цього видання не є вичерпною, але, на нашу думку, 

розкриває наукові здобутки викладачів університету. 

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до стандартів 

України у бібліотечній справі. 

Створений каталог призначений насамперед для науковців, викладачів, 

аспірантів, студентів, а також для тих, хто цікавиться новинками в сфері 

наукових досліджень тощо. З електронною версією каталога можна 

ознайомитись на сайті бібліотеки за електронною адресою library.tneu.edu.ua  

Будемо вдячні всім за ділові пропозиції та критичні зауваження, які 

допоможуть вдосконаленню подальших бібліографічних видань. 

 

  Гриськів В. В., 

  Кругляк Г. О. 
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Дисертації 
 

Болквадзе, Наталія Іванівна  

Біржові ринки електроенергії країн Східної Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.02 / Наталія Іванівна Болквадзе. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 227 с.  

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтована закономірність процесів 

становлення біржових ринків електроенергії при ліквідації ринкової монополії в 

енергетичній сфері країн світу. Виокремлено шість послідовних етапів 

трансформації ринків електроенергії у світовій економіці, що відображають 

перехід від монополії до конкурентного біржового ринку електроенергії. 

 

Бонарев, Володимир Валерійович  

Моделювання облікового процесу трансакційних витрат та їх аналіз [Текст] : дис. 

... канд. екон. наук : 08.00.09 / Володимир Валерійович Бонарев. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2016. – 243 с. 

У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретико-методичних та 

організаційних аспектів обліку та аналізу трансакційних витрат підприємств. 

Розкрито економічну сутність поняття «трансакційні витрати». Розроблено 

критерії класифікації трансакційних витрат, які забезпечать здійснення 

управління, контролю, деталізованого аналізу таких витрат та дозволять 

приймати виважені управлінські рішення.  

 

Борисова, Тетяна Михайлівна  

Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : 

дис. ... д-ра. екон. наук : 08.00.04 / Тетяна Михайлівна Борисова. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2016. – 567 с. 

У дисертації розроблено концептуально-теоретичні основи, методологію і 

практичні рекомендації щодо маркетингу некомерційних суб'єктів. 

 

Василюк, Дмитро Васильович  

Організаційно-економічні засади формування та розвитку середнього класу в 

Україні : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.07 / Дмитро Васильович Василюк. – 

Івано-Франківськ : ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника, 2016. – 225 с. 

Дисертація присвячена розв'язанню проблеми розвитку середнього класу в 

українському суспільстві. Досліджено організаційно-економічні засади та 

розроблено рекомендації, спрямовані на поліпшення умов формування й 

розвитку середнього класу в українському суспільстві.  

 

Вірковська, Анастасія Андріївна  

Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.02 / Анастасія Андріївна Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2016. – 308 с. 
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У дисертаційній роботі досліджено асиметрії зовнішньоторговельних 

інтересів країн Європи та їхній вплив на пріоритети міжнародного 

співробітництва України. Розглянуто й охарактеризовано зовнішньоторговельні 

інтереси країн Європи, а також проблеми їхньої реалізації в процесі 

євроінтеграції України. 
 

Гевко, Богдан Романович  

Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Богдан Романович Гевко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2016. – 266 с. 

В дисертаційній роботі узагальнено теоретично-методичні засади 

забезпечення енергозбереження на підприємствах житлово-комунального 

господарства. Досліджено та удосконалено складові організаційно-економічного 

механізму його забезпечення. 
 

Герман, Людмила Тарасівна  

Соціальна дивергенція глобального економічного розвитку [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.02 / Людмила Тарасівна Герман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 

352 с. 

У дисертаційній роботі досліджено теоретичні підходи до розуміння 

глобального економічного розвитку та соціальної дивергенції, з'ясовано роль 

соціалізації в глобальній економіці. Обґрунтовано місце соціальних факторів у 

забезпеченні глобального економічного розвитку. 
 

Жидецька, Христина Валеріївна  

Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Христина Валеріївна Жидецька. – 

Львів : УАД, 2016. – 366 с. 

У дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні основи 

формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства. 

Визначено особливості соціально-трудової безпеки як функціональної 

підсистеми економічної безпеки підприємства, розкрито суть цієї категорії та 

виокремлено її основні складові елементи. 
 

Івасьєв, Степан Володимирович  

Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах 

Радемахера-Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Степан 

Володимирович Івасьєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 222 с. 

У дисертаційній роботі на основі розроблених методів здійснено 

обчислення у базисах Радемахера-Крестенсона та алгоритмів факторизації 

багаторозрядних чисел, компактного кодування багаторозрядних простих чисел, 

знаходження залишків багаторозрядних чисел, модулярного множення. 
 

Крепич, Світлана Ярославівна  

Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем 

методами аналізу інтервальних даних : дис. … на здобуття наук. ступеня канд. 
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тех. наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / 

Світлана Ярославівна Крепич. – Львів, 2016. – 166 с. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науково-

технічного завдання створення математичних та програмних засобів для 

моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем, які 

б враховували часові зміни параметрів компонентів системи, відзначалися 

нижчою обчислювальною складністю та давали можливість одночасного 

знаходження оптимальних параметрів та умов забезпечення заданої 

функціональної придатності систем на основі аналізу інтервальних даних.  

 

Крупей, Олексій Мирославович  

Фіскальна консолідація : інструменти і перспективи запровадження в Україні 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олексій Мирославович Крупей. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 206 с. 

У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обґрунтування, 

проведено оцінювання та запропоновано напрями застосування фіскальної 

консолідації. 

 

Крупка, Андрій Ярославович  

Фінансова політика держави у галузі культури і мистецтва [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.08 / Андрій Ярославович Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 

242 с. 

Дисертаційна робота присвячена розкриттю теоретико-методологічних та 

практичних засад формування і реалізації фінансової політики держави у галузі 

культури і мистецтва в Україні. Простежено еволюцію науково-теоретичних 

підходів до дослідження фінансової політики держави у галузі культури і 

мистецтва. 

 

Крупник, Зоряна Ігорівна  

Формування відповідального ставлення до здоров'я у вихованців центрів 

соціально-психологічної реабілітації [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / 

Крупник Зоряна Ігорівна. – Міжрегіональна академія управління персоналом. – 

Умань, 2016. – 213 с. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення проблеми формування 

відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-

психологічної реабілітації. З’ясовано стан дослідженості проблеми у психолого-

педагогічній літературі, розкрито зміст, сутність поняття здоров’я. На основі 

теоретичного аналізу наукових джерел уточнено сутність понять «формування 

відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-

психологічної реабілітації». 

 

Куцяк, Вадим Олександрович  

Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вадим Олександрович Куцяк. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2016. – 221 с. 
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Дисертаційна робота присвячена розкриттю концептуально-теоретичних та 

практичних засад функціонування особистих фінансів в умовах розвитку 

ринкових відносин в Україні. У роботі простежено еволюцію науково-

теоретичних підходів до дослідження ролі людини в економічному розвитку 

суспільства, розкрито сутність та визначено місце особистих фінансів у 

фінансовій системі держави. 

 

Любенко, Андрій Миколайович  

Трансформація контролю діяльності суб'єктів державного сектору економіки до 

міжнародних стандартів [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Андрій 

Миколайович Любенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 394 с. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, 

методологічних та організаційних засад контролю в державному секторі 

економіки в умовах трансформаційних процесів інтеграції контролю діяльності 

до міжнародних стандартів. Розроблено та запропоновано проекти стандартів 

контролю, які визначають єдині підходи до планування, організації здійснення 

контрольної діяльності для підрозділів внутрішнього і зовнішнього контролю в 

державному секторі економіки. 

 

Марчин, Михайло Ігорович  

Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій 

промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михайло Ігорович 

Марчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 190 с. 

У дисертаційній роботі досліджено теоретичні, організаційні та методичні 

особливості управлінського обліку і контролю витрат операційної діяльності в 

цукровій промисловості та розроблено практичні рекомендації щодо їхнього 

покращення. Встановлено вплив організаційно-технологічних особливостей 

виробництва цукру на побудову управлінського обліку і контролю. 

Запропоновано класифікацію витрат на підприємствах відповідно до галузевих 

потреб. 

 

Мачуга, Надія Зіновіївна  

Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в 

Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія Зіновіївна. – 

Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 386 с. 

У дисертації визначено сутність якості медичних послуг як економічного 

поняття; розглянуто функціональні засади дієвості системи якісних медичних 

послуг; встановлено значення якості медичних послуг на макро- і мікроеко-

номічних рівнях; досліджено засади управління якістю медичних послуг.  

 

Микитин, Віталій Ігорович  

Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної 

власності [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Віталій Ігорович 

Микитин. – К. : Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

національної академії правових наук України, 2016. – 224 с. 
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Дисертаційна робота виконана на актуальну тему і вирішує важливу 

науково-практичну проблему теоретичного обґрунтування та розробки 

пропозицій щодо вдосконалення цивільно-правової відповідальності за 

порушення майнових прав інтелектуальної власності. 
 

Миколюк, Світлана Миколаївна  

Організаціно-економічний механізм управління діяльності в сфері соціального 

влаштування дітей в регіоні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Світлана 

Миколаївна Миколюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 295 с. 

У дисертації узагальнено теоретико-методичні засади регулювання 

управлінської діяльності в регіоні. Досліджено та удосконалено складові 

організаційно-економічного механізму. 
 

Монастирська, Тетяна Богданівна  

Облік та контроль в організаціях з обслуговування житлового фонду [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Богданівна Монастирська. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 240 с. 

У дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні засади 

формування концепції обліку та контролю в органах з обслуговування житлового 

фонду. Розроблено положення про облікову політику в ОСББ. 
 

Осолінський, Олександр Романович  

Інформаційно-вимірювальна система енергоспоживання мікроконтролерів 

[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Олександр Романович Осолінський. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 142 с. 

Дисертацію присвячено створенню інформаційно-вимірювальної системи 

(ІВС) енергоспоживання мікроконтролерів (МК), яка має підвищену точність і 

завадостійкість вимірювання та порівняння середнього та миттєвого 

енергоспоживання. 
 

Пенкаль, Наталія Анатоліївна  

Ризик-менеджмент взаємодії банківського та страхового сегментів фінансового 

ринку України [Текст] : дис. ... канд. ек. наук : 08.00.08 / Наталія Анатоліївна 

Пенкаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 277 с. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано поняття "ризик-менеджмент 

взаємодії банківського та страхового сегментів фінансового ринку", 

проаналізовано підходи до типологізації банківських ризиків і ризиків страхових 

компаній, виявлено ризики, які впливають на діяльність банківського та 

страхового сегментів фінансового ринку при їх взаємодії. 
 

Пилипчук, Наталія Миколаївна  

Облік та внутрішній аудит доходів від основної діяльності (на прикладі 

підприємств торгівлі) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Наталія 

Миколаївна Пилипчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 248 с. 

У дисертаційній роботі досліджено сучасну теоретичну парадигму сутності 

доходу від основної діяльності як об'єкта обліку і внутрішнього аудиту. 
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Пікуляк, Микола Васильович  

Методи та інструментальні засоби побудови адаптивної системи дистанційної 

освіти [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Микола Васильович Пікуляк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 173 с. 

У дисертаційні роботі розв'язано актуальну науково-прикладну задачу 

вдосконалення інформаційної технології побудови системи дистанційної освіти 

шляхом розробки методів та інструментальних засобів, що забезпечило 

підвищення якості знань студентів. 

 

Піх, Володимир Ярославович  

Процесори спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних 

кореляційних функцій та теоретико-числових базисів [Текст] : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.13.05 / Володимир Ярославович Піх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 

2016. – 163 с. 

Дисертаційна робота присвячена питанням розробки методів 

спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних 

функцій та теоретико-числових базисів. 

