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науковців ТНЕУ). 

 

 

У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних 

посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки 

фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2017 році та використовуються у 

навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів. 

Видання містить відомості про захищені дисертації на здобуття вчених 

ступенів кандидата і доктора економічних та технічних наук за 2017 рік за 

різними спеціальностями. 

Каталог призначений насамперед для науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів, а також для тих, хто цікавиться новинками у сфері наукових 

досліджень тощо. 
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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 і 

виданих науковцями Тернопільського національного економічного 

університету протягом 2017 року. У видання входять видані протягом 

відповідного року монографії, підручники, навчально-методичні посібники, 

конспекти лекцій та збірники наукових праць. Посібник також містить 

відомості про захищені дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата і 

доктора економічних та технічних наук за 2017 рік за різними спеціальностями. 

Каталог містить бібліографічний опис кожного з видань, що до нього 

внесені, 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 – ознайомлення 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, 

вона 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 у сфері 

наукових досліджень тощо. З електронною версією каталогу можна 

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

Будемо вдячні всім за ділові пропозиції та критичні зауваження, які 

сприятимуть вдосконаленню подальших бібліографічних видань. 

  

 

 

                                                                                                        В. В. Гриськів, 

                                                                                                        Г. О. Кругляк   
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Дисертації 

 
Андрієнко, Валентина Володимирівна  

Договір форфейтингу у цивільному праві України [Текст] : дис. ... канд. юр. 

наук : 12.00.03 / Валентина Володимирівна Андрієнко. – Одеса : Міжнародний 

гуманітарний університет, 2017. – 215 с. 

Дисертація вирішує проблему визначення загальнотеоретичних засад 

цивільно-правового регулювання відносин форфейтингу. Зокрема, визначено 

стан дослідження проблематики договору форфейтингу у цивільному праві та 

його напрямки, досліджено основні наукові підходи до договору форфейтингу. 

 

Арзамасова, Оксана Вікторівна  

Управління кадровим потенціалом держави в умовах побудови нової економіки 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Оксана Вікторівна Арзамасова. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 235 с. 

У дисертації обґрунтовано концептуальні засади та вироблено практичні 

рекомендації щодо модернізації системи управління кадровим потенціалом в 

умовах побудови нової економіки. 

 

Артемчук, Тетяна Олександрівна 

Трансформація організаційної структури підприємств природних монополій 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тетяна Олександрівна Артемчук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 193 с. 

У дисертаційній роботі на основі сутнісних характеристик підприємств 

природних монополій розглянуто теоретико-методичні основи управління 

розвитком конкурентоспроможності суб'єктів енергетичної галузі. Проведено 

ідентифікацію економічної, структурної й інформаційної ентропії економічного 

середовища функціонування енергокомпаній. 

 

Бабовал, Надія Ростиславівна  

Формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Надія Ростиславівна Бабовал. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 216 с. 

У дисертації викладено теоретико-методичні положення та практичні 

рекомендацій щодо формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах 

європейської інтеграції. Визначено фактори впливу на розвиток ринку освітніх 

послуг. 
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Баженова, Анастасія Анатоліївна  

Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності 

[Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Анастасія Анатоліївна Баженова. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 215 с. 

У дисертації запропоновано вирішення наукового завдання, що полягає в 

комплексному дослідженні сутності та особливостей адміністративно-

правового регулювання ліцензування господарської діяльності, обґрунтуванні 

напрямків і шляхів вдосконалення адміністративного законодавства та 

правозастосування у цій сфері. 

 

Базилюк, Володимир Богданович  

Інституційно-економічні засади розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в 

регіонах України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / 

Володимир Богданович Базилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 470 с. 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і 

запропоновано нове вирішення актуальної нової проблеми, що полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методологічних положень і наданні практичних 

рекомендацій щодо аналізу, оцінки, моделювання та трансформації ВПД у 

регіонах України внаслідок інституційних перетворень. 

 

Бригадир, Вікторія Олександрівна  

Соціально-економічна стратифікація країн ЄС [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.02 / Вікторія Олександрівна Бригадир. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 298 с. 

У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення соціально-

економічної стратифікації. Запропоновано основні складові концепції 

ідентифікації системних детермінант соціально-економічної стратифікації, до 

яких належать суспільний добробут та якість інститутів. Охарактеризовано 

роль і місце інституцій ЄС у вирівнюванні соціально-економічної стратифікації. 

 

Брулевич, Володимир Віталійович  

Адміністративно-правове регулювання безпечності та якості харчових 

продуктів в Україні в умовах євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 

12.00.07 / Володимир Віталійович Брулевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 238 с. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання – визначення сутності й особливостей адміністративно-

правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів в Україні в 

умовах євроінтеграції. Визначено сутність понять безпечності й якості 

харчових продуктів за законодавством України та ЄС. 
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Будник, Юлія Андріївна  

Адміністративно-правове регулювання управління системою професійної 

орієнтації в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 /  

Юлія Андріївна Будник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с. 

Дисертаційна робота присвячена актуальним проблемам адміністративно-

правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні. 

Проаналізовано стан розвитку управління системою професійної орієнтації в 

Україні. Визначено її соціальне призначення у сучасному суспільстві. 

 

Воронко, Роман Михайлович  

Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України [Текст] : 

дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Роман Михайлович Воронко. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 592 с. 

У дисертаційній роботі розроблено концептуальні, теоретико-

методологічні засади, науково-методичні положення і практичні рекомендації 

щодо розвитку й удосконалення методології та організації контролю у системі 

споживчої кооперації України. 

 

Гандзюк, Ольга Володимирівна  

Формування облікової звітності як складової інформаційної системи підприємства 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ольга Володимирівна Гандзюк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 221 с. 

У дисертації досліджено теоретичні та організаційно-методичні засади 

формування облікової звітності. Уточнено зміст категорій «облікова звітність» 

та «інформативність звітності». Удосконалено класифікацію облікової 

звітності. Розкрито вплив на процес формування облікової звітності 

організаційно-технологічних особливостей будівельних підприємств. 

 

Глотов, Сергій Олександрович  

Право на приватне копіювання в цифровому середовищі (порівняльно-правовий 

аспект) [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Сергій Олександрович Глотов. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 186 с. 

Дисертація містить комплексне дослідження правового режиму творів, 

представлених у цифровій формі як нетипових об'єктів цивільного права та 

правового регулювання обмежень авторського права, зокрема вільного 

відтворення творів в особистих цілях. 
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Гримич, Майя Костянтинівна 

Судові акти як джерело адміністративного процесуального права України 

[Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Майя Костянтинівна Гримич. – 

Тернопіль : МАУП, 2017. – 194 с. 

Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та особливостей 

судових актів як джерел адміністративного процесуального права України. 

Узагальнено теоретико-правові підходи до розуміння джерел адміністративного 

процесуального права та їх сутнісних ознак. 

 

Данилюк, Марія Миколаївна 

Державні цінні папери в реструктуризації фінансових боргових зобов'язань 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Марія Миколаївна Данилюк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 247 с. 

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних положень, 

методичних і практичних рекомендацій щодо реструктуризації фінансових 

боргових зобов'язань шляхом випуску державних цінних паперів. 

 

Демкура, Тарас Володимирович  

Формування інтегрованих маркетингових комунікацій глобальних компаній 

мережевого маркетингу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 /  

Тарас Володимирович Демкура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 231 с. 

В дисертаційній роботі обґрунтовано закономірність розвитку мережевої 

організації бізнесу в умовах глобалізації. З'ясовано сутність та характерні 

особливості глобальних компаній мережевого маркетингу. Систематизовано 

основні теоретичні підходи до формування маркетингових комунікацій та 

визначено сутність інтегрованих маркетингових комунікацій. 

 

Денисяк, Наталя Миколаївна 

Правові засади діяльності нотаріату за законодавством України: матеріальний 

та процесуальний аспекти [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 /  

Наталя Миколаївна Денисяк. – Одеса : МГУ, 2017. – 272 с. 

Дисертаційна робота присвячена правовим основам нотаріату за 

законодавством України з точки зору матеріального та процесуального аспектів. 

Розглянуто виникнення і формування нотаріату на українських землях у різні 

часи історії національного права та державності. Встановлено, що 

особливостями сучасного нотаріату є змішана правова природа цієї інституції. 
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Джох, Роман Васильович  

Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій в 

Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Роман Васильович Джох. – 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 231 с. 

У дисертаційній роботі узагальнено і проаналізовано підходи до 

визначення понять «трансфертне ціноутворення» та «контрольована операція». 

Запропоновано визначення поняття «трансфертне ціноутворення» як правової 

категорії. Визначено причину виникнення правового регулювання 

оподаткування при здійсненні контрольованих операцій. 
 

Жук, Олег Богданович  

Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики держави [Текст] :  

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олег Богданович Жук. – Львів : ЛНУ  

ім. Івана Франка, 2017. – 295 с. 

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад та 

розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового 

забезпечення реалізації соціальної політики України. 
 

Загородня, Діана Іванівна  

Інформаційна технологія структурно-статистичної ідентифікації ієрархічних 

об'єктів за характерними точками їх контурів в автоматизованих системах 

відеонагляду [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Діана Іванівна Загородня. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 166 с. 

Дисертаційна робота присвячена розробленню методів контурної 

сегментації (КС), виділенню характерних точок (ХТ) контуру та ідентифікації 

ієрархічних об'єктів для підвищення швидкодії автоматизованих систем 

відеонагляду (АСВН) при обмежених обчислювальних ресурсах. 
 

Іванова, Анна Миколаївна  

Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Анна Миколаївна Іванова. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 232 с. 

У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обґрунтування, 

проведено оцінювання та запропоновано напрями застосування фіскальної 

консолідації в умовах децентралізації бюджетних повноважень. 
 

Касап, Віктор Миколайович  

Заміна сторін у цивільно-правовому зобов'язанні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 

12.00.03 / Віктор Миколайович Касап. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 229 с. 

У дисертаційній роботі проведено наукове дослідження поняття та 

особливостей заміни сторін у цивільно-правовому зобов'язанні. Здійснено огляд 

літератури, законодавства і практики його застосування за темою дисертаційного 

дослідження. 
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Катинська, Леся Романівна  

Електронна форма правочину (порівняльний аналіз правового регулювання в 

Україні та Польщі) [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 /  

Леся Романівна Катинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 193 с. 

Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання вчинення 

правочинів в електронній формі в Україні і Польщі. На підставі аналізу 

результатів теоретичних досліджень науковців та чинного законодавства з'ясовано 

зміст поняття електронної форми правочину та електронного документа. 

 

Ковальов, Ігор Миколайович  

Адміністративно-правові засади фізичної підготовки у правоохоронних органах 

[Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ігор Миколайович Ковальов. – Х. : 

ХНУВС, 2017. – 209 с. 

Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та особливостей 

адміністративно-правових засад фізичної підготовки у правоохоронних 

органах. Досліджено фізичну підготовку у правоохоронних органах як складову 

фізичної культури і спорту та предмет адміністративно-правового регулювання. 

