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Каталог праць викладачів ЗУНУ за 2019 рік : бібліограф. посіб. / уклад. Г. О. 

Кругляк, Н. І. Пісоцька, Г. А. Філіповська. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 93 с. – 

(Видання науковців ЗУНУ). 

 

Відповідальний за випуск: директор бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ  

А. В. Панчук. 

 

У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних 

посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки 

фахівців у ЗУНУ, які вийшли з друку в 2019 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 2019 рік за 

різними спеціальностями. 

Каталог призначений насамперед для науковців, викладачів, аспірантів, 

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

досліджень. 
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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 Західноукраїнського національного університету протягом 

2019 року. До 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 

2019 рік за різними спеціальностями. 

Каталог містить бібліографічний опис кожного з видань, що у нього 

внесені, а також короткі анотації до нього, які повніше розкривають зміст 

наукових праць. Публікації згруповані в алфавітному порядку за прізвищами 

авторів або назвами творів. 

Основна мета видання – ознайомити читачів з науковими дослідженнями 

науковців університету, пропаганда досягнень економічних наук, створення 

інформаційної бази для вивчення окремих наукових дисциплін і збереження 

інформації для наступних поколінь. 

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

розкриває наукові здобутки викладачів університету. 

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до стандартів 

України у бібліотечній справі. 

Створений каталог призначений насамперед для науковців, викладачів, 

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

наукових досліджень. З електронною версією каталогу можна ознайомитись на 

сайті бібліотеки за електронною адресою: library.wunu.edu.ua  

Будемо вдячні всім за ділові пропозиції та критичні зауваження, які 

допоможуть вдосконаленню подальших бібліографічних видань. 

 

                                                       Г.О. Кругляк, Н. І. Пісоцька, Г. А. Філіповська. 
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Дисертації 
 

Блажей, Ірина Олегівна  

Екологічний брендинг меблевих підприємств України [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.04 / Ірина Олегівна Блажей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 226 

с.  

     Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та прикладних підходів 

до екологічного брендингу меблевих підприємств України в контексті 

"зеленого" зростання. Обґрунтовано необхідність впрвадження екологічного 

брендингу на меблевих підприємствах згідно із концепцією "зеленого" 

зростання.  

  

Брик, Михайло Мирославович  

Облік і аналіз формування біологічних активів у сільськогосподарських 

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

Мирославович Брик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 220 с.  

     У дисертаційній роботі досліджено правові та теоретичні основи обліку 

біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах, висвітлено суть 

біологічних активів.  

 

Галиш, Наталія Андріївна  

Формування стратегії управління підприємством з виробництва твердого 

біопалива [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Андріївна 

Галиш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 239 с.  

     У дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до формування 

стратегічного управління підприємством з виробництва твердого біопалива, що 

функціонує в умовах сталого розвитку.  

 

Зварич, Ірина Ярославівна  

Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки [Текст] : дис. ... д-ра 

екон. наук : 08.00.02 / Ірина Ярославівна Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 12 

с.  

     Дисертація присвячена обгрунтуванню теоретико-методологічних положень 

моделі глобальної інклюзивної циркулярної економіки, визначенню 

стратегічних пріоритетів і засобів її імплементації в економіці України.  

 

Кириленко, Сергій Вікторович  

Формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сергій Вікторович Кириленко. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. – 248 с.  

     Дисертаційне дослідження присвячено поглибленню теоретичних підходів 

до формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг в 

умовах технологічних змін та виробленню на цій основі прикладних 

рекомендацій щодо її впровадження у діяльність банківських установ України.  

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36954/1/dis_blazhey_na_sait_new.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36954/1/dis_blazhey_na_sait_new.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36954/1/dis_blazhey_na_sait_new.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36954/1/dis_blazhey_na_sait_new.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35374/1/%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35374/1/%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35374/1/%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35374/1/%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35377/1/dis.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35377/1/dis.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35377/1/dis.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35377/1/dis.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38554
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38554
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38554
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38554
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36958/1/disertacja_kirilenko-s_v__na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36958/1/disertacja_kirilenko-s_v__na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36958/1/disertacja_kirilenko-s_v__na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36958/1/disertacja_kirilenko-s_v__na-sajt.pdf
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Костецький, Ярослав Іванович  

Новітня парадигма розвитку аграрного сектору України [Текст] : дис. ... д-ра 

екон. наук : 08.00.03 / Ярослав Іванович Костецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 473 с.  