 

Порплиця, Наталія Петрівна  

Ідентифікація інтервальних моделей об'єктів з розподіленими параметрами на 

основі поведінкових моделей бджолиної колонії [Текст] : дис. ... канд. техн. 

наук : 01.05.02 / Наталія Петрівна Порплиця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 144 с. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального наукового 

завдання структурної ідентифікації різницевих операторів (ІРО) на основі аналізу 

інтервальних даних, отриманих унаслідок спостережень за реальними процесами 

з похибками, обмеженими за амплітудою. Проаналізовано особливості задач 

моделювання об’єктів з розподіленими параметрами в умовах структурної 

невизначеності та методів їх розв’язування.  

 

Ревун, Костянтин Іванович  

Управління збалансованим розвитком в контексті забезпечення цілісності та 

конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.03 / Костянтин Іванович Ревун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 256 с. 

У дисертаційній роботі обґрунтованo наукові засади управління 

збалансованим розвитком національної економіки щодо забезпечення її 

цілісності та конкурентоспроможності та вироблені прикладні рекомендації 

щодо його реалізації в Україні. 

 

Рейнська, Вікторія Борисівна  

Податкове регулювання інвестицій в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.08 / Вікторія Борисівна Рейнська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 277 с. 

У дисертаційній роботі проведено комплексний аналіз стану інвестиційної 

діяльності в Україні та виявлено тенденції її розвитку. Також проведено 

моніторинг податкового регулювання інвестицій та здійснено оцінку його 

ефективності в Україні. 
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Рипкович, Марія Павлівна  

Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної галузі [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Марія Павлівна Рипкович. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2016. – 257 с. 

У дисертаційній роботі поглиблено теоретичну концептуалізацію впливу та 

оцінювання практики використання фінансово-кредитних важелів у розвитку 

туристично-рекреаційної галузі. 

Обґрунтовано структуру фінансово-кредитного механізму розвитку 

туристично-рекреаційної сфери за трьома ієрархічними рівнями: методи, 

інструменти і важелі, що забезпечить оптимальні параметри формування та 

максимально ефективне використання фінансових ресурсів. 

 

Рудан, Віталій Ярославович  

Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.08 / Віталій Ярославович Рудан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 304 с. 

У дисертаційній роботі досліджено практичні аспекти управління 

ліквідністю банківської системи України та визначено основні проблеми такого 

управління. 

 

Синютка, Наталія Геннадіївна  

Формування та імплементація муніципальної боргової політики в Україні [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Наталія Геннадіївна Синютка. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2016. – 222 с. 

У дисертаційній роботі досліджено соціально-економічну сутність та 

структуру муніципальних запозичень. Охарактеризовано концептуальні засади 

формування муніципальної боргової політики в Україні. Окреслено можливості 

використання світового досвіду управління запозиченнями на рівні органів 

місцевого самоврядування. 

 

Сорока, Тетяна Миколаївна  

Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних 

організацій України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна 

Миколаївна Сорока. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 295 с. 

У дисертаційній роботі на основі узагальнення сутнісних аспектів аналізу 

ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних 

організацій сформовано теоретико-методичні підходи до такого аналізу. 

 

Тисько, Мар'яна Михайлівна  

Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Мар'яна Михайлівна Тисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 187 с. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретико-

концептуальних засад управління інноваційним розвитком підприємства в 

сучасних умовах господарювання. 
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Тулай, Оксана Іванівна  

Державні фінанси у забезпеченні сталого людського розвитку [Текст] : дис. ... д-ра 

екон. наук : 08.00.08 / Оксана Іванівна Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 500 с. 

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних 

положень, методичних і практичних рекомендацій щодо функціонування 

державних фінансів для забезпечення сталого людського розвитку. Розкрито 

сутність і функції державних фінансів, обґрунтовано їхню соціоцентричну 

структуру в контексті ідеології сталого людського розвитку. Висвітлено сутнісні 

засади бюджету та бюджетної політики. 

 

Угрин, Володимир Володимирович  

Дисбаланси податкового боргу в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.08 / Володимир Володимирович Угрин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 247 с.  

У дисертаційні роботі проведено комплексне дослідження дисбалансів 

податкового боргу, причинно-наслідкової природи їх виникнення та можливих 

напрямів мінімізації з метою подолання явища неплатежів і, як результат, 

отримання додаткових бюджетних ресурсів. 

 

Феденчук, Ярослав Миколайович  

Механізм антикризового управління економічним розвитком міст [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ярослав Миколайович Феденчук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 248 с. 

У дисертаційній роботі подано результати дослідження теоретико-

методологічних та практичних підходів до формування механізму антикризового 

управління економічним розвитком міст. Обґрунтовано необхідність формування 

місцевої економічної антикризової політики. 

 

Федорович, Ірина Михайлівна 

Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.08 / Ірина Михайлівна Федорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 

239 с. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано концептуально-теоретичні й 

практичні засади формування та обслуговування державного боргу України. 

Розкрито питання економічної природи і сутності державного боргу. 

 

Чекаловська, Галина Збиславівна  

Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку «нової 

економіки» [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Галина Збиславівна 

Чекаловська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 249 с. 

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню економічної сутності 

освіти, встановленню її взаємозв’язку з соціально-економічним розвитком, 

розробці пропозицій щодо посилення функціональної ролі освіти як фактора 

стимулювання розвитку «нової економіки», пошуку шляхів покращення 

фінансування галузі.  
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Черевко, Ольга Ігорівна  

Трансфертне ціноутворення в податковій системі України [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 / Ольга Ігорівна Черевко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 

214 с. 

У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження трансфертного 

ціноутворення в податковій системі України. Розкрито сутнісні детермінанти 

трансфертного ціноутворення і доцільність його використання платниками 

податків, визначено фактори, які впливають на вибір методу трансфертного 

ціноутворення, досліджено податкові ризики, пов'язані з застосуванням 

трансфертного ціноутворення. 

 

Яцків, Василь Васильович  

Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних 

сенсорних мереж підвищеної ефективності [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 

05.13.05 / Яцків Василь Васильович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. –280 с. 

У дисертації вирішено науково-прикладну проблему підвищення 

ефективності функціонування безпровідних сенсорних мереж шляхом розвитку 

теоретичних основ та засобів перетворення, обробки і передачі даних на основі 

системи залишкових класів та модулярної арифметики. У дисертації розроблено 

методи, направлені на підвищення надійності передачі даних та продуктивності 

безпровідних сенсорних мереж. 
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/ Богдан Романович Гевко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Жидецька, Христина Валеріївна 
Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства 
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 
Христина Валеріївна Жидецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Івасьєв, Степан Володимирович  

Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах 
Радемахера-Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти / Степан 
Володимирович Івасьєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Колібаба, Олег Анатолійович 
Облік і аналіз виробничих витрат у системі управління молокопереробними 
підприємствами України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
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економічної діяльності) / Олег Анатолійович Колібаба. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 20 с. 
 

Крепич, Світлана Ярославівна 

Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем 
методами аналізу інтервальних даних : автореферат дис ... кандидата технічних 
наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Світлана 
Ярославівна. – Львів, 2016. – 23 с. 
 

Крупей, Олексій Мирославович 

Фіскальна консолідація : інструменти і перспективи запровадження в Україні 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит / Олексій Мирославович Крупей. – Тернопіль: ТНЕУ, 

2016. – 20 с. 
 

Крупник, Зоряна Ігорівна 

Формування відповідального ставлення до здоров'я у вихованців центрів 

соціально-психологічної реабілітації [Текст] : автореф. дис. канд. пед. наук : 

13.00.05 / Крупник Зоряна Ігорівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – 

Умань, 2016. – 22 с. 
 

Куцяк, Вадим Олександрович  

Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит / Вадим Олександрович Куцяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Любенко, Андрій Миколайович  

Трансформація контролю діяльності суб'єктів державного сектору економіки до 

міжнародних стандартів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності) / Андрій Миколайович Любенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2016. – 36 с. 
 

Марчин, Михайло Ігорович  

Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій 

промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності) / Михайло Ігорович Марчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Мачуга, Надія Зіновіївна 

Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в 

Україні [Текст] : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія 

Зіновіївна ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 

2016. – 38 с. 
 

Микитин, Віталій Ігорович 

Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної 

власності [Текст] : автореферат дис. канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Віталій 
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Ігорович Микитин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права 

імені короля Данила Галицького, 2016. – 22 с. 
 

Миколюк, Світлана Миколаївна  

Організаційно-економічний механізм управлінської діяльності в сфері 
соціального влаштування дітей в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка / Світлана Миколаївна Миколюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 20 с. 
 

Монастирська, Тетяна Богданівна  

Облік та контроль в організаціях з обслуговування житлового фонду [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 
/ Тетяна Богданівна Монастирська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Осолінський, Олександр Романович  

Інформаційно-вимірювальна система енергоспоживання мікроконтролерів 
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 
– комп'ютерні системи та компоненти / Олександр Романович Осолінський. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 142 с. 
 

Пенкаль, Наталія Анатоліївна  

Ризик-менеджмент взаємодії банківського та страхового сегментів фінансового 
ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Наталія Анатоліївна Пенкаль. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Пилипчук, Наталія Миколаївна  

Облік та внутрішній аудит доходів від основної діяльності (на прикладі 
підприємств торгівлі) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Наталія 
Миколаївна Пилипчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Підгаєць, Сергій Васильович  

Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації 
розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством / Сергій Васильович Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с. 
 

Пікуляк, Микола Васильович  

Методи та інструментальні засоби побудови адаптивної системи дистанційної 
освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.06 – інформаційні технології / Микола Васильович Пікуляк. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2016. – 21 с. 
 

Піх, Володимир Ярославович  

Процесори спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних 
кореляційних функцій та теоретико-числових базисів [Текст] : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 – комп'ютерні системи та 
компоненти / Володимир Ярославович Піх. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 21 с. 
 

Поляк, Мар'яна Миколаївна  

Розвиток інвестиційно-фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні 
/ Мар'яна Миколаївна Поляк, Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2016.– 20 с. 
 

Порплиця, Наталія Петрівна  

Ідентифікація інтервальних моделей об'єктів з розподіленими параметрами на 
основі поведінкових моделей бджолиної колонії [Текст] : автореф. дис. канд. 
техн. наук : 01.05.02 / Порплиця Наталія. – Львів, 2016. – 20 с. 
 

Ревун, Костянтин Іванович  

Управління збалансованим розвитком в контексті забезпечення цілісності та 
конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством / Костянтин Іванович Ревун. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Рейнська, Вікторія Борисівна  

Податкове регулювання інвестицій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 
/ Вікторія Борисівна Рейнська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 

Рипкович, Марія Павлівна  

Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної галузі [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит / Марія Павлівна Рипкович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Рожелюк, Вікторія Миколаївна  

Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності) / Вікторія Миколаївна Рожелюк. – К. : ННЦ 
ІАЕ, 2016. – 39 с. 
 

Рожелюк, Вікторія Миколаївна  

Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.09 
/ Рожелюк Вікторія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки". – К., 2016. – 39 с. 
 

Рудан, Віталій Ярославович  

Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 
/ Віталій Ярославович Рудан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с. 
 

Синютка, Наталія Геннадіївна  

Формування та імплементація муніципальної боргової політики в Україні 
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – 
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гроші, фінанси і кредит / Наталія Геннадіївна Синютка. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 20 с. 
 

Сідельникова, Лариса Петрівна  

Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит / Лариса Петрівна Сідельникова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 

36 с. 
 

Сорока, Тетяна Миколаївна  

Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних 

організацій України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності) / Тетяна Миколаївна Сорока. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2016. – 20 с. 
 

Тисько, Мар'яна Михайлівна  

Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мар'яна 

Михайлівна Тисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Угрин, Володимир Володимирович 

Дисбаланси податкового боргу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Володимир 

Володимирович Угрин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Феденчук, Ярослав Миколайович  

Механізм антикризового управління економічним розвитком міст [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством / Ярослав Миколайович 

Феденчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Федорович, Ірина Михайлівна  

Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і 

кредит / Ірина Михайлівна Федорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с. 
 