 

Котляренко, Олександр Петрович  

Правоохоронна діяльність у Збройних Силах України: організаційно- 

правові аспекти [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 /  

Олександр Петрович Котляренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 264 с. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правоохоронної 

діяльності у Збройних Силах України, її адміністративно-правових та 

організаційних аспектів. У роботі з'ясовано особливості правоохоронної 

діяльності  у Збройних Силах України, висвітлено проблемні аспекти державно-

управлінських рішень у цій сфері. 

 

Кравчук, Наталія Олегівна  

Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості підприємства [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Олегівна Кравчук. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 192 с. 

У дисертації комплексно досліджено теоретико-методичні засади 

формування та використання інтелектуального капіталу підприємства у сучасних 

умовах господарювання. Визначено економічну сутність і структуру 

інтелектуального капіталу підприємства. 
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Кручак, Людмила Володимирівна  

Облік та аналіз дебіторської заборгованості в підприємствах з виробництва соків 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Людмила Володимирівна Кручак. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 234 с. 

Запропоновано трактування поняття «дебіторська заборгованість». 

Удосконалено класифікаційні ознаки дебіторської заборгованості для 

підприємств, що займаються виробництвом соків. З'ясовано особливості 

розвитку ринку соків. 

Удосконалено облік розрахунків шляхом відокремлення обліку розрахунків з 

покупцями від обліку розрахунків із замовниками. Поліпшено номенклатуру 

субрахунків до рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». 
 

Легкий, Олег Андрійович  

Цифрові комунікаційні інструменти маркетингу пивоварних підприємств 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олег Андрійович Легкий. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 202 с. 

У дисертаційній роботі здійснено розвиток теоретичних положень 

формування цифрових комунікаційних інструментів маркетингу та вироблено на 

цій основі пропозиції щодо їх ефективного використання пивоварними 

підприємствами України. Вдосконалено лінійну модель маркетингового 

комунікаційного процесу. 
 

Лендюк, Тарас Васильович 

Знання-орієнтовані методи та інформаційна технологія для побудови системи 

комп'ютеризації освіти [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 /  

Тарас Васильович Лендюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 195 с. 

Дисертація присвячена дослідженню формування індивідуальної 

траєкторії навчання, онтології навчальної дисципліни та зменшенню часу 

навчання і тестування. Розроблено метод формування індивідуальної траєкторії 

навчання з врахуванням складності навчального матеріалу, рівня знань студентів 

та індивідуальної траєкторії навчання, який дає змогу скоротити час навчання і 

тестування. 
 

Ліштаба, Людмила Вікторівна  

Формування механізму компетентності менеджерів в системі охорони здоров'я 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Людмила Вікторівна Ліштаба. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 235 с. 

У дисертації розвинуто теоретичні положення щодо формування механізму 

професійної компетентності менеджерів медичних закладів у системі охорони 

здоров'я. Визначено сутність професійної компетентності менеджерів закладів 

охорони здоров'я, дано власне визначення понять «менеджер у системі охорони 

здоров'я» та «механізм формування компетентностей управлінського персоналу». 
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Мазурик, Святослав Володимирович  

Інформаційно-правове забезпечення діяльності органів прокуратури [Текст] : 

дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Святослав Володимирович Мазурик. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 222 с. 

Дисертаційна робота є одним із перших у нашій державі комплексних 

досліджень інформаційно-правового забезпечення діяльності органів 

прокуратури України. У результаті проведеного дослідження зроблено ряд 

концептуальних висновків, висунуто та обґрунтовано низку нових важливих 

наукових положень, які можуть бути використані для вдосконалення сучасної 

концепції функціонування органів прокуратури. 

 

Мартинюк, Олександр Григорович  

Адміністративна діяльність органів прокуратури [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 

12.00.07 / Олександр Григорович Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 216 с. 

Дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній юридичній науці 

комплексних дослідженнь, в якому здійснена спроба формування концепції 

адміністративної діяльності органів прокуратури, визначені її особливості, а 

також розроблені пропозиції з удосконалення внутрішньоорганізаційної та 

управлінської діяльності в цій сфері. 

 

Матринюк, Віталій Васильович  

Фінансова політика інноваційного розвитку вищої освіти України [Текст] : дис. ... 

канд. екон. наук : 08.00.08 / Віталій Васильович Матринюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 221 с. 

У дисертаційній роботі досліджено теоретико-організаційні засади процесу 

формування та реалізації фінансової політики інноваційного розвитку вищої 

освіти України, сучасні реалії її стратегії й тактики, напрями модернізації 

фінансової тактики інноваційного розвитку в нашій країні. 

 

Микитюк, Мар'яна Василівна  

Екологічні виміри економічного розвитку країн Європи [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.02 / Мар'яна Василівна Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 

239 с. 

У дисертаційній роботі систематизовано та поглиблено теоретичні 

концепції екологізації економічного розвитку країн Європи, що дало змогу 

уточнити зміст понять «економічний розвиток» і «екологічні виміри 

економічного розвитку» та обґрунтувати закономірність переходу країн Європи 

до «зеленого зростання». 
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Нікітіна, Яніна Віталіївна  

Облік та контроль розрахунків підприємств за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Яніна Віталіївна Нікітіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 342 с. 

Дисертацію присвячено дослідженню обліку та контролю розрахунків 

підприємств за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням і 

розробці теоретичних, методичних та практичних рекомендацій щодо їх 

удосконалення. 

 

Новосьолова, Олена Сергіївна  

Фінансові дисбаланси в економічній системі держави [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.08 / Олена Сергіївна Новосьолова. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 

222 с. 

У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи 

виникнення, поширення, ідентифікації та регулювання фінансових дисбалансів. 

Обґрунтовано зв'язок фінансових дисбалансів з іншими станами фінансової 

системи. 

 

Олексійчук, Святослав Валерійович 

Державний борг України: оптимізація формування та ефективність управління 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Святослав Валерійович Олексійчук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 215 с. 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження проблем 

ефективності управління державним боргом України, причинно-наслідкової 

природи його виникнення та можливих напрямів оптимізації з метою виходу із 

кризи і забезпечення сталого соціально-економічного розвитку. 

 

Онопрієнко, Станіслав Григорович 

Правове забезпечення інформаційної культури в Україні [Текст] : дис. ... канд. 

юр. наук : 12.00.07 / Станіслав Григорович Онопрієнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 211 с. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання – визначення сутності й особливостей правового 

забезпечення інформаційної культури в Україні. На підставі аналізу теоретичних 

підходів до феномену інформаційної культури у філософських, педагогічних, 

культурологічних, правових науках визначено особливості широкого і вузького 

підходів до її сутності. 
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Панченко, Сніжана Сергіївна  

Строк цивільно-правового договору [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / 

Сніжана Сергіївна Панченко. – Хмельницький : ХУУП, 2017. – 234 с. 

У дисертаційній роботі досліджено загальні закономірності та видові 

особливості строку цивільно-правового договору. З'ясовано правову природу 

строку в цивільному праві й визначено місце строку договору в системі 

цивільно-правових строків. 

 

Патряк, Олександра Тарасівна  

Облік і контроль корпоративних прав телекомунікаційних підприємств [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександра Тарасівна Патряк. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 312 с. 

У дисертаційній роботі досліджено сучасну теоретичну парадигму сутності 

корпоративних прав як об'єкта обліку і контролю. Розроблено варіативну блок-

схему руху корпоративних прав (за етапами життєвого циклу) й запропоновано 

класифікацію господарських операцій з ними. Сформульовано галузеві 

особливості діяльності телекомунікаційних підприємств та їх вплив на побудову 

обліку і контролю. 

 

Романюта, Едуард Едуардович  

Міжнародна конкуренція податкових систем та політика оподаткування 

України в контексті євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Едуард Едуардович Романюта. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 235 с. 

У дисертаційній роботі досліджено теоретичні, методичні та практичні 

аспекти міжнародної конкуренції податкових систем і визначено їх роль у 

процесах глобалізації та європейської інтеграції. Визначено економічну сутність 

міжнародної конкуренції податкових систем. 

 

Саранюк, Антоніна Юріївна  

Управління витратами та формування тарифної політики на підприємствах 

теплоенергетики житлово-комунального господарства України [Текст] : дис. ... 

канд. екон. наук : 08.00.04 / Антоніна Юріївна Саранюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 300 с. 

У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення щодо управління 

витратами й формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики 

житлово-комунального господарства України. Визначено економічну природу та 

сутність управління витратами підприємств теплоенергетики. 
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Семотюк, Лілія Романівна  

Взаємовідносини малих і середніх підприємств з банками в умовах кризових 

явищ [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лілія Романівна Семотюк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 216 с. 

У дисертаційній роботі на основі узагальнення сутнісних характеристик 

малих і середніх підприємств визначено їх роль для розвитку економіки. 

Досліджено критерії їх визначення для ефективної співпраці з банками та 

обґрутновано форми і види взаємовідносин з банками як фінансовими 

посередниками. 

 

Сердечна, Ірина Леонідівна   

Особисті немайнові права і обов'язки інших членів сім'ї та родичів [Текст] : дис. ... 

канд. юр. наук : 12.00.03 / Ірина Леонідівна Сердечна. – Хмельницький : ХУУП, 

2017. – 258 с. 

У дисертаційному дослідженні  наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у виявленні та вирішенні комплексу 

теоретичних і практичних проблем доктрини сімейного права, пов'язаних із 

комплексним визначенням особистих немайнових прав та обов'язків інших 

членів сім'ї й родичів. 

 

Сидорович, Олена Юріївна   

Інститути оподаткування: детермінанти функціонування в фіскальному просторі 

[Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Олена Юріївна Сидорович. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 562 с. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методологічних положень, 

що сприяють узагальненню передумов функціонування інститутів 

оподаткування, визначають їх детермінуючий вплив на системні характеристики 

і параметри розвитку фіскального простору та уможливлюють формування 

практичних рекомендацій щодо систематизації комплексу заходів з підвищення 

дієвості функціонування інститутів оподаткування. 

 

Собко, Ольга Миколаївна   

Теоретико-методологічні домінанти розвитку інтелектуального капіталу в 

процесі креації вартості підприємства [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / 

Ольга Миколаївна Собко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 561 с. 

У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні засади, 

науково-методичні положення і практичні рекомендації щодо розвитку 

інтелектуального капіталу в процесі креації вартості підприємства. 
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Судин, Юлія Анатоліївна   

Облік і аналіз гудвілу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Юлія Анатоліївна Судин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 176 c. 

У дисертаційній роботі розглянуто концептуальні основи гудвілу в 

економічній та бухгалтерській інтерпретації. Запропоновано класифікацію 

гудвілу відповідно до облікових потреб. Визначено теоретико-методичні й 

практичні засади його визнання в обліку для відображення у фінансовій 

звітності підприємства. 
 

Тинська, Інна Іванівна  

Державне підприємництво в системі управління національною економікою 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Інна Іванівна Тинська. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 270 с. 

У дисертаційній роботі розкрито сутнісні характеристики соціально-

економічної природи державного підприємництва, ідентифіковано його роль як 

елемента системи управління національною економікою, виявлено особливості 

становлення і трансформації. 
 