     Дисертаційне дослідження присвячене обгрунтуванню теоретичних і 

методологічних засад та виробленню практичних рекомендацій щодо 

формування й забезпечення ефективного і конкурентоспроможного розвитку 

аграрного сектору національної економіки.  

 

Кривіцький Віктор Броніславович 

Митний контроль у протидії ризикам і загрозам митної безпеки України [Текст] 

: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Віктор Броніславович Кривіцький. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 255 с.  

     У дисертаційній роботі здійснено наукове обґрунтування теоретико-

методичних засад реалізації митного контролю у контексті мінімізації митних 

ризиків, проведено оцінювання та запропоновано напрями модернізації 

митного крнтролю. 

 

Ліп'яніна-Гончаренко, Христина Володимирівна  

Інформаційна технологія моделювання та аналізу туристичного попиту на 

основі когнітивно-статистичного підходу [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 

05.13.06 / Христина Володимирівна Ліп'яніна-Гончаренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 189 с.  

     Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології 

моделювання та аналізу туристичного попиту на основі когнітивно-

статистичного підходу.  

 

Ліщинський, Ігор Орестович  

Глокалізаційні стратегії формування полюсів розвитку в Європі [Текст] : дис. ... 

д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 509 с.  

     У дисертації систематизовано онтологію економічних взаємовідносин у 

системі глобально-локальної бінарності. Висвітлено гносеологічний мейнстрим 

просторової організації локального економічного розвитку.  

 

Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна  

Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у цивільному праві 

України [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03 / Ірина Степанівна Лукасевич-

Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 502 с.  

     Дисертацію присвячено системному дослідженню договірних зобов'язань з 

надання транспортних послуг у національній доктрині цивільного права. 

Запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення механізму 

регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг.  

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38556/1/disertation-kostetsky-y_-i_-sajt-tneu.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38556/1/disertation-kostetsky-y_-i_-sajt-tneu.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38556/1/disertation-kostetsky-y_-i_-sajt-tneu.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38556/1/disertation-kostetsky-y_-i_-sajt-tneu.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35395/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35395/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35395/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35395/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35395/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35400/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35400/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35400/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35400/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35400/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35400/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36962
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36962
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36962
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36962
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36964/3/disertacja-lukasevich-krutnik-10_12_2019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36964/3/disertacja-lukasevich-krutnik-10_12_2019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36964/3/disertacja-lukasevich-krutnik-10_12_2019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36964/3/disertacja-lukasevich-krutnik-10_12_2019.pdf
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Максимчук, Олександр Сергійович  

Бюджети розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олександр Сергійович 

Максимчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 212 с.  

     У дисертації досліджено концептуальні та практичні аспекти 

функціонування бюджетів розвитку територіальних громад в умовах 

децентралізації. Розвинуто трактування сутності бюджету розвитку, виділено 

його функції та принципи.  

 

Мельник, Анна Володимирівна  

Адміністративно-правові засади здійснення нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Анна 

Володимирівна Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 206 с.  

     Дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній юридичній науці 

комплексним дослідженням, у якому здійснена спроба формування концепції 

здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства 

України. 

   

Муравський, Володимир Васильович  

Методологія та організація обліку при комп'ютерно-комунікаційній формі 

[Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Володимир Васильович 

Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 526 c.  

     У дисертаційній роботі обґрунтовано та розвинуто концептуально-

теоретичні, методологічні, організаційні та прикладні положення компютерно-

комунікаційної форми обліку. 

 

Пижик, Олександр Андрійович  

Гармонізація системи технічного регулювання України в процесі реалізації 

економічної політики євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Олександр Андрійович Пижик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 292 с.  

     У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обґрунтування, 

проведено оцінювання та запропоновано напрями гармонізації системи 

технічного регулювання України в процесі реалізації економічної політики 

євроінтеграції. 

 

Письменний, Віталій Валерійович  

Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика 

формування [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Віталій Валерійович 

Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 514 с.  

     Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних положень, 

розвитку методичних підходів й обґрунтуванню прикладних засад формування 

доходів місцевих бюджетів. Розкрито концептуальні засади парадигми 

формування доходів самодостатніх місцевих бюджетів, ідентифіковано й 

обґрунтовано складові бюджетних доходів, які відповідають засадам фінансової 

децентралізації.  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36966/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36966/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36966/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36966/1/disertacja.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35412/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35412/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35412/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35412/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35414
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35414
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35414
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35414
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35418/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35418/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35418/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35418/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36968/1/dis-pismennij.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36968/1/dis-pismennij.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36968/1/dis-pismennij.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36968/1/dis-pismennij.pdf
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Савчук, Дмитро Михайлович 

Управління економічним і соціальним розвитком громади на засадах 

синергізму [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Дмитро Михайлович 

Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 289 с.  

     В дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні засади побудови 

механізму управління економічним і соціальним розвитком громад з 

урахуванням ефекту синергії. 

 

Спасів, Наталія Ярославівна  

Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад [Текст] : дис. ... 

д-ра екон. наук : 08.00.08 / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 587 с.  

     У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні домінанти формування і 

функціонування фінансів ОТГ та розроблено науково-практичні рекомендації 

щодо вектора їхнього розвитку.  

 

Стецько, Микола Васильович  

Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в 

Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Микола Васильович 

Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 454 с.  

     У дисертації досліджено теоретичні та прикладні засади функціонування 

ринку капіталів та обґрунтовано напрямки посилення його вагомості у 

фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств.  

 

Хиля, Михайло Михайлович  

Нормативно-правові акти як джерела адміністративного права України [Текст] : 

дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Михайло Михайлович Хиля. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. – 201 с.  

     Дисертація є одним із перших в Україні комплексних досліджень 

нормативно-правових актів в системі джерел адміністративного права. 

Результатом дослідження є комплекс теоретичних узагальнень, висновків, 

низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії 

адміністративного права.  

 

Цвігун, Ірина Мирославівна  

Цивільно-правове регулювання іпотеки земельної ділянки [Текст] : дис. ... канд. 

юр. наук : 12.00.03 / Ірина Мирославівна Цвігун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 

242 с.  

     Дисертація є комплексним дослідженням цивільно-правового регулювання 

іпотеки земельної ділянки. У роботі розглянуто становлення та розвиток 

іпотечних відносин на різних історичних етапах розвитку України. 

 

 

 
 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35440/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35440/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35440/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35440/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35442/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35442/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35442/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35442/1/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf


9 
 

Автореферати дисертацій 

 

Блажей, Ірина Олегівна 

Екологічний брендинг меблевих підприємств України [Текст] : автореф. дис. на 

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

управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олегівна 

Блажей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних 

та прикладних підходів до екологічного брендингу меблевих підприємств 

України в контексті "зеленого" зростання. Обґрунтовано необхідність 

впровадження екологічного брендингу на меблевих підприємствах згідно із 

концепцією "зеленого" зростання.  

 

Бобрівець, Віталій Володимирович 

Податкове стимулювання благодійництва: зарубіжна практика та перспективи 

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

спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Віталій Володимирович Бобрівець. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретико-методичні 

засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на активацію 

податкового стимулювання благодійництва в Україні. 

 

Брик, Михайло Мирославович 

Облік і аналіз формування біологічних активів у сільськогосподарських 

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

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

економічної діяльності) / Михайло Мирославович Брик. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 20 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено правові та теоретичні 

основи обліку біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах, 

висвітлено суть біологічних активів. 

 

Бучинська, Тетяна Володимирівна 

Формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного 

розвитку світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

економічні відносини / Тетяна Володимирівна Бучинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 20 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи знайдено науково-теоретичне 

обґрунтування, проведено оцінювання практики та запропоновано напрями 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36953/1/aref_blazhei_na_sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36953/1/aref_blazhei_na_sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36953/1/aref_blazhei_na_sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36953/1/aref_blazhei_na_sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36953/1/aref_blazhei_na_sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35372/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35372/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35372/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35372/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35372/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35373/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35373/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35373/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35373/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35373/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35373/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
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формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного 

розвитку світового господарства. 

 

Галиш, Наталія Андріївна 

Формування стратегії управління підприємством з виробництва твердого 

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

спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) / Наталія Андріївна Галиш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 

20 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи  узагальнено наукові підходи до 

формування стратегічного управління підприємством з виробництва твердого 

біопалива, що функціонує в умовах сталого розвитку. 

 

Длугопольська, Тетяна Ігорівна   

Фінансування соціальних видатків крізь призму забезпечення соціальної 

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

наук : спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / 

Тетяна Ігорівна Длугопольська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-

методичних та прикладних аспектів фінансування соціальних видатків з метою 

забезпечення економічної безпеки держави. 