Чекаловська, Галина Збиславівна 

Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку "нової 

економіки" [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.01 / Чекаловська 

Галина Збиславівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 

20 с. 
 

Яцків, Василь Васильович 

Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних 

сенсорних мереж підвищеної ефективності [Текст] : автореф. дис. д-ра техн. наук : 

05.13.05 / Яцків Василь Васильович. – Львів, 2016. – 40 с. 
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Монографії 
 
 

Адміністративно-правове регулювання охорони Націо-
нальною гвардією України дипломатичних представ-
ництв іноземних держав [Текст] : монографія / О. С. Ко-
нопляник, С. К. Гречанюк, В. О. Галай. – К. : ГО 
"Київський правозахисний альянс", 2016. – 182 с. 

У цій праці на основі аналізу теоретично-правових 

засад, іноземного досвіду, чинного законодавства України та 

узагальнень практики його реалізації визначено адміністра-

тивно-правові основи охорони дипломатичних представ-

ництв іноземних держав, удосконалено форми та методи 

діяльності підрозділів Національної гвардії України, а також 

розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативних основ та практики 

правозастосовної діяльності у цій сфері. 

 
Адміністративно-правовий статус фізичної особи [Текст] : 
монографія / О. Я. Зубрицька, Н. О. Рибалка, С. К. Гре-
чанюк. – К. : Видавничий дім "АртЕк", 2016. – 160 с.  

Монографія спрямована на вдосконалення наукових 

підходів до розуміння особи індивідуального суб'єкта адмі-

ністративного права, вироблення на їх основі практичних 

пропозицій з метою впровадження їх у законодавство та 

правозастосовну практику.  

У науковій праці досліджено та екстрапольовано 

загальнотеоретичні підходи до відносин публічного 

управління, що дало змогу розкрити зміст та удосконалити положення законо-

давства про участь особи в адміністративних правовідносинах. Елементами 

наукової новизни та ключовими висновками монографії стало удосконалення 

положень теорії та практики участі фізичних осіб у відносинах публічного 

управління.  

У монографії наведено напрями практичного удосконалення реалізації 

прав громадян щодо участі у публічному управлінні, які мають стосунок до 

методології правоохоронної діяльності (зокрема, щодо удосконалення інфор-

маційних прав громадян на доступ до інформації про здійснення публічного 

управління; удосконалення механізму приватного (громадського) обвинува-

чення; впровадження інструментів електронної демократії тощо); запропоновано 

низку змін до нормативно - правового регулювання статусу особи як інди-

відуального суб'єкта адміністративних правовідносин. 
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Банах, С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі 
[Текст] : монографія / С. В. Банах. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 195 с. 

Монографія присвячена дослідженню поняття та ха-

рактерних ознак функцій інституту омбудсмана. Комплекс-

но розглянуто поняття функцій омбудсмана. Проаналізовано 

історію їх становлення та розвитку у різні періоди часу в 

різних правових системах. Досліджено співвідношення 

функцій омбудсманів і функцій інших правозахисних 

інститутів. 

Розраховано для науковців, викладачів, аспірантів, практичних працівників 

правоохоронних органів, юристів-практиків, курсантів та студентів юридичних 

спеціальностей ВНЗ та усіх тих, хто цікавиться проблемами протидії насильства 

у сім’ї. 

 
 

Бичок, А. В. Формування культури професійного 
спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і 
менеджменту [Текст] : монографія / А. В. Бичок. – 
Тернопіль : Медобори, 2016. – 236 с.  
У монографії проаналізовано стан проблеми формування 

культури професійного спілкування майбутніх економістів у 

теорії та практиці вищої освіти. З'ясовано сутність і зміст 

поняття "культура професійного спілкування майбутніх фа-

хівців економічного профілю". Розкрито особливості 

професійної діяльності фахівців міжнародного бізнесу і 

менеджменту. 

 
 
Борисова, Т. М. Маркетинг некомерційних суб’єктів: 
теоретично-методологічні аспекти [Текст] : монографія / 
Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 
2016. – 476 с. 

У монографії висвітлюється комплекс проблем, пов’я-

заних із дослідженням маркетингової діяльності некомер-

ційних суб’єктів, структурними компонентами концепції 

маркетингу некомерційних суб’єктів, прогнозування напря-

мів зростання соціального ефекту суб’єктів некомерційної 

сфери та особливостями функціонування маркетингового 

механізму реалізації ними соціальної функції. 

Для наукових і практичних працівників, викладачів, студентів вищих 

навчальних закладів. 
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Бутрин-Бока, Н. С. Правочин як підстава виникнення та 
припинення корпоративних прав [Текст]: монографія / 
Н. С. Бутрин-Бока. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 184 с. 

З'ясовано, що оборотоздатність корпоративних прав 
визначається не лише законом, а також: локальними 
корпоративними актами (статутом, засновницьким догово-
ром тощо), корпоративними правочинами, корпоративним 
договором, договорами, що опосередковують перехід майно-
вих прав.  

Класифіковано умови дійсності правочинів щодо 
набуття та припинення корпоративних прав за критерієм 

виду джерела, яким вони встановлені, на: загальні, які є обов'язковими для всіх 
правочинів; визначені спеціальним законодавством або установчими документами; 
обумовлені природою та особливістю окремого виду даного правочину.  

З'ясовано, що форми реалізації корпоративних прав необхідно відрізняти 
від суміжних понять, а саме: форми корпоративних прав та форми об’єктивації 
корпоративних прав. Розмежовано, що форма корпоративних прав – це вклад, 
частка, акція, пай, а форми об'єктивації – втілення корпоративних прав у певній 
матеріалізованій формі. 

 
Буяк, Л. М. Математичні моделі загальної економічної 
динаміки з урахуванням соціально-економічної класте-
ризації [Текст] : монографія / Л. М. Буяк. – Чернівці : 
ЧНУ. Видавництво «Рута», 2016. – 392 с. 

У монографії розкрито теоретико-методологічні 
аспекти системного дослідження економіки, сучасні підходи 
до управління соціально-економічними системами та прий-
няття відповідних рішень, принципи моделювання процесів і 
явищ, характерних для сучасних економічних реалій. 

Розроблено комплекс моделей, які описують мульти-
стабільність економічних систем і вплив державного 

регулювання на перехідні економічні процеси, моделі економічної динаміки на 
різних рівнях ієрархії та державного регулювання в період соціальних 
перетворень, імітаційну модель економіки України. 
 

Взаємодія контролюючих органів у сфері оподаткування 
з великими платниками податків: процедурно-правовий 
аспект [Текст] : монографія / С. К. Гречанюк, Ю. С. Ма-
хиніч. – К. : ГО "Київський правозахисний альянс", 
2016. – 174 с. 

Монографія присвячена дослідженню теорії і практики 
взаємодії контролюючих органів у сфері оподаткування з 
великими платниками податків в Україні в розрізі 
податкових процедур на основі використання зарубіжного 
досвіду. Досліджено нормативно-правовий зміст поняття 
"великий платник податків", осмислено правове становище 

великих платників податків в Україні та особливості взаємодії з ними. Визначено 
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поняття, межі та з'ясовано зміст податкових процедур взаємодії контролюючих 
органів у сфері оподаткування з великими платниками податків у межах 
виконання ними своїх податкових зобов'язань. Розкрито квінтесенцію стратегії 
податкової діяльності Центрального офісу з обслуговування великих платників. 
 

W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego [Техт]: monografia / 
pod red. Tadeusza Wawaka i Jana F. Jacko. – Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – 204 s. – 
Із змісту : Галько, Л. Р. Управление качеством обра-
зования в системе формирования конкурентоспособности 
высших учебных заведений / Л. Р. Галько. – С. 176–183. 
 
 
 
 
 
Гуцаленко, Л. В. Організаційно-методичні аспекти 
обліку та контролю невиробничих витрат [Текст] : 
монографія / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, А. Ю. Коза-
ченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 240 с.  

У монографії узагальнено теоретичні та методичні 
положення і внесено практичні рекомендації з удоскона-
лення обліку та контролю невиробничих витрат в сучасних 
умовах господарювання. 

Монографія призначена керівництву та спеціалістам 
бухгалтерської служби сільськогосподарських і переробних 
промислових підприємств АПК, науковцям, аспірантам, 

студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит». 
 
Дзюблюк, О. В. Управління ліквідністю банківської 
системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, 
В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 290 с.  

У монографії розглядаються теоретичні аспекти 
управління ліквідністю банківської системи України. Значну 
увагу приділено побудові теоретичної концепції управління 
ліквідністю вітчизняної банківської системи. Проведено 
комплексний аналіз проблем управління банківською 
ліквідністю в Україні на макро- і мікроекономічному рівнях. 
Розроблено економіко-математичну модель оптимального 
поєднання інструментів грошово-кредитної політики в 

контексті забезпечення належного обсягу ліквідності банківської системи 
України. Запропоновано стратегію управління ліквідністю банківської системи 
України. На основі ретроспективного аналізу розвитку банківської справи в 
Україні виокремлено фундаментальні чинники нерівноважного розвитку 
банківської системи та визначено перспективи її розвитку, подано рекомендації 
щодо удосконалення грошово-кредитної та валютної політики в контексті 
створення стимулів для економічного зростання. 
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Документування в бухгалтерському обліку: процесний 

підхід [Текст] : монографія / С. Ф. Легенчук, К. О. Воль-
ська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Видавець 
Кушнір Г. М., 2016. – 228 с. 

Монографія присвячена вирішенню проблем докумен-

тування в системі бухгалтерського обліку з урахуванням 

сучасних вимог економічного стану та розвитку інформа-

ційно-комп'ютерних технологій в частині обґрунтування 

теоретичних положень та розробки практичних рекомен-

дацій з удосконалення організаційно-методичних питань 

процесу документування із використанням концепції процесного управління 

підприємством. 

 

Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : 
монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко 
[та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : 
Астон, 2016. – 392 с. 

Формування моніторингових систем ресурсозбере-

ження та ресурсовикористання на локальному, регіональ-

ному і державному рівнях цікавить керівництво підприємств, 

місцеві та державні органи влади, оскільки вони займаються 

впровадженням ресурсозберігаючих заходів. 

 
 
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : 
монографія / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, Н. М. 

Слівінська. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – 376 
с. 
 
 
 
 
 

 
 
Economics of sustainable development: methodological 
approaches and practical solution [Техт] : сollective 
monograph / by general edition of O. Kendiukhov – Kyiv : 
Publishing «Centre of educational literature», 2016. – From 

content : Sydorovych, E. The assessment of anti-crisis tax 
reforms in the European countries and Ukraine : 
comparative aspect / E. Sydorovych. – Р. 113- 119. 
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Економічні, управлінські, правові та інформаційно-

технічні проблеми діяльності підприємств [Текст] : кол. 
монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, М. Фіц. – Дніпро : 
Герда, 2016. – 528 с. – Із змісту : Адамик, О. В. Бази і 
сховища даних – інформаційний фундамент бухгал-
терського обліку та аналізу / О. В. Адамик. – С. 330–340. 
 

 
 
 

 
Энциклопедия теоретических основ налогообложения / 
А. И Крисоватый [и др.] ; под ред. И.А. Майбурова, 

Ю.Б. Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 503 с. 
Энциклопедия подготовлена коллективом ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов в сфере налого-

обложения. Содержит развернутое теоретическое и методо-

логическое обоснование 169 терминов, наиболее востребо-

ванных налоговой практикой. По каждому термину дается 

англоязычное написание, список связанных терминов, наи-

более часто встречающихся в описании данного термина, 

приводится развернутое определение, рассматривается его этимология, сравни-

тельный анализ подходов разных авторов и школ, анализируется структура 

понятия, приводятся классифицирующие основы, лучшие практики использо-

вания. Каждый термин сопровождается указанием наиболее значимых литера-

турных источников и фамилией автора-составителя данного термина. 