Труфанова, Юлія Владиславівна   

Припинення договору найму (оренди) [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / 

Юлія Владиславівна Труфанова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 250 с. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню припинення договору 

найму (оренди) як самостійної стадії динаміки договірного зобов'язання з 

передання майна у тимчасове платне користування. У роботі обґрунтовано, що 

договір найму (оренди) є однією з найдавніших договірних конструкцій, сфера 

застосування якої поширюється як на підприємницьку діяльність, так і на побут. 
 

Файнгольд, Ірена Давидівна  

Адміністративно-правове забезпечення контролю за адвокатською діяльністю в 

Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ірена Давидівна Файнгольд. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 259 с. 

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних 

і практичних проблем адміністративно-правового забезпечення контролю за 

адвокатською діяльністю в Україні. Визначено особливості контролю як одного 

зі способів забезпечення законності в адвокатській діяльності. 
 

Ходак, Євгеній Сергійович  

Адміністративно-правовий статус фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

[Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Євгеній Сергійович Ходак. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 247 с. 

Дисертаційну роботу присвячено системному дослідженню науково-

практичних проблем адміністративно-правового статусу Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб в Україні, а також вдосконаленню його правового 

регулювання. 
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Шевчук, Антон Михайлович  

Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : дис. ... 

канд. екон. наук : 08.00.08 / Антон Михайлович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 222 с. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних 

та практичних аспектів економічного капіталу банку і визначенню його ролі у 

процесі управління ризиками банківської діяльності. Проаналізовано наукові 

підходи до визначення сутності поняття економічного капіталу банку та 

обґрунтовано власне визначення цього поняття. 
 

Шупа, Леся Зіновіївна   

Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Леся Зіновіївна Шупа. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 245 с. 

У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретико-

організаційних та інституційно-правових основ медичного страхування у системі 

страхового захисту населення. Розкрито економічну сутність страхового захисту 

та виокремлено ознаки ідентифікації соціального і комерційного медичного 

страхування у системі страхових відносин, досліджено економічну природу 

медичного страхування як важливого сегмента страхового сектору економіки. 

 

Автореферати дисертацій 
 

Арзамасова, Оксана Вікторівна  

Управління кадровим потенціалом держави в умовах побудови нової економіки 

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

08.00.03 – економіка та управління національним господарством /  

Оксана Вікторівна Арзамасова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Артемчук, Тетяна Олександрівна  

Трансформація організаційної структури підприємств природних монополій 

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

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) / Тетяна Олександрівна Артемчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Бабовал, Надія Ростиславівна  

Формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /  

Надія Ростиславівна Бабовал. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
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Базилюк, Володимир Богданович  

Інституційно-економічні засади розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в 

регіонах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / 

Володимир Богданович Базилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 36 с. 
 

Болквадзе, Наталія Іванівна  

Біржові ринки електроенергії країн Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини / Наталія Іванівна Болквадзе. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Бригадир, Вікторія Олександрівна   

Соціально-економічна стратифікація країн ЄС [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини / Вікторія Олександрівна Бригадир. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Брулевич, Володимир Віталійович   

Адміністративно-правове регулювання безпечності та якості харчових 

продуктів в Україні в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право / Володимир Віталійович Брулевич. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Будник, Юлія Андріївна 

Адміністративно-правове регулювання управління системою професійної 

орієнтації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. 

наук : спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право / Юлія Андріївна Будник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Воронко, Роман Михайлович  

Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / 

Роман Михайлович Воронко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 36 с. 
 

Гандзюк, Ольга Володимирівна   

Формування облікової звітності як складової інформаційної системи підприємства 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) /  

Ольга Володимирівна Гандзюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
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Герман, Людмила Тарасівна  

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

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини / Людмила Тарасівна Герман. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Глотов, Сергій Олександрович  

Право на приватне копіювання в цифровому середовищі (порівняльно-правовий 

аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 

12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право / Сергій Олександрович Глотов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Гримич, Майя Костянтинівна  

Судові акти як джерело адміністративного процесуального права України [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право /  

Майя Костянтинівна Гримич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Гришко, Уляна Петрівна   

Захист прав споживачів транспортних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право / Уляна Петрівна Гришко. –  

Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 19 с. 
 

Данилюк, Марія Миколаївна  

Державні цінні папери в реструктуризації фінансових боргових зобов'язань 

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

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Марія Миколаївна Данилюк. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Демкура, Тарас Володимирович  

Формування інтегрованих маркетингових комунікацій глобальних компаній 

мережевого маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини / Тарас Володимирович Демкура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Денисяк, Наталя Миколаївна  

Правові засади діяльності нотаріату за законодавством України: матеріальний 

та процесуальний аспекти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юр. наук : спец. 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право / Наталя Миколаївна Денисяк. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
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Джох, Роман Васильович  

Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій в 

Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право / Роман Васильович Джох. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Донцов, Денис Юрійович  

Спадкування подружжя за цивільним законодавством України [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 – 

цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / 

Денис Юрійович Донцов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Загородня, Діана Іванівна  

Інформаційна технологія структурно-статистичної ідентифікації ієрархічних 

об'єктів за характерними точками їх контурів в автоматизованих системах 

відеонагляду [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 – інформаційні технології / Діана Іванівна Загородня. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 21 с. 

 

Катинська, Леся Романівна  

Електронна форма правочину (порівняльний аналіз правового регулювання в 

Україні та Польщі) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. 

наук : спец. 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право / Леся Романівна Катинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 20 с. 

 

Ковальов, Ігор Миколайович  

Адміністративно-правові засади фізичної підготовки у правоохоронних органах 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право /  

Ігор Миколайович Ковальов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Котляренко, Олександр Петрович  

Правоохоронна діяльність у Збройних Силах України: організаційно-правові 

аспекти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право / Олександр Петрович Котляренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
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Кравчук, Наталія Олегівна  

Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості підприємства [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 

Наталія Олегівна Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Крупка, Андрій Ярославович   

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

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

і кредит / Андрій Ярославович Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Кручак, Людмила Володимирівна  

Облік та аналіз дебіторської заборгованості в підприємствах з виробництва соків 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / 

Людмила Володимирівна Кручак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Легкий, Олег Андрійович  

Цифрові комунікаційні інструменти маркетингу пивоварних підприємств 

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

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) / Олег Андрійович Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Лендюк, Тарас Васильович  

Знання-орієнтовані методи та інформаційна технологія для побудови системи 

комп'ютеризації освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 – інформаційні технології / Тарас Васильович Лендюк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Ліштаба, Людмила Вікторівна 

Формування механізму компетентності менеджерів в системі охорони здоров'я 

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

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) / Людмила Вікторівна Ліштаба. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Мазурик, Святослав Володимирович  

Інформаційно-правове забезпечення діяльності органів прокуратури [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / 

Святослав Володимирович Мазурик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
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Мартинюк, Віталій Васильович  

Фінансова політика інноваційного розвитку вищої освіти України [Текст] : 

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

гроші, фінанси і кредит / Віталій Васильович Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 20 с. 
 

Микитюк, Мар'яна Василівна  

Екологічні виміри економічного розвитку країн Європи [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини / Мар'яна Василівна Микитюк. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Нікітіна, Яніна Віталіївна 

Облік та контроль розрахунків підприємств за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

(за видами економічної діяльності) / Яніна Віталіївна Нікітіна. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Ольховський, Максим Анатолійович  

Адміністративно-правовий статус та організація діяльності волонтерських 

організацій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] :  

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право /  

Максим Анатолійович Ольховський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Онопрієнко, Станіслав Григорович  

Правове забезпечення інформаційної культури в Україні [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право / Станіслав Григорович 

Онопрієнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Панченко, Сніжана Сергіївна  

Строк цивільно-правового договору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право / Сніжана Сергіївна Панченко. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Патряк, Олександра Тарасівна  

Облік і контроль корпоративних прав телекомунікаційних підприємств [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / 

Олександра Тарасівна Патряк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
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Полянська, Ірина Ярославівна 

Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування: порівняння з 

європейськими правовими моделями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Ярославівна Полянська. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Романюта, Едуард Едуардович  

Міжнародна конкуренція податкових систем та політика оподаткування 

України в контексті євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини / Едуард Едуардович Романюта. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 20 с. 
 

Саранюк, Антоніна Юріївна  

Управління витратами та формування тарифної політики на підприємствах 

теплоенергетики житлово-комунального господарства України [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 

Антоніна Юріївна Саранюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Семотюк, Лілія Романівна  

Взаємовідносини малих і середніх підприємств з банками в умовах кризових 

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

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) / Лілія Романівна Семотюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Сердечна, Ірина Леонідівна  

Особисті немайнові права і обов'язки інших членів сім'ї та родичів [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 – 

цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / 

Ірина Леонідівна Сердечна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 

 

Скомаров, Олександр Вікторович  

Адміністративно-правові основи діяльності Національного антикорупційного 

бюро України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : 

спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право / Олександр Вікторович Скомаров. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
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Собко, Ольга Миколаївна  

Теоретико-методологічні домінанти розвитку інтелектуального капіталу в процесі 

креації вартості підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) / Ольга Миколаївна Собко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 36 с. 
 

Судин, Юлія Анатоліївна  

Облік і аналіз гудвілу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

(за видами економічної діяльності) / Юлія Анатоліївна Судин. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Труфанова, Юлія Владиславівна  

Припинення договору найму (оренди) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право / Юлія Владиславівна Труфанова. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Тулай, Оксана Іванівна 

Державні фінанси у забезпеченні сталого людського розвитку [Текст] : автореф. 

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

кредит / Оксана Іванівна Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 40 с. 
 

Файнгольд, Ірена Давидівна  

Адміністративно-правове забезпечення контролю за адвокатською діяльністю в 

Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право / Ірена Давидівна Файнгольд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Черевко, Ольга Ігорівна 

Трансфертне ціноутворення в податковій системі України [Текст] : автореф. 

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

і кредит / Ольга Ігорівна Черевко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Шевчук, Антон Михайлович  

Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : автореф. 

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

кредит / Антон Михайлович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
 

Шупа, Леся Зіновіївна  

Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення 

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

гроші, фінанси і кредит / Леся Зіновіївна Шупа. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с. 
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Монографії 
 

Августин, Р. Р. Теоретико-методологічні засади та прикладні 

інструменти державної політики системної детінізації 

економічних відносин в Україні [Текст] : монографія /  

Р. Р. Августин. – Тернопіль : Крок, 2017. – 309 с.  

 

 

 
 

 

Accounting in Ukraine under implementation of the european 

legislation [Tekst] : мonograph / M. Luchko, N. Khorunzhak,  

I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. – Ternopil : 

TNEU, 2017. – 232 p.  

The monograph is devoted to problems of development and 

improvement of the accounting system in Ukraine in accordance with 

European legislation and implementation of principles and approaches 

recommended by the International Financial Reporting Standards. The 

research provides the theoretical study of improvement of the legal framework and 

practice of accounting, ways of solution of organizational issues and reasoning for the 

use of modern accounting methods and advanced information models. The monograph 

is intended for researchers, practitioners and students, who take economics courses.  