 

Дума, Людмила Василівна  

Моделі формування оптимальної галузевої структури економіки регіону [Текст] 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 – 

математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Дума 

Людмила Василівна. – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи запропоновано вирішення актуального 

науково-практичного завдання моделювання оптимальної галузевої структури 

економіки регіону та розроблено моделі оцінки, прогнозування і вибору 

оптимальної структури економіки регіону.  

 

Живко, Максим Андрійович   

Нова економіка у розвитку потенціалу європейських цивілізаційно-

інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

відносини / Максим Андрійович Живко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному 

обґрунтуванню парадигми нової економіки  у розвитку потенціалу 

європейських цивілізаційно-інтеграційних процесів. 

 

Кириленко, Сергій Вікторович 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35378/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35378/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35378/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35378/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35378/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35378/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35384/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35384/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35384/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35384/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35384/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36999/1/Duma_aref1%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%20%283%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36999/1/Duma_aref1%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%20%283%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36999/1/Duma_aref1%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%20%283%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36999/1/Duma_aref1%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%20%283%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36999/1/Duma_aref1%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%20%283%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35389/1/aref-zhyvko-m_-a.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35389/1/aref-zhyvko-m_-a.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35389/1/aref-zhyvko-m_-a.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35389/1/aref-zhyvko-m_-a.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35389/1/aref-zhyvko-m_-a.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36957/1/aref-kurulenko-na-sait.pdf
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Формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг [Текст] : 

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

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 

Сергій Вікторович Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений поглибленню 

теоретичних підходів до формування клієнтоорієнтованої моделі продажу 

банківських послуг в умовах технологічних змін та виробленню на цій основі 

прикладних рекомендацій щодо її впровадження у діяльність банківських 

установ України. 

 

Коваленко, Вікторія Вікторівна 

Діагностика в управлінні економічною безпекою підприємства [Текст] : 

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

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 

Коваленко Вікторія Вікторівна. – Хмельницький, 2019. – 21 с. 

 

Кривіцький, Віктор Броніславович 

Митний контроль у протидії ризикам і загрозам митної безпеки України [Текст] 

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

гроші, фінанси і кредит / Віктор Броніславович Кривіцький. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. – 20 с.  

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено наукове обґрунтування 

теоретико-методичних засад реалізації митного контролю у контексті 

мінімізації митних ризиків, проведено оцінювання та запропоновано напрями 

модернізації митного крнтролю. 

 

Ліп'яніна-Гончаренко, Христина Володимирівна 

Інформаційна технологія моделювання та аналізу туристичного попиту на 

основі когнітивно-статистичного підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 – інформаційні технології / 

Христина Володимирівна Ліп'яніна-Гончаренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 

с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці інформаційної 

технології моделювання та аналізу туристичного попиту на основі когнітивно-

статистичного підходу. 

 

Ліфанова, Мар’яна Ігорівна 

Трансформація міжнародних фінансових центрів у глобальній економіці 

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

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Мар’яна 

Ігорівна Ліфанова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36957/1/aref-kurulenko-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36957/1/aref-kurulenko-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36957/1/aref-kurulenko-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36957/1/aref-kurulenko-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35396/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35396/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35396/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35396/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35396/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35401/1/avtoreferat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35401/1/avtoreferat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35401/1/avtoreferat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35401/1/avtoreferat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35401/1/avtoreferat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35401/1/avtoreferat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35401/1/avtoreferat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35404/1/aref-lifanova-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35404/1/aref-lifanova-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35404/1/aref-lifanova-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35404/1/aref-lifanova-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35404/1/aref-lifanova-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35404/1/aref-lifanova-na-sait.pdf
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     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню сутності та 

особливостей процесу трансформації міжнародних фінансових центрів під 

впливом структурних глобалізаційних зрушень з виокремленням системних 

детермінант та врахуанням тенденцій їх розвитку. 

 

Ліщинський, Ігор Орестович 

Глокалізаційні стратегії формування полюсів розвитку в Європі [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 – 

світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ігор Орестович 

Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи систематизовано онтологію 

економічних взаємовідносин у системі глобально-локальної бінарності. 

Висвітлено гносеологічний мейнстрим просторової організації локального 

економічного розвитку. 