Энциклопедия ориентирована на магистрантов, аспирантов, препода-

вателей экономических специальностей вузов, а также широкого круга 

специалистов в сфере теории и практики налогообложения. 

 

Історія становлення лідера [Текст] : монографія / В. М. Па-
насюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. 
В. М. Панасюк. – Нововолинськ : Формат, 2016. – 214 с.  

Історія становлення лідера – перше ґрунтовне 

дослідження величного історичного шляху факультету 

обліку і аудиту Тернопільського національного економічного 

університету. Це шлях 45 років титанічної праці та звершень, 

радості перемоги і гіркоти втрат, яскравих подій та 

хвилюючих злетів, в яких переплелися людські долі, історія, 

пам’ять і вдячність. 

Видання висвітлює історію становлення і розвитку факультету, розкриває 

маловідомі й забуті сторінки та імена з літопису вищого навчального закладу, 

захоплююче розповідає про культурне і громадське життя своїх студентів. 

 



 25

Козак, Т. Б. Професійна підготовка молоді у Німеччині 
[Текст] : монографія / Т. Б. Козак ; за ред. В. А. Полі-
щук. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 253 с. 

У монографії виокремлено й охарактеризовано основні 

періоди становлення початкової професійної освіти у 

Німеччині. Значну увагу приділено розкриттю суті норма-

тивно-правового забезпечення, управління і фінансування 

професійної підготовки молоді. Виявлено прогресивні ідеї 

досвіду професійної підготовки молоді у Німеччині та 

окреслено можливості їх реалізації в освітньому просторі 

України. Монографія адресована науковцям, викладачам вищих педагогічних та 

професійно-технічних навчальних закладів, вчителям та студентам. 

 

Корпоративне право Польщі та України [Текст] : 
монографія / за ред. проф. В. А. Васильєвої. – Івано-
Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", 2016. – 377 с. – Із змісту : Калаур, І. Р. Повне 
товариство. – С. 312–318 ; Командитне товариство. – 
С. 322–326. 

У колективній монографії висвітлюються найбільш 

значущі питання корпоративного права Польщі та України, а 

також інші питання, що є суміжними з провадженням 

підприємницької діяльності у формі господарських това-

риств (особливості інвестування, реєстрація підприємницької діяльності тощо). 

Видання розраховане для юристів, керівників та учасників господарських 

товариств, керівників підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність, інвесторів, викладачів, студентів, а також тих, кого цікавлять 

проблеми правового регулювання корпоративних відносин. 

 
Маркетинговий інструментарій управління попитом на 
товари і послуги [Текст] : монографія / Р. В. Федорович 
[та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2016. – 244 с. – Із змісту : 

Спільник, І. В. Особливості маркетингу консалтингових 
послуг / І. В. Спільник. – С. 168–182. 

Монографія є результатом наукових досліджень 

колективу авторів з проблем розроблення концептуальних 

засад маркетингового інструментарію управління попитом 

на товари і послуги. 

Розглянуто сучасну парадигму маркетингу: нові інструменти та технології, 

приділено увагу питанням управління маркетинговою діяльністю в умовах 

інноваційного розвитку економіки. Об’єктами особливої уваги є питання 

маркетингових аспектів управління сферою освіти. 

Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, 

економістів та бізнесменів. 
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Krysovatyy, А. Regionalisation in Сentral-Estern European 

countries: Bulgaria, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine 
[Техт] : monoghaph / Andriy Krysovatyy, Yevhen Savelyev. – 
Berlin, 2016. – 360 p. 
 
 
 

 
 
 

 
Mechanisms and models of development of entities tourist 
business [Теxt] : collective monograph / edited by A. Berezin, 

M. Bezpartochnyi. – ISMA University : Riga, 2016. – 204 p. – 
From content : Mazur, V. Improving Competitiveness of 
Hotel and Restaurant Complex on the Base of Hospitality 
Industry / V. Mazur. – P. 166–177. 

Authors of study within the monograph came to conclusion 

that need the use of modern models and mechanisms for 

development of tourist businesses, the basic elements which are 

of pricing policy, economics security, use of project management 

and crisis management, modern marketing tools, strategies for improving 

competitiveness. 

Authorsidentified the most important factors that hinder the development of 

tourist businesses in face of increasing competition. Research results have been 

implemented on various models of functioning of tourist businesses, business hotel and 

restaurant complex. Results obtained during the research can be used in decision-

making at level of, as the subjects of tourist business and infrastructure, and at level of 

local governments, in formation of competitive advantages and development of 

tourism. Results can also be used by students and young scientists on modern concepts 

of tourism development in face of increasing competition. 

 
Михайлишин, Л. І. Транснаціоналізація світової економі-
ки: інноваційний аспект [Текст] : монографія / Л. І. Ми-
хайлишин. – Вінниця : ДонНУ, 2016. – 314 с. 

В монографії розглянуто основні напрямки трансна-

ціоналізації в контексті інноваційного розвитку світової 

економіки. 

Послідовно досліджено трансформацію транснаціона-

лізацію економічної діяльності на сучасному етапі світо-

господарського розвитку; проаналізовано системну складову 

інноваційного розвитку світової економіки; розкрито зміст 

транснаціоналізації світової економіки в контексті активізації інноваційних 

зрушень. 
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Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області міжнародної 

економіки, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих нав-

чальних закладів. 

 
Modern determinants of fiscal policy : local and international 
dimension [Text] : monograph / edited by A. Krysovatyy, 
A. Gospodarowicz. – Wroclaw : [б. в.], 2016. – 282 p.  

The monograph deals with modern determinants of fiscal 

policy formation taking into account national and international 

guidelines. The strategic guidelines of a competitive tax 

environment formation in the context of solving the social and 

economic problems of society are outlined. The analysis of the 

financial system functioning under conditions of geopolitical 

imbalances is carried out. The innovative trends in modern fiscal 

theory are presented. The prospects of development of national and international 

business under conditions of tax harmonization are investigated. 

For researchers, lecturers, postgraduates and students, government officials, 

including employees of fiscal services, economics practitioners, and everyone 

interested in issues of fiscal policy. 

 

Напрями формування податкової політики України в 
контексті фіскальної децентралізації та розширення 
бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Кри-
соватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. 
А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 182 с. 

У монографії розкрито теоретико-методологічні 

аспекти реалізації податкової політики в контексті 

фіскальної децентралізації, створення та функціонування 

ефективного механізму акумулювання ресурсів на 

локальному рівні, що адекватно відповідає орієнтирам сталого соціально-

економічного розвитку територій, а також є актуальним в умовах 

євроінтеграційних прагнень України. 

 
Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: 
теоретичні та прикладні проблеми [Текст] : монографія / 
за заг. ред. проф. П. Л. Фріса та проф. В. Б. Харченка. – 
Івано-Франківськ. – Харків : Вид-во Прикарпатського 
нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2016. – 419 с. – Із змісту : 

Загурський, О. Б. Кримінальна процесуальна політика 
України / О. Б. Загурський. – С. 83–96. 
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Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та 

економічного аналізу [Текст] : монографія / В. С. Чорний, 
Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. – 
Тернопіль : Крок, 2016. – 363 с.  

У монографії розкрито проблеми статистичного 

аналізу економічних процесів, зроблено оцінку стану та 

перспектив розвитку аудиту, розглянуто напрямки розвитку 

економічного аналізу й експертизи.  

Монографія призначена для фахівців зі статистики, 

аудиту та економічного аналізу, а також науковців, аспі-

рантів, студентів вищих навчальних закладів. 

 
Регіональні перетворення у світовому та українському 

вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсе-
кова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисова-
того, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. 

У монографії проведено комплексне дослідження 

основних тенденцій регіоналізації на національному та 

наднаціональному рівнях. У рамках пошуку моделей 

проведення регіональних реформ закцентовано увагу на 

теоретико-методологічній концептуалізації регіональних 

перетворень, регіоналізації глобального економічного 

простору, механізмах розвитку регіональної економіки. 

 
Регіональні перетворення: Україна і світ [Текст] : моно-
графія / за наук. ред д.е.н., проф. А. І. Крисоватого та 

д.е.н., проф. Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 
Із змісту : Сохацька, О. М. Соціально-економічна страти-
фікація країн Європейського Cоюзу: регіональний 
аспект. – С.129–142. 
 
 
 

 
 
Рум’янцева, К. Є. Використання та адаптація матема-
тичних методів і моделей у професійній підготовці май-
бутніх економістів [Текст] : монографія / К. Є. Рум’ян-
цева, О. М. Вільчинська. – Вінниця : ПП «ТД «Едель-

вейс», 2016. – 204 с. 
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Світлак, І. І. Криміналістичне забезпечення розкриття і 
розслідування злочинних порушень прав інтелек-
туальної власності [Текст] : монографія / І. І. Світлак, 
І. В. Скірський, К. Є. Поджаренко. – Тернопіль : Крок, 
2016. – 184 с. 
 
 

 
 
 

 
Служинська, Л. Б. Пiдгoтoвка майбутньoгo мeнeджeра-
eкoнoмiста дo прoфeсiйнoї самoрeалiзацiї [Текст] : моно-

графія / Л. Б. Служинська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 
2016. – 276 с.  

У мoнoграфiї рoзглядаються актуальнi питання пiдгo-

тoвки майбутнiх мeнeджeрiв-eкoнoмiстiв дo прoфeсiйнoї 

самoрeалiзацiї на засадах акмeoлoгiчнoгo пiдхoду; утoчнeнo 

сутнiсть, змiст та структуру гoтoвнoстi дo прoфeсiйнoї самo-

рeалiзацiї майбутнiх мeнeджeрiв-eкoнoмiстiв; визначeнo 

критeрiї та рiвнi її сфoрмoванoстi, кoнкрeтизoванo сутнiсть 

акмeoлoгiчнoгo пiдхoду; виявлeнo oсoбливoстi пiдгoтoвки майбутнiх мeнe-

джeрiв-eкoнoмiстiв у сучасних умoвах; визначeнo та тeoрeтичнo oбґрунтoванo 

сукупнiсть пeдагoгiчних умoв фoрмування гoтoвнoстi майбутнiх мeнeджeрiв-

eкoнoмiстiв дo прoфeсiйнoї самoрeалiзацiї; рoзрoблeна мoдeль пiдгoтoвки 

майбутнiх мeнeджeрiв-eкoнoмiстiв на oснoвi акмeoлoгiчнoгo пiдхoду.  

Мoнoграфiя будe кoриснoю викладачам вищoї шкoли, студeнтам, 

аспiрантам, а такoж усiм, хтo цiкавиться пiдгoтoвкoю фахiвцiв eкoнoмiчнoго 

профілю дo прoфeсiйнoї самoрeалiзацiї. 

 
Собко, О. М. Інтелектуальний капітал і креація вартості 
підприємства [Текст] : монографія / О. М. Собко. – Терно-
піль : ТНЕУ, 2016. – 444 с. 

У монографії досліджено теоретико-методологічні 

домінанти креації вартості підприємства, розглянуті крізь 

призму розвитку інтелектуального капіталу. Досліджено 

прагматизм економічної діагностики впливу інтелектуаль-

ного капіталу на креацію вартості підприємства.  

Окреслено пріоритети розвитку інтелектуального 

капіталу для забезпечення креації вартості суб’єктів молоч-

ної індустрії Тернопільської області в умовах глобалізації. Акцентовано на 

інтелектингу як модерному векторі розбудови інструментальної перспективи в 

теорії креації вартості підприємства. 