 

 

Антикризове управління національною економікою [Текст] : 

монографія / І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко [та ін.] ; 

за заг. ред. І. Малого. – К. : КНЕУ, 2017. – 368 с.  

У монографії вперше комплексно досліджено проблематику 

державного антикризового управління національною економікою. 

Розкрито методологію, методи та інструменти державного 

управління національною економікою. Авторами визначено 

особливості антикризового управління економікою України за умов 

макроекономічної нестабільності на основі оцінювання макроекономічних шоків і 

детермінант збалансованого економічного розвит-ку. Висвітлено трансформацію 

публічного сектору з урахуванням поглиблення реформ та європейської інтеграції. 

Обґрунтовано сучасні пріоритети антикризового управління. 

Рекомендовано для системи підготовки магістрів і докторів філософії з 

економіки, публічного управління та адміністрування, а також буде корисною 

для науковців, працівників державних і муніципальних органів управління, 

студентів ВНЗ економічного профілю. 
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Архітектоніка управління збалансованим розвитком 

національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, 

П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – 

Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.  

У монографії обґрунтовано концептуальні засади 

управління збалансованим розвитком національної економіки; 

проаналізовано фактори та передумови збалансованого 

розвитку національної економіки на різних рівнях її функціонування.  
 

 

Біловус, Л. І. Україномовна періодика у національно-

культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.) 

[Текст] : монографія / Л. І. Біловус. – Тернопіль : ТНЕУ,  

2017. – 608 с.  

У пропонованій монографії зосереджено увагу на 

надзвичайно розгалуженій мережі різнопрофільної 

україномовної періодики США, що є не тільки своєрідним 

виразником і презентатором українства за океаном, а й умовою становлення 

національної спільноти, самоствердження українців. 

Досліджувані матеріали підкреслюють важливі проблеми українців як 

етнічної групи на американському континенті, зв’язки з історичною 

батьківщиною та українцями в інших країнах, власне, дають надзвичайно 

цінний матеріал щодо історії української еміграції, її національно-культурного 

життя. Узагальнений досвід щодо збереження своєї національної ідентичності 

українською діаспорою в полікультурному та іншомовному середовищі США, 

презентований через її україномовну періодику, вважаємо, може стати 

важливим та корисним і для самої України, зокрема для формування світогляду 

прийдешнього покоління. 

 

 

Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних 

суб’єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 214 с. 

У монографії розглянуто теоретичні та прикладні засади  

використання протидіючого маркетингу, а саме у вирішенні 

проблеми торгівлі людьми, висвітлено зарубіжний і вітчизняний 

досвід маркетингової діяльності урядових та неурядових 

організацій, які спеціалізуються на протидії торгівлі людьми, подано рекомендації 

щодо маркетингових комунікаційних заходів у рамках Державної соціальної 

програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року. 
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Васильчишин, О. Б. Фінансова безпека банківської системи 

України: філософські детермінанти [Текст] : монографія / 

О. Б. Васильчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 380 с. 

 

 

 

 

 

Васіна, А. Ю. Структурне реформування національної 

економіки: методологічні та інституційні аспекти [Текст] : 

монографія / А. Ю. Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 392 с.  

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади 

інституційного забезпечення структурного реформування 

економіки; здійснено оцінку впливу структури національної 

економіки на досягнення цілей соціально-економічного розвитку. 

 

 

Globalizacja droga ku przyszlosci [Tekst] : мonograph. – 

Krakow : EikonPlus. – 2017. – Зі змісту : Коваль, О. Є. Вплив 

глобалізаційних процесів на стан духовності та 

трансформацію людських учинків милосердя в Україні /  

О. Є. Коваль. –  C. 101–121. 

 

 

 

 

 

Горлачук, М. А. Регіональне ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію: теорія і практика [Текст] : 

монографія / М. А. Горлачук, М. К. Пархомець,  

О. А. Горлачук. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – 410 с. 
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Грубінко, А. В. Велика Британія в системі європейської 

зовнішньої і безпекової політики (1990 – 2016 рр.) [Текст] = 

Great Britan in the European foreign and security policy 

system (1990 – 2016) : монографія / А. В. Грубінко. – 

Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 640 с.  

Публікація є першим монографічним дослідженням історії 

участі Великої Британії у зовнішній та безпековій політиці 

Європейського Союзу. Висвітлюються питання ролі Великої Британії у 

становленні Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського 

Союзу та її вплив на відносини королівства з іншими стратегічними партнерами. 

 

 

Justiz in Mittel- und Osteuropa [Der Text] : мonographie / 

Oesten Baller, Burkhard Breig (Hrsg). – Berlin : BWV – 

Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2017. – 180 s. 

Eine unabhängige und funktionsfähige Justiz ist eine 

unverzichtbare Voraussetzung für einen demokratischen Rechtsstaat 

und eine stabile wirtschaftliche Entwicklung. In den beiden größten 

Ländern im postsowjetischen Raum, in Russland und der Ukraine, ist 

es ein weiter Weg hin zu einer unabhängigen Justiz, gerade wenn man die gerichtliche 

Kontrolle des Präsidenten und der Regierung in den Blick nimmt. Aber auch in Ungarn 

und Polen, Mitglieder der Europäischen Union seit 2004, ist die Verfassungsjustiz auf 

Grund zunehmenden politischen Drucks in ihrer Unabhängigkeit bedroht. Juristen aus 

diesen Ländern sowie aus Deutschland und aus Israel untersuchen unterschiedliche 

Fragen des Zustands und der Entwicklung der Justiz, primär in den Ländern Russland, 

Ukraine, Polen und Ungarn. Ein Schwerpunkt ist die Rechtsentwicklung in Russland, 

vor allem die sehr umstrittene Abschaffung des russischen Obersten Arbitragegerichts 

und die Übertragung seiner Funktionen auf das Oberste Gericht. 

 

 

Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах 

євроінтеграційних процесів в Україні [Текст] : монографія / 

за заг. ред. акад. НАПрН України О. Д. Крупчана ; наук. ред. 

А. Б. Гриняк. – Київ, 2017. – 334 с.  

Монографія присвячена дослідженню договірного 

регулювання приватноправових відносин на основі аналізу 

засадничих теоретичних положень приватноправової теорії 

крізь призму особливих умов євроінтеграційних процесів в Україні. Подано 

аналіз феномену договору в приватноправових відносинах. Особливу увагу 
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приділено новітнім змінам договірного регулювання. Охарактеризовано 

особливості договірного режиму в різних сферах приватноправових відносин. 

Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства 

і практики його застосування.  

Книга адресована науковим та науково-педагогічним працівникам вищих 

навчальних закладів і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам, 

суддям, адвокатам, нотаріусам та всім, хто цікавиться актуальними питаннями 

договірного регулювання приватноправових відносин в Україні. 

 

 

Інтернаціоналізація освіти і науки: національні особливості 

та світові тенденції [Текст] : кол. монографія / А. В. Рибчук,  

І. О. Іващук, А. П. Румянцев, П. В. Скотний [та ін.] ; за наук. 

ред. проф. А. В. Рибчука. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка, 2017.  

 

 

 

Искусственные нейронные сети и искусственные 

иммунные системы для обнаружения вторжений [Текст] : 

монография / М. П. Комар, В. А. Головко, А. О. Саченко  

[и др.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 188 с.  

 

 

 

 

Історія становлення і розвитку ендокринології в ІФНМУ за 

50 років (1967–2017) [Текст] : монографія / Н. В. Скрипник, 

В. І. Боцюрко, О. М. Дідушко, І. О. Костіцька [та ін.] ; за ред. 

Н. В. Скрипник. – Івано-Франківськ : Ярина, 2017. – 108 с. 
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Ковальчук, О. Я. Математичне моделювання сталого 

розвитку [Текст] : монографія / О. Я. Ковальчук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 245 с. 

Висвітлено основні теоретичні питання та підходи до 

«вимірювання» показників сталого розвитку і побудови 

адекватних індикаторів для його кількісної оцінки. Розглянуто 

сучасні технічні інструменти застосування традиційних 

аналітичних, математичних методів та обчислювальних алгоритмів для 

моделювання сталого розвитку, наведено результати емпіричних досліджень. 

Математичні й комп’ютерні моделі, представлені у цій праці, спрямовані на 

вирішення основних проблем сталого розвитку, але вони мають широке коло 

застосування в інших сферах, включаючи міжнародні відносини, економіку, 

медицину і системи управління.  

Для науковців, аспірантів та студентів старших курсів, які вивчають 

питання стійкого розвитку чи науку про стійкість загалом і використовують у 

своїх дослідженнях методи математичного та комп’ютерного моделювання. 

 

 

Козак, Т. Б. Розвиток іншомовної компетентності студентів : 

лінгво-дидактичний аспект [Текст] = Entwicklung der 

fremdsprachigen Kompetenz der Studenten: linguodidaktischer 

Aspect : монографія / Т. Б. Козак, Л. Б. Служинська. – 

Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 197 с.  

У колективній монографії представлено результати 

дослідження й систематизації теоретичних, науково-

методичних та практичних положень і розробок щодо розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності студентів на занятті іноземної мови з огляду на 

лінгво-дидактичний аспект.  

 

 

Conceptual approach to reforming of the national accounting 

system [Техst] : collective мonograph / Z.-M. V. Zadorozhny,  

Ya. D. Krupka, A. M. Lyubenko, O. I. Skasko [et al.] ; for the 

scientific editorship of doctor of sciences, prof.  

Z.-M. V. Zadorozhny. – Seattle, WA, USA : Kindle Publishing, 

2017. – 236 p. 

The monograph presents the characteristics of the current state of 

accounting in Ukraine and the ways of improving its certain objects within international 

trends of harmonization of financial reporting and modern requirements for the economy 

management. The authors provided suggestions for harmonization of accounting in 
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Ukraine, improvement of accounting information, particularly, under the conditions of 

computer communication accounting. The importance of accounting in the 

implementation of the company social activity was shown, recommendations on solving 

the problems of accounting reforming and the company’s assets and costs were given. 

The issue of accounting and the company’s reporting transformation according to the 

international requirements is considered as one of the ways of the investment climate 

improvement in Ukraine.  

The monograph is intented to be used by researchers, lecturers, teachers, 

doctoral and post-graduate students of economic specialties of higher education 

institutions as well as for managers, accountants and economists at the enterprises. 

 

 

Королюк, Ю. Г. Сценарне прогнозування розвитку 

прикордонних регіонів [Текст] : монографія / Ю. Г. Королюк 

[та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Кифяка. – Чернівці : Місто, 2017. – 

330 с.  

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та 

прикладні аспекти сценарного прогнозування соціально-

економічного розвитку прикордонних регіонів, обґрунтовано 

атрактивні домінанти оптимістичного сценарію соціально-економічного 

розвитку прикордонних регіонів, запропоновано пріоритетні напрями і 

сценарні механізми їх реалізації. 