 

Лободіна, Зоряна Миколаївна 

Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави [Текст] : 

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

фінанси і кредит / Зоряна Миколаївна Лободіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 

с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико-

методологічних засад формування і функціонування бюджетного механізму 

соціально-економічного розвитку держави та розробленню пропозицій щодо 

векторів його модернізації. 

 

Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна 

Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у цивільному праві 

України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 

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

приватне право / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 40 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню 

договірних зобов'язань з надання транспортних послуг у національній доктрині 

цивільного права. Запропоновано концептуально нові підходи до 

вдосконалення механізму регулювання договірних відносин з надання 

транспортних послуг. 

 

Ляховець, Володимир Олегович  

Економічний механізм розвитку ринку яловичини [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством / Володимир Олегович Ляховець. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36961/1/avtoreferat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36961/1/avtoreferat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36961/1/avtoreferat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36961/1/avtoreferat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36961/1/avtoreferat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36963/1/aref-lukasevuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36963/1/aref-lukasevuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36963/1/aref-lukasevuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36963/1/aref-lukasevuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36963/1/aref-lukasevuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36963/1/aref-lukasevuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36963/1/aref-lukasevuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35406/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35406/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35406/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35406/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35406/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
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     В авторефераті дисертаційної роботи  узагальнено теоретичні підходи до 

розкриття сутності основних економічних категорій (ринок, економічний 

механізм) та сформульовано визначення ринку яловичини. 

 

Максимчук, Олександр Сергійович 

Бюджети розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації 

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

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Олександр Сергійович Максимчук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено концептуальні та практичні 

аспекти функціонування бюджетів розвитку територіальних громад в умовах 

децентралізації. Розвинуто трактування сутності бюджету розвитку, виділено 

його функції та принципи. 

 

Мельник, Анна Володимирівна 

Адміністративно-правові засади здійснення нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

інформаційне право / Анна Володимирівна Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 

– 20 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у вітчизняній 

юридичній науці комплексним дослідженням, у якому здійснена спроба 

формування концепції здійснення нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства України. 

 

Муравський, Володимир Васильович 

Методологія та організація обліку при комп'ютерно-комунікаційній формі 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 

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

Володимир Васильович Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 c. 

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано та розвинуто 

концептуально-теоретичні, методологічні, організаційні та прикладні 

положення комп’ютерно-комунікаційної форми обліку. 

 

Огінська, Анастасія Юріївна 

Оптимізація видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення 

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

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Анастасія Юріївна Огінська. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, 

методичних та практичних аспектів видатків бюджету на соціальний захист та 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36965/1/aref-maksimchuk.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36965/1/aref-maksimchuk.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36965/1/aref-maksimchuk.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36965/1/aref-maksimchuk.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36965/1/aref-maksimchuk.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35413/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35413/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35413/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35413/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35413/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35413/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35413/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35415/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35415/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35415/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35415/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35415/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35417/1/aref-oginska-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35417/1/aref-oginska-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35417/1/aref-oginska-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35417/1/aref-oginska-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35417/1/aref-oginska-na-sait.pdf
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соціальне забезпечення населення, їх оптимізації з метою забезпечення 

зростання суспільного добробуту. 

 

Панасюк, Валентина Миколаївна 

Соціальна інфраструктура регіонів України: сучасний інструментарій 

інформаційного забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка / Панасюк Валентина Миколаївна. – Київ, 2019. – 39 с. 

 

Паранюк, Ярослав Дмитрович 

Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприємствах в умовах ризику 

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

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

економічної діяльності) / Ярослав Дмитрович Паранюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 20 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові підходи до 

визначення понять невизначеності, ризику та ефективності інноваційних 

проектів. Досліджено принципи та методи оцінки ефективності інноваційного 

проекту. 

 

Пижик, Олександр Андрійович 

Гармонізація системи технічного регулювання України в процесі реалізації 

економічної політики євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

економічні відносини / Олександр Андрійович Пижик. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 20 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено науково-теоретичне 

обґрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями гармонізації 

системи технічного регулювання України в процесі реалізації економічної 

політики євроінтеграції. 

 

Письменний, Віталій Валерійович 

Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика 

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

спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-

методологічних положень, розвитку методичних підходів й обґрунтуванню 

прикладних засад формування доходів місцевих бюджетів. Розкрито 

концептуальні засади парадигми формування доходів самодостатніх місцевих 

бюджетів, ідентифіковано й обґрунтовано складові бюджетних доходів, які 

відповідають засадам фінансової децентралізації. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35419/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35419/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35419/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35419/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35419/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35419/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36967/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36967/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36967/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36967/1/aref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36967/1/aref.pdf
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Пірникоза, Павло Віталійович 

Фіскальні імперативи детінізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на 

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

кредит / Павло Віталійович Пірникоза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.  