Розрахована на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних 

закладів, практиків і широке коло дослідників людського прогресу. 
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Socio-economic guidelines of fiscal policy [Техт] : monograph 

/ P. J. Bialowas, E. Bilewicz, W. Bizon [et al.] ; edited by A. 
Gospodarowicz, A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2016. – 
240 p.  

The monograph deals with the theoretical bases and 

practical peculiarities of fuctioning of financial system under 

conditions of geopolitical imbalances. 

 
 

 

Соколовська Г. І. Недержавні пенсійні фонди в Україні: 
становлення та перспективи розвитку [Текст] : моно-
графія / Г. І. Соколовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 

226 с. 
 
 
 
 
 

 
 

Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : пе-
редумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : 
монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та 
ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. 

У монографії окреслені сучасний стан, загрози та 
перспективи соціально-економічного розвитку регіону, 
проведено оцінку наявного стратегічного потенціалу, еко-
лого-ресурсних, соціально-демографічних, економічних та 
інноваційно-інвестиційних детермінант і передумов перехо-
ду на рейки сталого розвитку. 
 

Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, 
моделі. Дискусії 2016 [Текст] : кол. монографія / В. М. Ан-
дерсон, М. Д. Балджи, В. І. Баркан [таін. ] ; Інститут 
телекомунікацій та глобального інформаційного просто-
ру НАН України ; НТТУ «Київський політехнічний 
інститут» ; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. 
ред. проф. Є. В. Хлобистова. – Черкаси : Чабаненко Ю., 
2016. – 590 с. – Із змісту : Олійничук, О. І. Оцінка ефек-
тивності державного фінансового контролю у бюджетній 
сфері / О. І. Олійничук. – С. 502–512. 

Результати досліджень, що оприлюднені у колективній 
монографії, були обговорені на Третій міжнародній науково-практичній 
конференції «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі 
(наукові читання імені Ігоря Недіна)», яка відбулася 19-20 травня 2016 року в 
м. Києві. 
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Стефанчук, М. М. Діяльність прокуратури щодо 

представництва інтересів громадянина або держави в 
суді: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / 
М. М. Стефанчук ; Нац. акад. прокуратури України. – К. : 
Ін Юре, 2016. – 502 с. 

Монографія присвячена дослідженню питань діяль-

ності прокуратури щодо реалізації конституційної функції 

представництва інтересів громадянина або держави в суді. 

У роботі розглядаються поняття та генеза функції 

представництва, діяльності прокуратури як різновиду 

юридичної діяльності в контексті реалізації цієї функції, суб’єктів та об’єкта 

такої діяльності, її підстав, умов і правової сутності. Досліджується світовий 

досвід у контексті діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстицїї та 

пропонується авторське бачення щодо формування її вітчизняної моделі в 

умовах реформування прокуратури. Особливу увагу приділено питанням 

організації такої діяльності, як прокурорський менеджмент, зокрема його 

тектологічним, аксеологічним і праксеологічним засадам. 

 
Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики 
викладання іноземних мов та перекладознавства [Текст]: 

кол. монографія / наук. ред. Н. С. Лиса. – Тернопіль : 
ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 319 с. 
Монографія висвітлює нові тенденції наукових дослі-

джень з проблем комунікативної, когнітивної, контрак-

тивної, гендерної та функціональної лінгвістики, методики 

викладання іноземних мов, перекладознавства. Також 

розглядаються питання формування мотивації навчання та 

пізнавальної діяльності, міжкультурної та професійної 

комунікації.  

Презентована праця спрямована на інтенсифікацію наукових пошуків у 

зазначених галузях і становить інтерес для мовознавців, викладачів вищої школи, 

аспірантів. 

 

Theoretical, methodological and practical foundations of 
human resources management [Теxt] : collective monograph 
/ edited by M. Bezpartochnyi. – ISMA University : Riga, 
2016. – 282 p. – From content : Mazur, V. Grading method – 
motivational management instrument in modern economic 
conditions / V. Mazur. – 133–144. 

The authors in the book have come to the conclusion that it 

is necessary to effectively use the potential of human resources, 

social innovation, opportunities national and regional of labour 

market, motivational mechanisms and scenario approach. Basic 

research focuses on evaluation of the effectiveness of human resources, the need for 

staff development, the global human resource management, corporate social 
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responsibility and the development of motivational mechanisms and the formation of 

social policy. The esearch results have been implemented in various models and human 

resource management strategies, the development of mediation in the labour market, 

the use of social advertising, volunteering and partnerships. The results of the study 

can be used in decision-making at the business level and at the level of local authorities 

in the formulation of development programs and strategies personnel of economic 

entities in terms of the labour market changes. 

 
Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку 
економіки України [Текст] : монографія / Р. Ю. Андруш-
ків [та ін.] ; за наук. ред. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : 
ТНЕУ, 2016. – 359 c. 
 

 
 
 
 
 

 
Тернопільський національний економічний університет : 

професіоналізм, престиж, поступ [Текст] : монографія  
/ Б. П. Адамик, Л. М. Алексеєнко, І. С. Анрушків [та ін.]. – 
Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 496 с.  
 
 
 

 
 
 

 
Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природоко-
ристування [Текст] : монографія / Ю. І. Гайда, Л. Царик 
[та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2016. – 498 с. 

На сторінках монографії знаходимо відповіді на 

життєво важливі запитання, які повинні бути продуманими, 

аргументованими і виваженими в умовах децентралізації 

фінансових та інвестиційних ресурсів, посилення ролі 

низових господарських ланок на рівні населених пунктів, 

об’єднаних громад. 

Матеріали монографії адресуються працівникам науко-

вих, навчальних і управлінських установ, викладачам, аспірантам, магістрантам і 

студентам географічних, економічних і екологічних спеціальностей, вчителям 

географії, основ економіки, екології, природознавства, фахівцям обласних 

управлінь з екології, лісового, водного господарств, земельних, мінеральних 

ресурсів тощо. 
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Тулай, О. І. Державні фінанси і сталий людський роз-
виток : концептуальні домінанти та діалектична єдність 
[Текст] : монографія / О. І. Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 415 с.  

У монографії досліджено концептуальні засади 

функціонування державних фінансів та показано їхню роль у 

вирішенні проблем сталого людського розвитку. 

 

 

 
Управління інвестиційним потенціалом підприємств 
аграрного виробництва на осушуваних землях [Текст] : 

монографія / Л. Ф. Кожушко, А. С. Щербакова ; Нац. ун-т 
вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Свинар-
чук Р. В., 2016. – 222 с. 
 

 

 

 

 
 

Управління інноваційною, інвестиційною та економіч-
ною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств 
[Текст] : монографія ; за заг. ред. Л. М. Савчук. – 
Дніпропетровськ : Пороги, 2016. – 520 с. – Із змісту : 
Мокрицька, А. Б. Функції фінансового менеджменту в 
системі управління фінансами підприємств / А. Б. Мок-
рицька. – С. 162–169.  

Монографія виконана в межах теми дослідження 
«Методологія управління підприємствами різних організа-
ційно-правових форм та форм власності» (державний 
реєстраційний номер 0107U001146) і розрахована на широке 

коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців. 
Представлено результати досліджень науковців з питань теорії, методики 

та практики управління інноваційно-інвестиційною та економічною діяльністю 
інтегрованих об’єднань та підприємств. 

 

Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення 
[Електронне видання] : монографія / за заг. ред. В. М. Па-
насюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 367 с. – Режим 
доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4409. 

Перед Вами – унікальне видання – перше ґрунтовне 
дослідження величного історичного шляху факультету 
обліку і аудиту Тернопільського національного економічного 
університету. Це шлях – 45 років титанічної праці та 
звершень, радості перемоги і гіркоти втрат, яскравих подій та 
хвилюючих злетів, в яких переплелися людські долі, історія, 
пам’ять і вдячність.  
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Дане видання висвітлює для широкого загалу історію становлення і 

розвитку факультету, розкриває маловідомі й забуті сторінки та імена з літопису 

вищого навчального закладу, захоплююче розповідає про культурне і громадське 

життя своїх студентів. 
 

Financial Thought of Ukraine: Genesis and Evolution [Техт] : in 

two volumes / A. Krysovatyy, V. Fedosov, S. Yuriy, 
P. Yukhymenko. – Berlin, 2016. – Volume 1 : Monoghaph. – 
604 p. 
 
 
 
 

 
 

Financial Thought of Ukraine: Genesis and Evolution [Техт] : 
in two volumes / A. Krysovatyy, V. Fedosov, S. Yuriy, 
P. Yukhymenko. –Berlin, 2016. – Volume 2 : Encyclopedia – 
512 р. 
 

 

 

 

 

 
 

Financial and Economic Security and Accounting and 
Analytical Support in Business [Теxt] : monograph / 
L.Kindratska, K.Pavlov, L.Shpak [et.al] ; edited by V. Yat-

senko. – "East West" Association For Advanced Studies and 
Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. − 358 p. – 
From content : Алексеєнко, Л. М. Інституційні імперативи 
розвитку банків, недержавних пенсійних фондів, 
страхових компаній і інститутів спільного інвестування в 
умовах фінансової невизначеності / Л. М. Алексеєнко, 
П. М. Партика. – P. 317−326. 

The essence of accounting policies and the problems of financial and economic 

activities management of business entities have been studied in the monograph. The 

government’s place and role in business regulation in Ukraine have been defined. The 

financial aspects of social sphere and banking sector have been analyzed. The assessment 

of legal framework for the regulation of economic relations in the state has been 

conducted. The priorities for the European integration of the domestic business entities as 

well as the problems of accounting standardization have been outlined. The common 

guidelines to improve accounting policies and support real economy have been suggested. 

The publication is targeted at scholars, economists in banking sector, specialists 

in financial regulatory authorities and business entities, students. 
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Фіскальний простір сталого соціально-економічного роз-
витку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, 
Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Кри-
соватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 332 с. 

У монографії досліджено теоретико-методологічні 

підходи до формування фіскального простору Української 

держави в умовах розвитку світових інтеграційних про-

цесів. Висвітлено теоретичну концептуалізацію фіскального 

простору держави. Розкрито проблематику використання 

фіскально-монетарних інструментів у забезпеченні сталого 

розвитку суспільства. Показано бюджетні дисбаланси фіскального простору 

України. Представлено реалії функціонування державних інституцій у фіскаль-

ному просторі України та євроінтеграційний контекст митної політики України. 

Основний акцент зроблено на аналізі та формуванні концептуальних підходів до 

реформування податкової, митної систем держави, сферах державного управ-

ління у фіскальній царині, проблемних аспектах фіскального адміністрування.  

Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів 

та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служ-

би, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної 

політики. 

 

Формування ринку осушених земель сільськогоспо-
дарського призначення [Текст] : монографія / Л. Ф. Ко-
жушко, Т. А. Велесик ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – 188 с. 
 

 

 

 

 

 

 

Фурман, А. В. Ідея і зміст професійного методологування 

[Текст] : монографія / А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 378 с. 

Монографія різнобічно аргументує авторську ідею 

професійного методологування, яка вкотре не лише 

переосмислює досвід системомиследіяльнісної методології, 

а й створює підґрунтя нового методологічного напряму – 

віта культурної методології. 
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Фурман, А. В. Психологія особистісної адаптованості 
[Текст] : монографія / А. В. Фурман, І. С. Ревасевич. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 300 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хорунжак, Н. М. Облік в управлінні витратами бюджет-
них установ [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 231 с. 
Монографія присвячена проблемі розвитку теорії та 

методології обліку витрат бюджетних установ в умовах 

посилення конкуренції в бюджетній сфері та швидкого 

розвитку сучасних інформаційних систем.  

 

 

 

 

Якість університетської освіти актуальні питання теорії 
та практики [Текст] : колектив. монографія / за ред.  
В. Я. Брича, А. В. Вихруща. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 
520 с. 

У колективній монографії узагальнено проблеми 

якості університетської освіти, розглянуто актуальні питання 

теорії та практики, окреслено перспективи розвитку якісної 

підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ України. 