Це дослідження сприяє систематизації та узагальненню теоретичних 

положень сценарного прогнозування, визначенню методів сценарного підходу і 

особливостей їх використання у стратегіях розвитку прикордонних регіонів. На 

основі комплексного аналізу соціально-економічного стану прикордонних регіонів 

здійснено їх позиціонування за рівнем ефективності використання потенціалу 

розвитку (на матеріалах прикордонних областей Карпатського регіону). 

Видання буде корисним працівникам органів місцевої влади, фахівцям з 

питань регіональної економіки, науковцям та студентам. 

 

 

Корпоративне право України: проблеми теорії та практики 

[Текст] : монографія / В. А. Васильєва, А. В. Зеліско,  

В. В. Луць, І. Б. Саракун, Л. В. Сіщук [та ін.] ; за заг. ред. 

проф. В. А. Васильєвої. – Івано-Франківськ, 2017. – 612 с.  
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Крамарчук, С. П. Стратегічні вектори розвитку 

туристичних дестинацій Тернопільщини [Текст] : 

монографія / С. П. Крамарчук ; за заг. ред. А. М. Тибіня. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 170 с.  

 

 
 

 
 

 

Крисоватий, А. І. Муніципальна боргова політика: теоретичні 

концепти та практика реалізації в Україні [Текст] : 

монографія / А.  Крисоватий, Н. Синютка. – Львів : 

Українська академія друкарства, 2017. – 199 с. 

Досліджено теоретичні концепти місцевої боргової 

політики, соціально-економічну сутність та природу 

муніципальних запозичень. Проведено моніторинг сучасного 

стану ринку муніципальних запозичень в Україні, розкрито 

аспекти формування муніципальної боргової політики й акцентовано на 

проблемах боргової децентралізації на прикладі окремих міст. Запропоновано 

орієнтири імплементації муніципальної боргової політики за умов фіскальних і 

боргових розривів. Для науковців та студентів економічних спеціальностей, 

спеціалістів у галузі державних фінансів і усіх, хто цікавиться проблематикою 

залучення боргового фінансування через органи місцевого самоврядування.  
 

 

Марків, М. М. Організація управлінського обліку на 

деревообробних підприємствах [Текст] : монографія /  

М. М. Марків, Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : КП «Лік», 

2017. – 302 с.   

 

 
 

 
 

 

Мельник, А. Ф. Державно-приватне партнерство в системі 

інститутів національної економіки: механізми розвитку 

[Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с.  

У монографії розглянуто інститут державно-приватного 

партнерства (ДПП) у системі інституціонального забезпечення 

модернізаційного розвитку національної економіки; розкрито 

теоретичні засади взаємодії державного і приватного  

секторів економіки. 
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Методи, алгоритми і програмні засоби опрацювання 

біомедичних зображень [Текст] : монографія /  

О. М. Березький, Ю. М. Батько, К. М. Березький [та ін.]. – 

Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2017. – 330 с. 

У монографії розглянуто питання, пов'язані з 

опрацюванням біомедичних зображень. Проаналізовано 

цитологічні та гістологічні зображення диспластичних процесів 

і злоякісних пухлин молочної залози. Описано теоретичні основи теоретико-

групового підходу до структурного аналізу зображень, методи та алгоритми 

перетворення зображень в афінному і топологічному просторах. Наведено 

розроблені методи й алгоритми сегментації та контурного аналізу зображень. 

Представлено нечіткі бази діагностичних знань і класифікатори зображень, які 

використовуються для процесу діагностування. Наведено прикладні системи 

автоматизованої мікроскопії аналізу гістологічних та цитологічних зображень.  

Для студентів, аспірантів і фахівців, що займаються питаннями 

опрацювання зображень, розробників програмних систем аналізу зображень, а 

також медиків, які працюють із системами  автоматизованої мікроскопії. 

 

 

Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю 

підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк,  

В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред.  

П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 399 с. 

У монографії обґрунтовано методичні підходи до 

стратегічного управління та управління витратами 

підприємства; проаналізовано вплив внутрішніх і зовнішніх 

факторів на результати діяльності підприємства; визначено організаційно-

економічні аспекти управління витратами за центрами відповідальності в 

контексті інноваційного розвитку підприємств комунальної теплоенергетики; 

запропоновано напрями реалізації методичних підходів до стратегічного 

аналізу в управлінні діяльністю підприємства. 

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів вищих начальних 

закладів, аспірантів, а також для практичних працівників, яких цікавлять 

питання стратегічного управління діяльністю підприємства.  
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Modern tendencies of fiscal policy in European economic space 

[Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko,  

O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – 

Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p. 

The monograph deals with modern trends in fiscal theory. 

Financial policy of ensuring sustainable development is substantiated. 

Theory and practice of budget decentralization are explored. 
 

 

Наука и инновации в современном мире: менеджмент и 

юриспруденция [Текст] : кол. монографія / В. С. Мазур,  

Е. В. Мироненко, Ю. П. Олексин, Н. М. Орлов [и др.]. – 

Одесса, 2017. – 140 с.  

Монография содержит научные исследования авторов в 

области техники и технологий. Может быть полезна для 

инженеров, руководителей и других работников предприятий и 

организаций, а также преподавателей, соискателей, аспирантов, 

магистрантов и студентов высших учебных заведений. 
 

 

National economic development and modernization: experience 

of Poland and prospects for Ukraine [Текст] : collective 

monograph / edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. – Kielce : 

Baltija Publishing, 2017. – Vol. 2. – 344 p.  

 

 

 

 
 

 

Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, 

макро- та прикладні аспекти [Текст] : монографія / за ред. 

О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучерової. – 

Запоріжжя : КПУ, 2017. – 452 с. 

У монографії розглянуто та узагальнено сучасні аспекти 

формування нової траєкторії розвитку України, розроблено 

низку науково-методологічних підходів щодо подальших 

структурних змін на всіх рівнях соціально-економічної системи 

держави. Пропозиції авторів націлені на формування нового уявлення щодо 

перспективних напрямів розвитку соціально-економічних процесів в Україні. 

Для фахівців, які на науковому і практичному рівнях вирішують питання 

соціально-економічного відновлення та розвитку в Україні, а також викладачів, 

студентів і аспірантів економічних спеціальностей. 
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Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення 

діяльності підприємств в умовах інституційних 

трансформацій [Текст] : кол. монографія / Р. Ф. Бруханський, 

П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. – Тернопіль :  

Осадца Ю. В., 2017. – 388 с.  

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та 

практичні аспекти обліку, аналізу і аудиту в умовах інституційних 

трансформацій. Розкрито роль та місце цих категорій у створенні 

й регулюванні економічних відносин. Визначено стратегію розвитку обліково-

аналітичного та організаційно-правового забезпечення діяльності підприємств.  

Видання призначене для науковців, бухгалтерів, аналітиків, експертів, 

керівників і фахівців сучасної економіки. 

 

 

Окремі види договорів у сучасному законодавстві України 

[Текст] : кол. монографія ;  за заг. ред. О. С. Кізлової,  

О. С. Кужко, Л. В. Діденко. – Одеса : Айс-Принт, 2017. – 501 с.    

 

 

 

 

 

 

 

Prawo handlowe Ukrainy [Tekst] : monografia / I. Kalaur,  

V. Vasylieva, O. Kovalyshyn, L. Sishchuk ; pod red.a prof.  

V. Vasylievoji. – Ivano-Frankowsk, 2017. – 286 p. 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкар, М. С. Анатомія бізнесу в інформаційному полі 

підприємства [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – 

Тернопіль : Карт-бланш, 2017. – 212 с.  
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Ринок банківських послуг в умовах структурного 

реформування економіки України [Текст] : монографія /  

Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. 

Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с. 

Монографія присвячена теоретичним і прикладним 

проблемам ринку банківських послуг в умовах структурного 

реформування економіки України. Розглянуто теоретичні засади 

кредитної, депозитної та інвестиційної діяльності банків у сучасних умовах. 

 

 

Розвиток економіки України: трансформації та інновації 

[Текст] : кол. монографія : у 2-х т. / Н. В. Навольська, С. В. 

Грубяк, П. С. Бабій [та ін.] ; за заг. ред. О. Л. Гальцової. – 

Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 324 с. 

Монографія присвячена дослідженню методологічних і 

прикладних питань глобальних трансформаційних процесів та 

їх впливу на національний і регіональний рівні. Розглянуто 

концептуальні основи сталого розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації та міжнародної інтеграції. Розкрито сучасний механізм 

регулювання трансформацій господарського комплексу України.  

Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а 

також усіх тих, хто цікавиться теоретичними розробками у сфері економіки та 

управління і реальними економічними процесами, що розвиваються в Україні та 

світі. 

 

 

Розвиток системи бухгалтерського обліку, аналізу і 

контролю: інтегрований ракурс проблем [Текст] : кол. 

монографія / І. А. Чопляк [та ін.] ; за заг. ред. проф.  

Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2017. – 400 с. 
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Розвиток соціально-економічних систем в умовах 

глобальної нестабільності [Текст] : монографія / за наук. 

ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : 

ТНЕУ, 2017. – 272 с.  

Колективна монографія виконана в межах комплексної 

теми дослідження і розрахована на широке коло вітчизняних 

фахівців, науковців, податківців, державних службовців, 

причетних до розробки та впровадження практичних аспектів розвитку 

економіки в умовах глобальної нестабільності. 

 

 

Розвиток та модернізація національної економіки: досвід 

Польщі та перспективи України [Текст] : монографія /  

за заг. ред. Я. Кохановського. – Рига, Латвія :Baltija 

Publishing, 2017. – 350 с.  

 

 

 

 

 

 

Семенчук, Ю. А. Интерактивное обучение студентов 

английской экономической лексике [Текст] : монография / 

Ю. А. Семенчук ; под науч. ред. О. Б. Тарнопольского. – 

Тернополь : Вектор, 2017. – 212 с.  

В монографии раскрываются теоретические и 

практические аспекты методики интерактивного обучения 

студентов английской экономической лексике. Анализируются 

психологические закономерности интерактивной учебной деятельности по 

формированию англоязычной лексической компетентности у студентов, 

обобщаются лингвистические особенности терминологической лексики сферы 

международной экономики. 

 

 

Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія 

її подолання : монографія / за ред. С. М. Аржевітіна,  

Т. Є. Унковської. – Київ : КНЕУ, 2017. – 182 с.  
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Современные проблемы финансовой глобализации: 

вызовы, риски, инновационные сдвиги и лидерство /  

под ред. З. О. Луцишин, Н. Я. Кравчук, Т. А. Фроловой. – 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna : Bielsko-Biała, 

2017. – 184 с. 

 

 

 

 

 

Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці 

[Текст] : монографія / І. З. Якименко, М. М. Касянчук  

[та ін.] ; за заг. ред. Я. М. Николайчука. – Тернопіль : ТзОВ 

«Терно-граф», 2017. – 912 с.  

 

 

 

 

 

 

Сталий розвиток аграрного бізнесу сільськогосподарських 

товаровиробників регіону: теорія, методологія, практика 

[Текст] : монографія / А. М. Ужва [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – 

352 с.  