Монографія може бути використана у практичній 

діяльності викладачів, аспірантів, докторантів. 
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Підручники,  

навчальні посібники,  

практикуми 
 

 

 

Адміністративна діяльність Національної поліції : навч. 
посіб. для підготовки до іспиту / А. О. Галай, В. О. Галай, 
В. А. Куліков В.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – 230 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб.  
/ А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович  
[та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с. 

Навчальний посібник підготовлений на основі програ-

ми стажування для підготовки магістрів за спеціальністю 

«Адміністративний менеджмент». 

Посібник може використовуватися для проведення 

тренінгових занять, самостійної та індивідуальної роботи 

слухачів магістратури, що дає можливість опанувати прак-

тичні навики та уміння менеджера (управителя) з адмі-

ністративної діяльності. 

 

 

Банах, С. В.Кримінальний процес [Текст] : підручник  
/ С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 264 с.  

Підручник підготовлений до програми курсу "Кри-

мінальний процес" з урахуванням змін та доповнень чинного 

законодавства. У підручнику розглянуто структуру і 

принципи діяльності кримінального провадження, практичні 

аспекти виконання для набуття певних професійних навичок. 
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Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : підруч-

ник / І. М. Бойчик. – К. : Кондор, 2016. – 378 с. 
У підручнику розкрито питання механізму створення, 

функціонування та ліквідації підприємств, ґрунтовно висвіт-

лено засади та організаційно-правові форми існування біз-

несу в Україні, нормативно-правове забезпечення підприєм-

ницької діяльності, охарактеризовано види підприємств та 

форми їх об'єднання. 

 

 

 

Борисова, Т. М. Міжнародна конкуренція [Текст] / Т. М. Бо-
рисова, Г. Ціх. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 

2016. – 164 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бруханський, Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник  
/ Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.  

У підручнику на основі законодавчих актів і норма-

тивних документів викладено теоретичні основи бухгалтерсь-

кого обліку, організація і методика ведення обліку активів, 

власного капіталу і зобов'язань на підприємствах агро-

промислового бізнесу різних форм власності і видів госпо-

дарської діяльності. 

 

 

 

Бюджетна система [Текст] : практикум / уклад. З. М. Ло-
бодіна, І. П. Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с. 
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Валігура, В. А. Податковий контроль [Текст] : навч. 

посіб. / В. А. Валігура. – Тернопіль : Економічна думка, 
2016 – 250 с. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Волинець, В. І. Інформаційні системи і технології в обліку 
і аудиті. Практикум [Текст] : навч. посіб. з грифом МОН 

України / В. І. Волинець, Б. В. Погріщук, Н. В. Гордо-
полова. – Тернопіль : Крок, 2016. – [3-тє вид., перероб. і 
доп.]. – 285 с. 

У практикумі розглядаються практичні завдання, 

призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’я-

заних із вивченням інформаційних систем і технологій 

бухгалтерського обліку та набуття практичних навичок 

типових бухгалтерських задач. 
 

Волинець, В. І. Інформаційні технології бухгалтерського 
обліку. Лабораторний практикум [Текст]: навч. посіб. з 
грифом МОН України / В. І. Волинець, Б. В. Погріщук, 
Н. В. Гордополова. – Тернопіль: Крок, 2016. – [4-е вид., 
перероб. і доп.]. – 244 с. 

У лабораторному практикумі розглядаються практичні 
завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, 
пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій 
бухгалтерського обліку(«АРМ бухгалтера», «Інформаційні 
системи і технології в обліку») та набуття практичних навичок 
їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських 

задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної 
системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням змін згідно з Податковим кодексом 
України. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання. 

 

Гуцал, І. С. Фінансова діяльність суб’єктів господарю-

вання [Текст] : навч. посіб. / І. С. Гуцал. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2016. – 403 с. 
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Дем'янюк, О. Б. Митне адміністрування [Текст] : навч. 
посіб. / О. Б Дем'янюк, С. Д. Герчаківський. - Тернопіль : 
ТНЕУ, 2016. – 327 с. 

Розглянуто питання адміністрування митних платежів, 
забезпечення надійності контролю за своєчасністю, досто-
вірністю, повнотою їх нарахування та сплати, здійснення 
контрольних процедур в процесі адміністрування таких 
платежів. Розкрито сучасні тенденції впливу митних важелів 
на економічні процеси в державі, зокрема на її зовнішньо-
економічну діяльність. Висвітлено особливості визначення 
номінального та фактичного (ефективного) рівня митно-

тарифного захисту національних виробників. Охарактеризовано порядок прове-
дення документальних виїзних перевірок митними органами, методи визначення 
митної вартості товарів. Увагу приділено протидії митній злочинності, відпо-
відальності за ухилення від сплати митних платежів. 

 

Дерій, М. В.Короткі історії про місто Ринок. Економічні 
казки для дітей [Текст] / М. В. Дерій. – Івано-Франківськ : 
Місто НВ, 2016. – 16 с. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Дискретна математика [Текст] / І. З. Якименко, М. М. Ка-
сянчук, Л. О. Дубчак, Ю. М. Батько. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 226 с. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Зарудна, Н. Я. Облік та нормативно-правове забезпечення 

підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. За-
рудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок, 
2016. – 284 с. 

У навчальному посібнику розглядаються питання ве-

дення обліку на усіх життєвих циклах підприємницької діяль-

ності з урахуванням нормативно-правового забезпечення. 

Розглянуто особливості обліку процесу створення, реорга-

нізації, ліквідації та банкрутства підприємства. 
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Іващук, І. О. Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб.  

/ І. О. Іващук ; за ред. д.е.н., проф. А.В. Рибчука. – 
Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І. Франка, 
2016. – 387 с. 
 
 

 
 
 

 
Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч.-
метод. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової,  
М. В. Чирака [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 56 с. 
У навчально-методичному посібнику подано інтегрований 

виклад історії економіки та економічної думки як органічної 

єдності історико-економічних наук. 

 
 
 

 
 
Квасовський, О. Р. Фінанси підприємств : навчально-
методичний комплекс з вивчення дисципліни для сту-
дентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит» [Текст] / О. Р. Квасовський. 
– Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 332 с. 
 
 
 
 
 

Квасовський, О. Р. Фінансова діяльність суб’єктів госпо-
дарювання [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Квасовський. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 403 с. 
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Кекіш, І. П. Митний контроль та митне оформлення 

[Текст] : навч.-метод. посіб. / І. П. Кекіш. – Тернопіль : 
Вектор, 2016. – 745 с. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ключенко, А. В. Статистика [Текст] : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. усіх рівнів акредитації / А. В. Клю-
ченко, М. В. Щурик. – [3-тє вид., онов. і доп.]. – Івано-
Франківськ : Кушнір Г.М., 2016. – 280 с. 
 
 
 

 
 
 

 
Кнейслер, О. В. Фінансова діяльність суб’єктів господа-
рювання [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кнейслер. – Терно-
піль : ТНЕУ, 2016. – 403 с. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ковальчук, Л. О. «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. О. Ко-
вальчук, Т. Я. Паничок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 
250 с. 
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Ковальчук, Л. О. Німецько-український тлумачний слов-

ник основних економічних термінів [Текст] / Л. О. Ко-
вальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 202 с. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ковальчук, О. Я. Математичне моделювання та прогно-
зування міжнародних відносин [Текст] / О. Я. Коваль-
чук. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – 423 с. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Козак, Т. Б.Ділова німецька мова [Текст] : навч.-метод. 
посіб. / Т. Б. Козак. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 
136 с. 

Видання складається з трьох частин, кожна з яких 

містить тексти, сформовані на основі автентичних німецько-

мовних джерел за даною тематикою. Навчальний матеріал 

посібника навчить майбутніх економістів працювати із фахо-

вою літературою, вести наукові дискусії, а також працювати 

з графіками, таблицями, схемами та з цифровим матеріалом. 

 

 
Костецький, В. В. Фінанси підприємств [Текст] : нав-
чально-методичний комплекс з вивчення дисципліни для 
студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 
0305 «Економіка та підприємництво» напряму підго-
товки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В. В. Костецький. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 332 с. 
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Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права (опорні 
конспекти) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Економічна думка, 
2016. – [3-тє вид., змін. й доп.]. – 420 с. 

Навчальний посібник підготовлений відповідно до 

програми з базової, фундаментальної навчальної юридичної 

дисципліни, загальнотеоретичної юриспруденції для юри-

дичних факультетів вищих навчальних закладів, з врахуван-

ням основних вимог МОНУ щодо впровадження Болонсь-

кого процесу навчання (модульно-рейтингової системи). 

 
Кравчук, М. В. Теорія держави і права (опорні конспек-

ти) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  

/ М. В. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – [3-є вид., 

змін. й доп. ]. – 524 с. 

Навчальний посібник з курсу «Теорія держави і 

права» (опорні конспекти)підготовлений відповідно до 

програми з базової, фундаментальної навчальної юридичної 

дисципліни, загальнотеоретичної юриспруденції для юри-

дичних факультетів вищих навчальних закладів, з врахуван-

ням основних вимог МОНУ щодо впровадження Болонського процесу навчання 

(модульно-рейтингової системи).  

У навчальному виданні враховано основні розробки провідних вчених-

юристів країн світу і своєрідно, найбільш спрощено і доступно, у вигляді схем, 

діаграм і таблиць,висвітлено основні засади, принципи, нові підходи розвитку 

державно-правової матерії, пізнання її найважливіших, загальних закономір-

ностей, розкрито сутність,поняття, дефініції, визначення основних термінів, про-

ведено порівняльну характеристику різних державно-правових явищ та інститу-

тів, узагальнено рекомендації щодо поглибленого вивчення теорії держави і 

права. 

 
Круліковський, Б. Б. Мікропроцесорні системи [Текст] : 
практикум / Б. Б. Круліковський, Я. М. Николайчук, 
С. В. Шатний. – Рівне : НУВГП, 2016. – 191 с. 
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Крупка, Я. Д. Бухгалтерський облік за видами економіч-

ної діяльності [Текст] / Я. Д. Крупка. – Луцьк : Вежа-
Друк, 2016. – 452 с. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності 
[Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мель-
ничук. – [2-ге вид., переробл. і доп.] – Тернопіль : Крок, 
2016. – 255 с. 

У посібнику розкриваються основні поняття, що сто-

суються інвестиційної та інноваційної діяльності підприємст-

ва, дається розгорнута класифікація інвестиційно-інновацій-

них витрат та джерел їх покриття, інформація про які має 

формуватися в системі обліку і звітності. 

 

 
Крупка, Я. Д. Облік міжнародних операцій [Текст] : навч. 
посіб. / Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова. – Тернопіль : Крок, 
2016. – 216 с. 

У навчальному посібнику розглядаються питання, що 

стосуються обліку взаємовідносин вітчизняних підприємств 

із зарубіжними партнерами. Даються загальні положення 

організації та обліку міжнародних операцій, регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в українському законо-

давстві, порядок укладення і контроль за виконанням 

договорів. 

 
Кузів, М. З. Німецька мова [Текст] : навч.-метод. посіб. 
/ М. З. Кузів. – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2016. – 132 с. 
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Лазарович, М. В.Легіон Українських січових стрільців: 

формування, ідея, боротьба [Текст] / М. В. Лазарович. – 
[2-ге вид., доповн.]. – Тернопіль : Джура, 2016. – 628 с. 

Ця книга, певною мірою, є незвичайною, оскільки 

автор доопрацьовував її перебуваючи на фронті як вояк-

доброволець Російсько-української війни 2014–2016 років. 

У ній на основі широкого кола опублікованих та раніше не 

використовуваних архівних матеріалів розглянуто причини, 

передумови і наслідки зародження українського стрілець-

кого руху в Галичині, його головну мету, ідеологічні та 

програмні засади, форми і методи діяльності товариств "Сокіл", "Січ", "Пласт", 

стрілецьких гуртків. 