 

 

 

 

 

 

Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в 

умовах глобалізації [Текст] : монографія / Л. Т. Богуцька, 

Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, В. А. Дерій [та ін.]. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 288 с. 
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Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення 

управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери 

[Текст] : кол. монографія / за ред. С. М. Шкарлета,  

В. Г. Маргасової. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – 

620 с. 

Якісна та своєчасна статистична інформація про 

економічне, соціальне й екологічне становище України та її 

регіонів необхідна для подальшого вдосконалення державного 

управління і прийняття виважених, обґрунтованих рішень щодо забезпечення 

сталого розвитку національної економіки та соціальної сфери, є необхідною 

умовою для формування громадянського суспільства і подальшої міжнародної 

інтеграції нашої держави – України. 
 

 

Стецько, М. В. Ринок капіталів у фінансуванні підприємств : 

сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] : монографія /  

М. В. Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 345 с. 

У монографії набули подальшого розвитку теоретико-

методологічні засади корпоративних фінансів і ринку капіталів. 

Визначено сучасний стан ринку капіталів в Україні та тенденції 

розвитку в контексті його впливу на алокацію ресурсів у 

корпоративному секторі економіки. Проведено аналіз 

вітчизняного ринку капіталу в ракурсі глобальної конкурентоспроможності. 
 

 

Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій 

Тернопільщини [Текст] : монографія / В. Я. Брич,  

А. М. Тибінь, О. Я. Гугул [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 

164 с. 
 

 

 

 

 

 

Strategic estimations and vectors of Ukraine's social and 

economic development in the conditions of European 

integration and the world partnership [Tekst] : мonograph / ed. 

by V. Yatsenko. – Agenda Publishing House, Coventry, United 

Kingdom, 2017. – 357 p. 
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Сучасні трансформації організаційно-економічного 

механізму менеджменту та логістики суб’єктів 

підприємництва в системі економічної безпеки України 

[Текст] : кол. монографія / за заг. ред. Т. В. Гринько. – 

Дніпро : Біла К. О., 2017. – 487 с.  

У монографії узагальнено теоретико-методологічні засади 

організаційно-економічного механізму управління та логістики 

на підприємствах у системі економічної безпеки держави й обґрунтовано 

необхідність його вдосконалення, охарактеризовано концептуалізацію процесів 

трансформації систем управління на сучасних підприємствах, проведено аналіз 

механізмів забезпечення і розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу 

суб’єктів підприємницької діяльності як складової національної інноваційної 

системи. Особливу увагу зосереджено на методологічних, теоретичних та 

методичних засадах управління інноваційним розвитком системи економічної 

безпеки, досліджено особливості стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємств України в умовах євроінтеграції й механізмів реалізації їх 

науково-технологічного розвитку. Крім того, дослідження містить актуалізацію 

питань з формування організаційно-економічних механізмів активізації розвитку 

суб’єктів господарювання в регіональних інноваційних системах, моделювання 

системи управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів підприємництва 

та методології інноваційної адаптивності підприємств у системі суспільних 

стратегічних потреб європейської спільноти.  

Матеріали монографії будуть корисні науковцям, працівникам 

підприємств різних видів економічної діяльності, викладачам, аспірантам і 

студентам економічних спеціальностей та широкому колу спеціалістів. 

 

 

Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних 

трансформацій [Текст] : монографія / Р. В. Федорович,  

М. М. Шкільняк, О. М. Загородна, В. М. Серединська  

[та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : ФОП 

Шпак, 2017. – 303 с.  

Монографія є результатом наукових досліджень 

колективу авторів та присвячена аналізу тенденцій розвитку 

маркетингу в умовах економічних трансформацій. Розглянуто 

маркетингові особливості розвитку економіки, нові інструменти і технології, 

приділено увагу питанням управління маркетинговою діяльністю в умовах 

трансформацій економіки.  

Для наукових працівників та викладачів вищих навчальних закладів, 

економістів і бізнесменів. 
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Теоретико-методологічні домінанти формування та 

пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України 

[Текст] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал,  

О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 246 с.   

У монографії здійснено комплексне обґрунтування 

теоретичних і прикладних засад формування та еволюції ринку 

фінансових послуг, ідентифіковано основні проблеми й окреслено вектори 

розвитку ринку страхових послуг. Особливу увагу приділено інноваціям у 

діяльності суб’єктів господарювання і необхідності модернізації банківської 

діяльності у контексті трансформації фінансових послуг.  

Для науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, 

аспірантів, магістрів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних  

закладів, усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії й практики. 

 

 

Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в 

умовах глобальної фінансової нестабільності [Текст] : 

монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв 

[та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 

2017. – 298 с. 

У монографії розглянуто теоретичні засади та практичні 

аспекти організації грошового обігу, кредиту і банківської 

справи. Проаналізовано особливості грошово-кредитної політики центрального 

банку в умовах глобальної нестабільності фінансових ринків. Окрему увагу 

приділено перспективам вибору оптимального монетарного режиму за обставин 

розгортання економічної й фінансової кризи. Розглянуто основні аспекти 

монетарного стимулювання економічного розвитку України та інвестиційної 

активності комерційних банків. Висвітлено актуальні проблеми і перспективи 

реформування банківської системи, напрями інтеграції банків та небанківських 

фінансових інститутів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення управління 

фінансовою стійкістю банківської системи, порядку реорганізації банків, 

підвищення ефективності банківського регулювання і нагляду. Важливе місце у 

монографії займає висвітлення проблем антикризового управління банківською 

діяльністю, функціонування державних банків розвитку, а також використання 

сучасного монетарного інструментарію для посткризового відновлення економіки.  

Для наукових працівників, фахівців банківських установ, викладачів, 

аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами теорії й 

практики грошового обігу і банківської справи. 
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Transformation of international economic relations: modern 

challenges, risks, opportunities and prospects [Tekst] : collective 

monograph / O. O. Ivashchuk [and others];  

ed. By M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga : 

«Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – 197 p.  

The authors of the book have come to the conclusion that it is 

necessary toeffectively use the methodological tools for assessing 

the competitiveness of financial and insurance markets, methodological approaches 

to assessing the effectiveness of regional policy, internal audit of resources. Basic 

research is aimed at researching the main trends in the international economy, 

socialization of global economic development, investment aspects of development 

countries, functioning of consumer market in the international economic system, 

trends of international population migration, processes of European integration in the 

field of energy efficiency. The research results have been implemented in the 

different models of the behavior of the economic system in the conditions of crisis, 

provision competitiveness of national economy in the face of increasing burden of 

public debt. The results of the study can be used in decision-making at the level of 

international business, ministries and departments that regulate international 

relations, ensuring security and overcoming risks. The results can also be used by 

students and young scientists in modern concepts of the formation of international 

economic relations in the context of strengthening European integration processes 

and globalization of the economy. 

 

 

Transformations in Contemporary Society: Humanitarian 

Aspects [Tekst] : мonograph. – Opole : The Academy of 

Management and Administration in Opole, 2017. – 288 р.  

The monograph reviews new approaches to transform 

approaches to managing 

potential and sustainability of social and economic systems. It is 

based on the concept of ensuring the stability of economy and 

management of potential of economic development. The monograph highlights the 

issue of improving the approaches of labor potential, quality education. 
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Формування фінансового механізму сталого розвитку 

України [Текст] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, 

О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко,  

О. І. Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 413 с.  

У монографії досліджено ідейно-теоретичні та практичні 

засади формування фінансового механізму сталого розвитку 

держави. Проаналізовано сучасні підходи до побудови системи 

базових детермінант фінансового механізму реалізації соціальної функції 

держави. Розглядається проблематика  фінансування таких важливих складових 

соціальної сфери, як охорона здоров’я, освіта, соціальний захист і соціальне 

забезпечення, культура й мистецтво. Значну увагу приділено питанням 

фінансового регулювання доходів домогосподарств та їхньої фінансової 

безпеки. Окреслюються пріоритети фінансового механізму сталого еколого-

економічного розвитку України.  

Монографія містить авторські погляди щодо фінансового забезпечення 

реалізації екологічної політики й економічного розвитку держави, оптимальних 

моделей державно-приватного партнерства. 

 

 

Фурман, А. В. Інноваційна освітня діяльність та її 

комплексна експертиза [Текст] : монографія / А. В. Фурман. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 184 с. 

 

 

 

 

 

Фурман, А. В. Психодіагностична компетентність соціального 

працівника [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. В. Дубно. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 102 с.  

У монографії науково обґрунтована психодіагностика як 

наука і мистецтво, теорія та професійна практика розпізнання 

індивідуально-психологічних особливостей людини і порівняння 

їх з нормою. Описана теоретична модель рівнів організації 

комплексного соціально-психологічного обстеження, що охоплює мікро-, мезо-, 

екзо- та макро рівні й відповідні їм параметри (розумність, соціальність, 

креативність) психологічного пізнання особистості студента як клієнта і реального 

учасника інноваційно зорієнтованого кредитно-модульного процесу. 



44 

Фурман, А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку 

особистості [Текст] : монографія / А. А. Фурман. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 508 с.  

Монографію присвячено теоретико-методологічному 

обґрунтуванню смисложиттєвої сфери особистості як системи 

свідомісних організованостей життєактивності, що впорядковує її 

інтенційні та потенційні запити, засвідчує повномірне осягнення 

себе і дійсності, становить екзистенційне осереддя її 

персоніфікованого буття. 
 

 

Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти 

здоров’я населення [Текст] : монографія / Д. Г. Шушпанов. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2017. – 600 с.  

 

 

 

 
 

 

Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір [Текст] : 

монографія / авт. кол. : С. В. Адамович, О. А. Грицан,  

О. Б. Загурський [та ін.] ; за ред. В. І. Розводовського. – Київ : 

[б. в.], 2017. – 320 с. 

У монографії досліджено сучасний стан щодо ядерної 

безпеки в нашій незалежній державі й ситуацію, що виникла з 

Російською Федерацією: окупацію східних областей і анексію 

Криму. Простежено в політикумі та ЗМІ, що можливий фактор використання 

ядерної зброї нашим сусідом. Тому в цій монографії досліджено, що треба 

робити, щоб цього не допустити, і «щоб ядерна безпека гарантувала права і 

свободи людини», як зазначає В. І. Розводовський. 
 

 

Якість вищої медичної освіти [Текст] : монографія /  

А. В. Вихрущ, І. М. Кліщ, Н. О. Федчишин [та ін.] ; за ред.  

А. Г. Шульгая, Н. О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 

482 с. 
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Підручники,  

навчальні посібники, практикуми  

Бухгалтерський облік: збірник задач і тестів [Текст] : навч. 

посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок,  

Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 

205 c.  

 

 

 

 

Бухгалтерський облік [Текст] : підруч. / Л. М. Алексеєнко, 

Т. І. Божук, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.]. – Тернопіль : 

Економічна думка, 2017. – 600 с.  

 

 

 

 

 

 

Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / 

З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем’янюк ; за заг. ред.  

З. М. Лободіної. – Тернопіль, 2017. – 240 с.  

Навчальний посібник підготовлено у формі таблиць та схем, 

розкрито теми, зміст яких формує у студентів знання теоретичних 

засад бюджету і бюджетних відносин, бюджетної політики та 

бюджетного механізму, системи доходів і видатків бюджету. 