 
Литвин, Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті 
МСФЗ)[Текст] : підручник / Н. Б. Литвин. – Тернопіль : 
Економічна думка, 2016. – [2-ге вид., доп. і перероб.].– 620 с. 

У підручнику «Фінансовий облік у банках (у контексті 

МСФЗ)» висвітлено основи організації фінансового обліку в 

банках України. Розкрито оновлені вимоги міжнародних 

стандартів фінансової звітності та нормативно-правових 

актів НБУ щодо обліку банківських операцій та розкриття 

про них інформації у фінансової звітності. Висвітлено 

теоретичні та практичні аспекти відображення в обліковій 

системі вітчизняних банків касових, розрахункових, депозитних, кредитних, 

інвестиційних, лізингових, валютних та інших операцій, а також доходів і 

витрат, пов’язаних з їх проведенням. Розглянуто склад, зміст та структуру 

банківської фінансової звітності, дано її характеристику.  

Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, банківських працівників та осіб, які 

цікавляться банківським фінансовим обліком та фінансовою звітністю. 

 
Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах 
[Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – (До 50-річчя ТНЕУ). 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до 

програми навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних 

країнах", включеної до навчального плану підготовки бака-

лаврів з обліку і аудиту. В ньому висвітлено особливості 

методики та організації бухгалтерського обліку в зару-

біжних країнах. 
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Лучко М. Р. Інформаційні системи і технології в облікуй 
аудиті[Текст]: навч. посіб. / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 252 с. 

У навчальному посібнику викладено сутність та основи 
роботи економічної інформаційної системи загалом та ком-
п’ютерної системи бухгалтерського обліку зокрема. Охарак-
теризовано основи роботи таких складових інформаційних 
баз, як бази даних, системи управління базами даних, схо-
вища даних. Розглянуто інформаційні технології обробки 
збережених даних, а саме технологій, орієнтованих на 
оперативну обробку даних(OLTP), оперативного аналізу 

даних (OLAP), інтелектуального аналізу даних (DMg). 
Досліджено основи роботи у розподілених інформаційних системах 

архітектури файл-сервер, клієнт-сервер, на базі технологій хмарних обчислень. 
Висвітлено організаційно-методичні основи створення та функціонування 

інформаційних систем обліку, охарактеризовано їх роль в обліку та управлінні 
підприємством. 

 
Лучко М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами [Текст] / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Терно-
піль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 360 с. 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до 
програми вибіркової дисципліни «Облік і фінансова звіт-
ність за міжнародними стандартами» включеної до навчаль-
ного плану підготовки магістрів з обліку і аудиту. В ньому 
висвітлено особливості методики та організації бухгал-
терського обліку та фінансової звітності за міжнародними 
стандартами. 

Посібник буде цікавим для магістрів, аспірантів, 
слухачів відділень післядипломної освіти, які вивчають дисципліну «Облік і 
фінансова звітність за міжнародними стандартами», а також керівників і 
спеціалістів найрізноманітніших галузей народного господарства, які прагнуть 
організувати свою виробничу і економічну діяльність відповідно до міжнародних 
стандартів. 
 

Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб.  
/ М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2016. – 302 с. 

У навчальному посібнику розглянуто значення 
фінансового аналізу, історичні аспекти його розвитку; 
інформаційне забезпечення фінансового стану підприємства; 
фінансова звітність, класифікація показників фінансового 
стану; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз 
ліквідності; платоспроможності фінансової стійкості; аналіз 
фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; 
аналіз руху грошових коштів; комплексна оцінка фінан-

сового стану підприємства. 
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Мартинюк, В. Фінансова безпека [Текст] / В. Мартинюк, 

Я. Зволяк, О. Баранецька. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 
264 с. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Метлушко, О. В. Новітні банківські продукти і технології 
[Текст] : навч. посіб. / О. В. Метлушко. – Тернопіль : 
Вектор, 2016. – 172 с. 

У навчальному посібнику розкривається зміст основ-

них тем курсу "Новітні банківські продукти і технології". 

Зокрема, висвітлено питання щодо ролі новітніх банківських 

продуктів і технологій у сучасному економічному просторі. 

Значна увага приділена аналізу продуктових, технологічних, 

організаційно-управлінських та маркетингових банківських 

операцій. 

 
Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : 
навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук,  
І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іва-
щук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 
516 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).  

Посібник підготовлений експертами, спеціалістами-

практиками органів Державної Фіскальної служби України, 

інших державних установ, а також науковцями вищих нав-

чальних закладів. 

 

 
Митний контроль та митне оформлення [Текст] : навч. 
посіб. / О. В. Годованець, І. П. Кекіш [та ін.]. – Тернопіль : 
Вектор, 2016. – 776 с. 
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Міжнародні економічні відносини: емпіричні студії 
[Текст] / О. М. Ляшенко, І. Б. Дацків, З. М. Яремко,  
Н. Є. Стрельбіцька [та ін.]. – К. : Кондор, 2016. – 580 с. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Олійничук, О. І. Правові основи протидії економічній 
злочинності [Текст] / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ФОП 

Шпак В. Б., 2016. – 241 с. 
У навчальному посібнику викладено поняття та загаль-

ну характеристику економічної злочинності в Україні. Мето-

ди боротьби з економічної злочинністю тощо. 

 
 

 
 

 

Прикладна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. М. Бутов, 
Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко, Ю. В. Дзядикевич. – Тернопіль : 
Економічна думка, 2016. – 282 с. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Соціальне страхування [Текст] : підручник / О. П. Кири-
ленко, В. С. Толуб’як, А. А. Сидорчук [та ін.] ; за ред. 
О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 516 с.  

У підручнику розкрито сутність соціального страху-

вання, визначено його зміст, завдання та функції; здійснено 

характеристику суб’єктів соціального страхування; розгля-

нуто види соціального страхування та фінансові механізми, 

що функціонують у цій сфері; узагальнено зарубіжний 

досвід організації соціального страхування; обґрунтовано 

основні проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні.  

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, 

аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів державних органів влади. 
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Співробітництво територіальних громад (міжмуніци-

пальне співробітництво – ММС) [Текст] : навч. посіб.  
/ В. В. Толкованов, М. М. Шкільняк [та ін.]. – К. : Фенікс, 
2016. – 159 с. 
 
 
 

 
 
 

 
Стоян, В. І.Казначейська система [Текст] : підручник  
/ В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац. – [3-тє вид., змін. 

й доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 868 с.  
У підручнику розглядається основне коло питань каз-

начейського обслуговування бюджетних коштів у контексті 

законодавчих та нормативно-інструктивних документів. Ви-

світлено сутність та організацію платіжної системи виконан-

ня бюджетів, обслуговування державного та місцевих 

бюджетів за доходами та видатками органами казначейства, 

облік і звітність про виконання бюджетів, організацію 

контролю у системі казначейства. 

 
Страхування [Текст] : практикум / уклад. О. В. Кнейс-
лер, Н. І. Налукова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 165 с. 

Практикум з дисципліни "Страхування" підготовлений 

згідно із програмою нормативної дисципліни "Страхування" 

і містить вступ, програму курсу, тематику практичних 

занять, перелік питань для самостійного опрацювання, 

комплексне індивідуальне практичне завдання. 

 
 
 

 
Теслюк, В. М. Автоматизація проектування МЕМС з 
використанням системи COMSOL [Текст] / В. М. Теслюк, 
Р. З. Кривий, М. Р. Мельник. – Львів : «Львівська полі-
техніка», 2016. – 216 с. 
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Тренінг зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» 

[Текст] / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. По-
пович, Кривокульська. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна 
думка» ТНЕУ, 2016. – 130 с. 
 
 
 

 
 
 

 
Томахів, В. Я. Політологія [Текст] / В. Я. Томахів. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 228 с. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Філософія [Текст] / М. Л. Шумка [та ін.]. – Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2016. – 416 с. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Фінанси підприємств [Текст] : навч.-метод. комплекс / 
уклад. О. Р. Квасовський, В. В. Костецький, І. Ф. Сте-
фанів. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 332 с. 

Навчально-методичний комплекс підготовлено відпо-

відно до програми курсу «Фінанси підприємств» для студен-

тів економічних спеціальностей. У ньому розглядається 

сутність фінансів підприємств, функції та організація грошо-

вих розрахунків підприємств. 
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Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. [3-ге вид.]. – 

Тернопіль : ВЕКТОР. – 2016. – 186 с. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст] : 
навч. посіб. Тернопіль: Вектор. – 2016. – 388 с. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Фінансовий облік [Текст]: підручник / Я. Д. Крупка, З. В. За-
дорожний, Н. В. Гудзь, Н. Н. Денчук [та ін.]. – Тернопіль : 

Економічна думка ТНЕУ, 2016. – [4-те вид., доп. і пере-
роб.]. – 626 с. 
 
 
 
 
 

 

 
Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєн-
ко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : 

Паляниця В. А., 2016. – 190 с. 
Навчальний посібник розкриває найважливіші пробле-

ми сучасного фінансового ринку. У ньому викладено 

теоретичні та організаційні засади функціонування фінансо-

вого ринку, визначено його роль та місце у фінансовій 

системі держави. Розглянуто особливості діяльності профе-

сійних учасників фінансового ринку та специфіку застосу-

вання різноманітних фінансових інструментів. 
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Фурман, А. Історія соціальної роботи [Текст] / А. Фурман, 

М. Підгурська. – К. : Академвидав, 2016. – 245 с. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Чирак, І. М.Нова економіка [Текст] : навч. посіб. / І. М. Чи-
рак ; відп. за вип. В. В. Козюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2016. – 236 с. – (До 50-річчя ТНЕУ). 
У навчальному посібнику подано інтегрований виклад 

нової економіки як науки про функціонування та організацію 

сучасних економічних систем країн з розвинутою ринковою 

економікою, процесів становлення сучасного постін-

дустріального суспільства в різних країнах світу та їх аналіз. 

 

 
 
Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для 
юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Гру-
бінко, В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 108 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Яворська, Н. Б. Комп’ютерні методи в інженерії мікро-
електромеханічних систем [Текст] / Н. Б. Яворський, 
В. М. Теслюк, Є. І. Литвинова. – Львів : «Львівська полі-
техніка», 2016 – 304 с. 
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Конспекти лекцій 
 
 

Гнатів, О. Б. Складання цивільних процесуальних документів [Текст] : 
опорн. консп. лекцій / О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 31 с. 
 

Данильченко, Л. С. Соціальна відповідальність бізнесу [Текст] : консп. 
лекцій / Л. С. Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 75 с. 
 

Дудкіна, О. П. Регіональна економіка [Текст] : опорн. консп. лекцій / О. П. Дуд-
кіна. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. – 64 с. 
 

Елементи цифрової електроніки [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. В. Яц-
ків, І. В. Албанський. – Тернопіль : СамВидав, 2016. – 68 с. 
 

Інвестиційний менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. П. П. Ми-

китюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 103 с. 
 

Інноваційний менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. П. П. Ми-

китюк ; відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. 
 

Лукасевич-Крутник, І. С. Сімейне право [Текст] : опорн. консп. лекцій  

/ І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 116 с. 
 

Менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. О. Демків. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2016. – 88 с. 
 

Планування діяльності підприємства [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. 

С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 88 с. 
 

Правознавство : опорний конспект [Текст] / уклад. А. В. Баран, М. В. Вер-

біцька, Т. І. Длугопольська [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 236 с. 
 

Право соціального забезпечення [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад.  
О. Я. Паславська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 72 с. 
 

Соціальна і екологічна безпека діяльності [Текст] : опорн. консп. лекцій 
/ уклад. Г. В. Сапожник, О. І. Волинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 67 с. 
 