 

 

 

Бюджетний менеджмент [Текст] : підруч. / В. Г. Дем'янишин, 

Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред.  

В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ,  

2017. – 532 с. 

Розкрито концептуальні підходи до сутності бюджетного 

менеджменту, його об'єкт, суб'єкт і предмет. Досліджено 

теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету 

держави як об'єкта управління, системи управління бюджетом. 
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Вища математика у прикладах і задачах для економістів 

[Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, 

О. Ф. Лесик [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 148 c. 

У посібнику подано теоретичний матеріал та задачі 

економічного змісту для успішного оволодіння матеріалом 

курсу. Структура посібника така: спочатку наведено необхідні 

теоретичні відомості з відповідного розділу і приклади 

розв'язування задач, далі подано задачі для аудиторної та самостійної роботи. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.  

 

 

Галай, А. О. Організація роботи підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції [Текст] : навч. посіб. /  

А. О. Галай, В. О. Кудря, Л. О. Фещенко ; за ред.  

В. А. Кулікова. – К. : Освіта України, 2017. – 246 с. 

 

 

 

 

 

Грод, І. М. Аналіз ефективності деяких алгоритмів. Теорія і 

практика [Текст] : навч. посіб. / І. М. Грод, С. В. Мартинюк, 

О. М. Мартинюк. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – 64 с.  

У посібнику розглянуто ефективність використання 

деяких класів алгоритмів. Значну увагу приділено питанням 

побудови й оптимізації математичних моделей.  

Для студентів фізико-математичних факультетів. 

 

 

Довгань, Ж. М. Менеджмент у банку [Текст] : підруч. /  

Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 512 с.  

У підручнику викладено теоретичні та практичні питання 

менеджменту в банку. Подані теми розкривають зміст 

банківського менеджменту, організації роботи і планування 

діяльності банку, методи та прийоми управління власним 

капіталом, активами і пасивами банку як щодо формування 

окремих комбінацій у структурі балансу. 
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Зайцева-Калаур, І. В. Інформаційне право [Текст] : навч. 

посіб. / І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 228 с.  

У навчальному посібнику розкрито зміст, сутність та 

найважливіші особливості нового для країни соціально-

юридичного феномену – інформаційне право. Наведено 

визначення основних понять і категорій. Проаналізовано сучасне 

міжнародне та національне інформаційне законодавство, 

визначено його структуру і перспективи розвитку. 
 

 

Івашук, Ю. П. Поведінкова та експериментальна 

економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Івашук. – 

Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 120 с. 

В навчальному посібнику представлено теоретико-

методологічні засади і окремі напрями розвитку сучасної 

поведінкової та експериментальної економіки. Розглянуто 

методику планування, організації й проведення поведінково-

економічних експериментів; інтерпретації та представлення 

результатів; сучасні психологічні й економічні моделі поведінки, чинники 

відхилення від раціонального економічного вибору та аномального 

ціноутворення, що не враховуються неокласичною економічною теорією. 

У запропонованому виданні з’ясовуються питання організації й 

проведення поведінково-економічних експериментів (лабораторних, польових), 

наводяться приклади того, як експериментальні методи уможливлюють 

відповіді на запитання, які виникають перед економістами. Посібник 

ілюстровано таблицями, схемами і рисунками. Кожен розділ містить 

навчальний тренінг та запитання для самоконтролю, тестові й аналітичні 

завдання, а також список використаної та рекомендованої літератури.  

Рекомендується для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних 

закладів, а також для всіх, хто цікавиться здобутками сучасної поведінкової та 

експериментальної економіки. 
 

 

Капіносов, А. Математика. Комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА [Текст] : посіб. / А. Капіносов,  

Г. Білоусова, Г. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2017. – 560 с. 

Посібник містить теоретичний матеріал, а також тестові 

завдання різних рівнів складності з усіх тем шкільного курсу 

математики. Зміст матеріалів відповідає вимогам чинної 

програми та чинним навчальним програмам з математики. 

Для абітурієнтів, учнів 11 класу, учителів математики. 
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Козак, Т. Б. Ділова німецька мова ІІ [Текст] : навч.-метод. 

посіб. / Т. Б. Козак. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 152 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Крисоватий, А. І. Наукові основи фіскальної теорії [Текст] : 

навч. посіб. / А. І. Крисоватий, О. Ю. Сидорович,  

В. І. Дмитрів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 246 с.  

 

 

 

 

 

 

Крупка, Я. Д. Облік, оподаткування і правове регулювання 

інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / 

Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – [3-тє вид., 

переробл. і доп.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – 264 с.  

У посібнику розкриваються основні поняття, що 

стосуються обліково-аналітичного і правового регулювання 

інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства, дається 

розгорнута класифікація інвестиційно-інноваційних витрат і джерел їх 

покриття, інформація про які має формуватися в системі обліку та звітності.  

Детально викладено можливі варіанти обліку інноваційних проектів і 

програм, що здійснюються за рахунок капітальних інвестицій чи покриваються 

у поточному періоді. Викладено методику обліку й оподаткування капітальних 

та фінансових інвестицій.  

Окремо подаються напрями і показники розкриття інформації про 

інвестиційні процеси у фінансовій звітності, способи оцінки інвестиційної 

привабливості й ефективності інвестиційних проектів та інноваційних програм. 

Теоретичний матеріал підкріплено цифровими прикладами, схемами, 

таблицями. До кожної теми даються контрольні запитання й тестові завдання.  

Навчальний посібник рекомендується для студентів і викладачів вищих 

навчальних закладів, керівників та працівників економічних служб підприємств 

і установ. 
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Луцик, А. І. Адміністрування податків [Текст] : навч. посіб. / 

А. І. Луцик, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 282 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучко, М. Р. Консолідація фінансової звітності [Текст] : 

навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. – Тернопіль : 

Економічна думка, 2017. – 281 с. 

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-

організаційні та методичні засади формування консолідованої 

фінансової звітності, акцентовано увагу на її законодавчому й 

інструктивному забезпеченні, аудиторських процедурах. 

Приклади, тестові завдання та запитання для самоконтролю сприяють 

самостійному оволодінню предметом і кращому засвоєнню матеріалу. 

Узагальнений у посібнику матеріал орієнтований на студентську аудиторію, але 

він також буде корисний працівникам служб бухгалтерського обліку, аудиту та 

управлінському персоналу для обґрунтованих рішень і дій щодо якості 

формування консолідованої звітності. 

 

 

Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет: доступно про головне 

[Текст] : посіб. / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за 

ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.  

Посібник про найважливіші речі, що стосуються 

бюджету. Автори в доступній формі пояснюють призначення 

бюджету та можливості одержання необхідної для аналізу 

інформації. У книзі описано, яким чином оцінювати видатки 

бюджету, як побачити неефективне витрачання коштів та від чого це залежить. 

Розкрито основні аспекти аналізу доходів місцевих бюджетів і показано, 

як можна виявити резерви їхнього зростання. 
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Математика: тренажер для підготовки до ЗНО і ДПА 

[Текст] : посіб. / А. М. Капіносов, Я. Ф. Гап’юк,  

Л. І. Кондратьєва [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2017. – 144 с. 

Посібник містить тренувальні тестові завдання з 

математики різних рівнів складності для ефективної підготовки 

до зовнішнього незалежного оцінювання та державної 

підсумкової атестації, зразки бланків відповідей і відповіді та вказівки до 

розв’язування завдань.  

Для абітурієнтів, учнів 11 класу, учителів математики. 

 

 

 

Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк,  

О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – 

Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. 

Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» 

призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу 

та самостійної роботи студентів усіх економічних 

спеціальностей ВНЗ.  

У навчальному посібнику розглянуто сучасні підходи до менеджменту і 

сутність управлінської діяльності, що визначає комплексну ефективність 

організацій, їх здатність до адаптації в умовах жорстокої конкуренції. 

 

 

 

Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : 

навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль 

[та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 

2017. – 200 с. 

У навчальному посібнику розглянуто питання, що 

стосуються основ фінансової грамотності населення, 

психології грошей та її впливу на суспільній добробут, 

формування сімейного бюджету і планування особистих фінансів, 

оподаткування та податкової культури, здійснення заощаджень і інвестиційної 

діяльності домогосподарств. 
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Міжмуніципальне співробітництво: вітчизняний та 

зарубіжний досвід [Текст] : навч.-практ. посіб. /  

В. В. Толкованов, М. М. Шкільняк, Н. В. Щербак ; за заг. 

ред. В. В. Толкованова. – Київ : GIZ, 2017. – 178 с.  

Навчально-практичний посібник «Міжмуніципальне 

співробітництво: вітчизняний та зарубіжний досвід» 

підготовлено у співпраці Проекту «Реформа управління на сході 

України», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH з Тернопільським національним економічним університетом і 

Центром сприяння розвитку співробітництва територіальних громад.  

Цей посібник, що є другим (доопрацьованим) виданням, містить теоретичні й 

практичні матеріали, нормативно-правові акти і коментарі до них, інформаційні 

документи, кращі практики, а також методичні матеріали для організації різних 

форм навчання з питань розвитку міжмуніципального співробітництва (ММС).  

Для науковців, практиків та експертів, а також усіх тих, хто цікавиться 

питаннями ММС.  

 

 

 

Москалюк, Н. Б. Право інтелектуальної власності. 

Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Москалюк,  

Л. В. Кузьмич. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 136 с.  

Посібник підготовлений з метою проведення практичних 

занять для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 

«Право», при вивченні дисципліни «Право інтелектуальної 

власності». 

 

 

 

Навчально-методичний посібник для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації державних службовців І–V груп 

оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування 

І–ІV категорії [Текст] / М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк,  

А. Ф. Мельник, В. С. Толуб'як [та ін.]. – Тернопіль : 

Економічна думка, 2017. – 140 с. 
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Надвинична, Т. Л. Соціальна відповідальність [Текст] : 

навч. посіб. / Т. Л. Надвинична. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 

139 с. 

Пропонований навчальний посібник завдяки модульній 

організації освітнього змісту сприятиме формуванню у студентів 

загальних уявлень щодо способів здолання методологічних, 

науково-методичних і прикладних проблем соціальної сфери 

сучасного суспільства, найбільш ефективних підходів до вивчення соціально-

психологічних аспектів відповідальної діяльності та до вибору засобів її 

дослідження й оцінки, а також стимулюватиме оволодіння тими соціальними 

знаннями і компетенціями, що визначають загальне розуміння соціальної 

відповідальності на основі миследіяльного оперування понятійно-категорійним 

апаратом дисципліни, формуванню знань щодо ролі та місця соціальної 

відповідальності у повсякденній і фаховій діяльності, формуванню вмінь, потрібних 

для організації та стимуляції відповідальної діяльності суб’єкта, групи, колективу. 

Призначений для викладачів, студентів і аспірантів ВНЗ, працівників 

соціальних установ, керівників громадських організацій, органів державної 

влади, представників сторін соціального партнерства. 