Слома, В. М. Трудове право України [Текст] : опорн. консп. лекцій / В. М. Сло-
ма. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 93 с. 
 

Соціальна відповідальність бізнесу [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. 
О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 67 с. 
 

Теорія прийняття рішень [Текст] : консп. лекцій / уклад. Н. Р. Іванечко. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с. 
 

Теорія систем і системний аналіз [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад.  
І. Р. Пітух. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 86 с. 
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Навчально-методичні матеріали 
 
 
Аналіз ринків [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ і самостійного 
вивчення / уклад. В. М. Хопчан. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 24 с. 
 

Англо-український глосарій банківських термінів [Текст] : навч.-метод. 
розробка / уклад. Л. Ф. Борсук. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 52 с. 
 

Архітектура комп'ютера [Текст] : метод. вказівки до виконання практ. робіт 
/ уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 42 с. 
 

Архітектура комп'ютерів [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / 
уклад. І. Г. Цмоць, Б. О. Маслияк, І. В. Ігнатєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 
64 с. 
 

Банківська система [Текст] : метод. вказівки з виконання КПІЗ / уклад. 
О. О. Іващук, Т. Б. Стечишин, Л. М. Ониськів [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 83 с. 
 

Банківські операції [Текст] : метод. вказівки виконання КПІЗ / уклад.  
Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с. 
 

Банківські операції. Оцінка кредитоспроможності позичальників банків та 
укладення кредитних договорів [Текст] : метод. вказівки проведення ділової 
гри з видачі банківського кредиту / уклад. Я. І. Чайковський. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2016. – 95 с. 
 

Банківські ризики і регулювання банківської діяльності [Текст] : метод. 
вказівки / уклад. Г. Р. Балянт, О. О. Іващук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 89 с. 
 

Баранецька, О. В. Фінансова безпека [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. В. Ба-
ранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с. 
 

Береза, Н. В. Судова психологія [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. В. Бе-
реза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 54 с. 
 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : метод. поради і 
завдання / уклад. І. Я. Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 46 с. 
 

Бюджетний менеджмент [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. В. Г. Де-
м'янишин, Б. С. Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 42 с. 
 

Велещук, С. С. Менеджмент організації [Текст] : навч.-метод. комплекс  
/ С. С. Велещук, А. В. Петриків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 126 с. 
 

Вівчар, О. І. Оцінка вартості майна та бізнесу [Текст] : навч.-метод. 
матеріали / О. І. Вівчар, К. А. Хом'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 56 с. 
 

Вступ до спеціальності [Текст] : метод. вказівки ; для студ. напряму підгот. 
«Облік і аудит» / уклад. Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 42 с. 
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Державний фінансовий контроль [Текст] : метод. вказівки та завдання / 
уклад. Л. М. Алексеєнко, В. М. Рожелюк, С. В. Питель. – Івано-Франківськ : 
ІФННІМ, 2016. – 48 с. 
 

Десятнюк, О. М. Малий бізнес: етапи становлення, ризики та перспектива 
[Текст] : метод. рекомендації для підприємців / О. М. Десятнюк. –– К. : ТОВ 
«Гнозіос», 2016. – 95 с. 
 

Дзюблюк, О. В. Методологія наукових досліджень і написання дипломних 
робіт [Текст] : метод. вказівки / О. В. Дзюблюк, Я. І. Чайковський. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 87 с. 
 

Ділова іноземна мова ІІ (французька) [Текст] : тестові завдання. / уклад. 
О. Я. Ничко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Ч. 2. – 28 с. – (До 50-річчя ТНЕУ). 
 

Ділові комунікації в бізнесі (німецька мова) [Текст] : зб. завдань для тесто-
вої перевірки знань / уклад. С. І. Вовчанська, О. Б. Лужецька. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2016. – 61 с. 
 

Документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спряму-
ванням) [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. І. Конопліцька. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2016. – 28 с. 
 

Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж [Текст] : метод. 
рек. / уклад. В. М. Теслюк, О. М. Березький, О. Ю. Борейко ; під ред.  
О. М. Березького. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 30 с. 
 

Дракохруст, Т. В. Міграційне право України [Текст] : навч.-метод. 
матеріали / Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 23 с. 
 

Дудкіна, О. П. Управління містобудуванням [Текст] : навч.-метод. комплекс 
/ О. П. Дудкіна, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 
76 с. 
 

Екологічна економіка [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. П. Чорна. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 16 с. 
 
Економіка довкілля та організація природокористування [Текст] : метод. 
рек. / уклад. І. В. Любезна, М. Б. Свинтух. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 31 с. 
 

Економічна компаративістика [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад.  
В. В. Козюк, О. П. Шиманська ; за ред. В. В. Козюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2016. – 32 с. 
 

Економічне прогнозування [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. В. В. Ко-
зюк, Ю. Р. Новак. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 27 с. 
 

Електронна комерція [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. 
занять / уклад. Т. І. Курант. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с. 
 

Жукорська, Я. М. Міжнародне право [Текст] : навч.-метод. матеріали  
/ Я. М. Жукорська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 38 с. 
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Завдання для самостійної та індивідуальної роботи для студентів-іноземців 
1-2 курсів [Текст] / уклад. О. В. Кричківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 63 с. 
 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів 1-2 курсів 
юридичного факультету [Текст] / уклад. Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль,  
О. С. Гирила. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 64 с. 
 

Загальна психологія [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. І. С. Ревасе-
вич. – [2-ге вид. ]. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 35 с. 
 

Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. 
матеріали / уклад. І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 25 с. 
 

Збірник завдань для проходження тренінгу студентами 1-го курсу [Текст] : 
спец. «Банківська справа», ОКР : спеціаліст / уклад. Я. І. Чайковський,  
В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 100 с. 
 

Звітність в бюджетних установах [Текст] : зб. практ. завдань / уклад. Л. Т. Шти-
мер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 126 с. 
 
Звітність в бюджетних установах [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Т. Шти-
мер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 73 с. 
 

Звітність в бюджетних установах [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Т. Шти-
мер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 63 с. 
 

Звітність підприємства [Текст] : метод. казівки / авт.-уклад. М. К. Пархо-
мець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 104 с. 
 

Інвестиційний менеджмент [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ / авт.-
уклад. П. П. Микитюк, І. О. Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 28 с. 
 

Інтернет маркетинг [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад.  
Х. Г. Чернова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 15 с. 
 

Казначейська справа [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. В. М. Русін. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 37 с. 
 

Кон'юнктура міжнародних ринків товарів та послуг [Текст] : метод. 
вказівки для виконання КПІЗ / уклад. Р. Б. Окрепкий, О. Ф. Мигаль. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 10 с. 
 

Корпоративна культура [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. І. Білик. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 15 с. 
 

Корпоративне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. Р. Калаур, 
Н. С. Бутрин-Бока. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 64 с. 
 

Кравчук, М. Ю. Міжнародне економічне право [Текст] : навч.-метод. 
матеріали / М. Ю. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с. 
 

Кредитування і контроль [Текст] : метод. вказівки з виконання КПІЗ 
/ уклад. Р. В. Левченко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 76 с. 
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Літковець (Мельник), Ю. О. Методичні рекомендації для виконання 
комплексного практичного індивідуального завдання з навчальної 
дисципліни «Економіка галузі» для студентів денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – «Економіка 
і підприємництво», напряму підготовки : 6.030504 – «Економіка підприємст-
ва» [Текст] / Ю. О. Літковець (Мельник). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 28 с. 
 

Лукасевич-Крутник, І. С. Адвокатура в Україні [Текст] : навч.-метод. рек. 
/ І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 44 с. 
 

Ляшенко, О. М. Методичні вказівки для написання курсових, дипломних 
(бакалаврських та магістерських) робіт [Текст] / О. М. Ляшенко, І. В. Скав-
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Тернопіль : Астон, 2016. – Із змісту : Забчук, В. Д. Методичні 
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З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій, Г. П. Журавель [та ін.]. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 432 с.  
 
 

 
 
Стратегія збалансованого використання економічного, 
технологічного та ресурсного потенціалу країни [Текст ] : 
зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Кам’янець-
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2016 р.] / відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Астон, 
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[та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 2, ч. 2. – 167 с. – 
Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/15257/Konf 
_2016_tom_2_ch_2.pdf. – (До 50-річчя ТНЕУ). 
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Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства 

[Текст] : зб. матеріалів проблем.-наук. міжгалузев. конф. 
[ЮПІС-2016 р.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Із змісту : 
Івасьєв, С. В. Алгоритм факторизації на основі теореми 
Ферма за допомогою використання властивостей квадра-
тичності залишків / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Ка-
сянчук. – C. 113–117. 

 
 
Aktuální vědecké vymoženosti : materialy XII Mezinarodni 
vedecko-prakticka conference [Praha, 22-30 june 2016 r.]. – 
Praha : Publishing House "Educationand Science", 2016. – 
Dil 3. – Із змісту : Харчук, С. А. Організаційно-економічний 

механізм функціонування підприємства в умовах інтеграції 
економіки України [Текст] / С. А. Харчук, Р. Буга. – С. 14–18. 
 
 
 
Trends of modern science – 2016 [Техт]: materialsof XI inter-
national research andpractice conference [Sheffield, 30 may-

7 june 2016 r.]. – Sheffield : Science and educanion LTD, 2016. – 
Vol. 5. – Із змісту : Харчук, С. А. Управління підприємст-
вами в умовах сучасного розвитку економіки / С. А. Харчук, 
О. Коровай. – С. 89–93.  
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До відома науковців та студентів! 
 

Інформацію про роботу бібліотеки та можливість віддаленого доступу до її 

інформаційно-пошукових сервісів забезпечує власна Web-сторінка бібліотеки 

ТНЕУ – http ://www.library.tneu.edu.ua. 

 
Сайт бібліотеки вузу містить: 
 
Про бібліотеку: 

• правила користування ресурсами бібліотеки; 

• місія бібліотеки та ін. 

 
Ресурси бібліотеки: 

• електронний каталог; 

• праці викладачів ТНЕУ; 

• наукові видання ТНЕУ («Вісник Тернопільського національного 

університету», «Наукові записки», «Наука молода», «Світ фінансів» та ін); 

• бібліографічні покажчики та ін. 

 
НМКД 
DSPACE ТНЕУ 

 
Довідка 

• періодичні видання; 
• нові надходження; 
• провідні бібліотеки світу та ін. 

 
Сервіси 

• віртуальна довідка; 
• електронна доставка документів; 
• замовлення літератури; 

• замовлення періодичних видань та ін. 

 

Ласкаво просимо завітати на нашу Web-сторінку! 

 
ВІДГУКИ ТА ПОБАЖАННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА АДРЕСУ: 
Бібліотека ТНЕУ 

вул. Бережанська, 4 

м. Тернопіль, 46000 

Україна 

E-mail: librarytneu@ukr.net 
Веб-сайт: http://library.tneu.edu.ua/ 
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ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ 

 

 

 

 

КАТАЛОГ 

праць викладачів ТНЕУ 

за 2016 рік 
 

 

Бібліографічний посібник 
 

 

 

 

 
Дизайн обкладинки   М. М. Одобецької 

 

 

 

 

 
 

Підписано до друку _______.2017 р. 

Формат 60x84/16. Гарнітура Times. 

Папір офсетний. Друк на різографі.  

Обл.-вид. арк. 4,65. Умовн.-друк. арк. 5,47.  

Зам. № Д004-17. Тираж _______ прим. 

 

Видавець  

Тернопільський національний економічний університет 

вул. Львівська, 11, м. Тернопіль 

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців ДК №3467 від 23.04.2009 р. 

 

Виготовлено у видавничо-поліграфічному центрі «Економічна думка ТНЕУ» 

вул. Бережанська, 2, м. Тернопіль, 46004 

тел. (0352) 47-58-72 

E-mail: edition@tneu.edu.ua 
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