 

 

Облік і правове забезпечення господарських процесів 

підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович,  

Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : 

КРОК, 2017. – 344 с.  

У навчальному посібнику розглядаються питання обліку 

і правового забезпечення господарських процесів 

підприємства. Досліджено особливості обліку процесу 

створення, реорганізації, ліквідації та банкрутства підприємства. Здійснено 

аналіз чинних законодавчих норм регулювання обліку на макро- і мікрорівнях з 

виявленням позитивних та негативних тенденцій. 

 

 

Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. /  

О. В. Вакун, С. М. Лайчук, І. Л. Грабчук. – Івано-Франківськ : 

Кушнір Г. М., 2017. – 176 с.  
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Організація туризму [Текст] : підруч. / Л. М. Алексеєнко,  

Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 448 с. 

Підручник сприятиме формуванню у студентів 

теоретичних та практичних знань з питань організації туризму. 

Розглянуто особливості регулювання туризму на міжнародному 

і національному рівнях, охарактеризовано організаційні засади 

створення та діяльності туристичного підприємства, описано технологічний 

процес проектування, розробки і збуту турпродукту, висвітлено особливості 

співпраці туристичного підприємства з постачальниками та діловими 

партнерами, розкрито особливості організації послуг транспортування, 

розміщення, харчування й екскурсійного обслуговування туристів, висвітлено 

можливості інформаційних технологій в організації туризму. 

Підручник рекомендовано для студентів напряму підготовки «Туризм» 

галузі знань «Сфера обслуговування», викладачів, аспірантів і фахівців, які 

вивчають питання туристичної індустрії. 

 

 

Основи правознавства [Текст] : підруч. / І. Д. Васильків,  

В. М. Кравчук. – Тернопіль : Астон, 2017. – 280 с. : іл.  

Підручник підготовлено відповідно до навчальної 

програми з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженої на колегії МОНУ 

08.09.2016 р. 

Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до 

вікових особливостей учнів і практичні завдання для формування вмінь 

застосовувати знання норм різних галузей права у вирішенні життєвих ситуацій 

та вибору моделі правової поведінки.  

Методичний апарат підручника  сприятиме розвитку навичок критичного 

мислення і предметних компетентностей дев’ятикласників, а також реалізації 

міжпредметних зв’язків. Рубрики підручника («Слова учителя», «Зверни 

увагу», «Із першооснов», «Додаткова інформація», «Право, виражене в тексті 

закону»), система завдань та запитань для роботи на уроці й вдома, матеріали 

для практичних занять і уроків узагальнення знань дадуть змогу вчителеві 

обрати оптимальну форму роботи з учнями, використовуючи особистісно 

зорієнтований підхід. 

 

  



54 

Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький,  

Ю. М. Батько, М. М. Касянчук, І. З. Якименко [та ін.]. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 260 с.  

 

 

 

 

 

 

 

Пушкар, З. М. Кадровий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / 

З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 

2017. – 210 с.  

Навчальний посібник «Кадровий менеджмент» 

призначений для студентів економічних спеціальностей і 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а 

також усіх, кого цікавлять проблеми менеджменту. Увагу 

приділено питанням: побудови ефективної моделі управління персоналом; 

формування кадрової політики і кадрового планування в організації; технології 

найму, добору, адаптації, оцінки й атестації; планування кар’єри та підготовки 

керівників. Розкрито основні аспекти кадрового менеджменту і трудового 

законодавства в Україні. 

 

 

Спасів, Н. Я. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. /  

Н. Я. Спасів. – [ 3-тє вид.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 

2017. – 188 с.  

 

 

 

 

 

Стецько, М. В. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. 

посіб. / М. В. Стецько. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 

2017. – 178 с.  
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Томахів, В. Я. Загальна теорія політики. Опорний конспект 

лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Томахів. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 220 с. 

 

 

 

 

 

 

Томахів, В. Я. Політологія [Текст] : навч. посіб. /  

В. Я. Томахів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 223 с.  

 

 

 

 

 

 

 

Туроперейтинг [Текст] : підруч. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, 

О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. – 440 с. 

Підручник сприятиме формуванню у студентів 

теоретичних та практичних знань з питань туроперейтингу. У 

виданні розкрито особливості організації діяльності 

туроператора, охарактеризовано технологічні процеси 

проектування, розробки і збуту турпродукту. 

 

 

Управління проектами [Текст] : навч. посіб. /  

П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред.  

П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 320 с. 

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал 

згідно з навчальною програмою дисципліни, тестові завдання 

для самоконтролю знань, завдання, приклади виконання 

індивідуальних завдань. 
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Фізика [Текст] : навч. посіб. / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, 

І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – ІІ ч. : 

Електрика і магнетизм. – 96 с.  

 

 

 

 

 

 

Фінанси у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. /  

В. М. Булавинець, В. П. Горин, І. П. Сидор ; за заг. ред.  

В. П. Горина. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 181 с.  

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми 

курсу з дисципліни «Фінанси», яку включено до навчального 

плану підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. В ньому у формі таблиць та схем розкрито теми, зміст 

яких формує у студентів знання теоретичних засад фінансових відносин, фінансової 

політики і фінансового механізму. Ряд тем посібника присвячено висвітленню 

особливостей функціонування бюджетної та податкової систем, таких складових 

фінансової системи, як страховий, фінансовий ринок, фінанси суб’єктів 

господарювання, міжнародні фінанси і фінанси домогосподарств.  

Значна увага приділена розкриттю основних аспектів фінансового 

менеджменту. Посібник містить також запитання для обговорення та 

самоконтролю знань і комплекс тестів до кожної теми.  

Посібник пропонується для студентів, викладачів, аспірантів. 

 

 

Фінансовий облік [Текст] : підруч. / Я. Д. Крупка,  

З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – [4-те вид., переробл. 

та доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с. 

Структура підручника побудована згідно з освітньо-

професійною програмою та діючим Планом рахунків 

бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються 

загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, 

капіталу і зобов'язань. Розкриваються господарські процеси та пов'язаний з 

ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів. Описано форми 

і порядок складання фінансової звітності, умови переходу на міжнародні 

стандарти фінансової звітності. 
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Фінансові ризики суб’єктів господарювання [Текст] : навч. 

посіб. / О. В. Кнейслер, Т. В. Письменна, В. В. Костецький, 

Н. П. Лубкей ; за ред. проф. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : 

Осадца Ю. В., 2017. – 138 с.  

У навчальному посібнику «Фінансові ризики суб’єктів 

господарювання» розглядаються питання, які стосуються 

теоретичних основ фінансових ризиків суб’єктів 

господарювання, практики їх ідентифікації та оцінки, а також методів управління 

фінансовими ризиками підприємства, банківської установи і страхової компанії. У 

навчальному посібнику окремий розділ присвячено проблемам у сфері управління 

фінансовими ризиками суб’єктів господарювання. 

Навчальний посібник «Фінансові ризики суб’єктів господарювання» 

призначений для студентів, викладачів, а також для всіх, хто цікавиться 

проблематикою фінансових ризиків суб’єктів господарювання. 

 

 

Фінансово-економічна грамотність [Текст] : підруч. у 2-х ч. / 

за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, 

проф. О. В. Димченко. – Київ : Вид. дім «Кондор», 2017. –  

Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та 

фінансової системи України. –  1024 с. 

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» 

(частини 1 і 2 охоплює основи побудови національної 

економіки, економіки регіонів, фінансової й банківської системи, загальні 

основи обліку та аудиту в системі фінансово-господарського контролю. 

У першій частині підручника особливу увагу приділено питанням побудови 

національної економіки як господарської системи, перспективам розвитку 

економіки регіонів України, управлінню фінансовою системою України, 

страхуванню, фінансам суб’єктів господарювання та їх фінансуванню, основам 

управління власними фінансами, основам інвестування, основам підприємницької 

діяльності, фінансовій безпеці держави і суб’єктів господарювання. Окрему увагу 

приділено питанням визначення справжності й платіжності банкнот національної та 

іноземної валюти. 

Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями і темами, 

лекційний матеріал, термінологічний словник, практикум з типовими 

завданнями ситуаційного та розрахункового характеру з методичними 

рекомендаціями до їх розв’язання, а також літературу до кожної теми. 

Структура підручника відповідає вимогам впровадження кредитно-

модульної системи навчального процесу.  
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Цей підручник призначений для студентів неекономічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, працівників фінансово-

кредитної системи, представників державних органів виконавчої влади, а також 

для широкого загалу читачів, які бажають опанувати цю навчальну дисципліну 

самостійно. 

 

 

Царик, О. М. Німецька мова для студентів юридичних 

спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / О. М. Царик,  

Т. Я. Паничок. – Тернопіль :  ТНЕУ, 2017. – 132 с.  

 

 

 

 

 

 

 

Шандрук, С. К. Психологія професійної креативності 

[Текст] : підруч. / С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ,  

2017. – 326 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Шандрук, С. К. Соціальний менеджмент (НМК) [Текст] : 

навч. посіб. / С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 

158 с.  
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Шкіцька, І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному 

управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с.  

У навчальному посібнику висвітлено питання ділової 

комунікації, мовної культури та етики фахового мовлення, 

систематизовано й структуровано основні відомості про мову 

ділового спілкування, показано особливості її лексичних, 

морфологічних і синтаксичних засобів. 

 

 

Щербак, Н. В. Розвиток місцевої пожежної охорони в 

умовах реалізації політики децентралізації та 

співробітництва територіальних громад [Текст] : навч.-

практ. посіб. / Н. В. Щербак ; за заг. ред. В. В. Толкованова, 

Т. В. Журавля, С. А. Фірсова. – Київ, 2017. – 200 с.  

 

 

 

 

Яцик, Р. М. Основи інтродукції та адаптації деревно-

кущових видів рослин [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Яцик, 

Ю. І. Гайда, В. М. Гудима. – Івано-Франківськ : НАІР, 

2017. – 175 с. 
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Навчально-методичні матеріали 

 

1. Алгоритмічне програмування [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. 

робіт. Ч. I / уклад. А. І. Сегін, О. І. Волинський. – Тернопіль : [б. в.], 

2017. – 40 с. 

2. Аналіз бізнес-моделей та ринкової поведінки [Текст] : метод. вказівки / 

уклад. В. В. Козюк, Ю. Р. Новак. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 28 с. 

3. Аналіз політики [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад.  

О. В. Длугопольський, Т. І. Длугопольська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 

39 с. 

4. Аналітична економіка [Текст] : метод. рек. для виконання дипломних 

робіт / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, О. П. Шиманська. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 44 с. 
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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 ВНЗ містить: 

– інформацію про бібліотеку: 

 правила користування ресурсами бібліотеки; 

 місія бібліотеки та ін.; 

– ресурси бібліотеки: 

 електронний каталог; 

 праці викладачів ТНЕУ; 

 наукові видання ТНЕУ («Вісник Тернопільського національного 

економічного університету», «Наукові записки», «Наука молода», 

«Світ фінансів» та ін.); 

 бібліографічні покажчики та ін.; 

– НМКД; 

– DSPACE ТНЕУ; 

– довідку про: 

 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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