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретичні основи  й 

здійснено розробку практичних рекомендацій щодо формування фіскальних 

імперативів детінізації української економіки 

 

Савчук, Дмитро Михайлович 

Управління економічним і соціальним розвитком громади на засадах 

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

спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Дмитро 

Михайлович Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні та 

практичні засади побудови механізму управління економічним і соціальним 

розвитком громад з урахуванням ефекту синергії. 

 

Сегеда, Людмила Миронівна 

Грошово-кредитна політика центрального банку в умовах фінансової 

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

: спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Людмила Миронівна Сегеда. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений  вивченню теоретичних, 

методичних і практичних аспектів реалізації грошово-кредитної політики 

центрального банку в контексті подолання фінансової нестабільності. 

 

Семцов, Володимир Михайлович 

Теоретико-методологічні засади інституційної модернізації підприємств 

аграрної сфери на основі ідентифікації неспостережуваних економічних 

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

спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) / Семцов Володимир Михайлович. – Львів, 2019. – 40 с. 

 

Хиля, Михайло Михайлович 

Нормативно-правові акти як джерела адміністративного права України [Текст] : 

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

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / 

Михайло Михайлович Хиля. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших в Україні комплексних 

досліджень нормативно-правових актів в системі джерел адміністративного 

права. Результатом дослідження є комплекс теоретичних узагальнень, 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35421/1/avtoref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35421/1/avtoref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35421/1/avtoref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35421/1/avtoref.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35431/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35431/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35431/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35431/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35431/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35441/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35441/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35441/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35441/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35441/1/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
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висновків, низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії 

адміністративного права. 

 

Цвігун, Ірина Мирославівна 

Цивільно-правове регулювання іпотеки земельної ділянки [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина 

Мирославівна Цвігун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням цивільно-

правового регулювання іпотеки земельної ділянки. У роботі розглянуто 

становлення та розвиток іпотечних відносин на різних історичних етапах 

розвитку України.  

 

  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35443/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35443/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35443/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35443/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35443/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82.pdf
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Монографії 

 
 Бардаш, С. В. Бухгалтерський облік ренти [Текст] : 

монографія / С. В. Бардаш, Т. С. Осадча. – Херсон : ХДУ, 

2019. – 252 с.  

 

     Монографію присвячено поглибленню теорії та методології 

бухгалтерського обліку ренти з метою інформаційного 

забезпечення управління доходами суб’єктів господарювання з 

урахуванням положень концепції сталого розвитку. Розроблено теоретико-

методологічні та організаційно-практичні положення бухгалтерського обліку 

ренти за її видами на основі особливостей формування і розподілу кожного із 

таких видів.  

     Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових 

співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які 

досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі. 

 

 

 Брич, В. Я. Міжнародна конкурентоспроможність країн в 

умовах глобалізації [Текст] : монографія / В. Я. Брич, В. І. 

Охота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 212 с.  

 

     У монографії розкриваються питання формування 

міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах 

глобалізації. Розглянуто теоретико-методичні засади 

міжнародної конкурентоспроможності, розкрито та 

проаналізовано сучасні тенденції в сфері міжнародної 

конкурентоспроможності. Значна увага приділена пріоритетам підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності з огляду на регіональні проблеми. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів економічних 

спеціальностей, практиків з даної проблематики. 

 

 Бруханський, Р. Ф. Бухгалтерський облік та аналіз 

земельних ресурсів сільськогосподарського призначення 

на етапі становлення ринку земель в Україні [Текст] : 

монографія / Р. Ф. Бруханський, Т. А. Бінчаровська. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 234 с.  

 

     У монографії викладено результати дослідження 

особливостей формування земельного ринку та його вплив на 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34121/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0%d1%88.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34121/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0%d1%88.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34121/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0%d1%88.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33672/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%9e%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33672/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%9e%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33672/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%9e%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37971
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37971
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37971
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37971
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37971
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методику та організацію обліку і аналізу земель сільськогосподарського 

призначення. Досліджено теоретичні основи та надано сутнісні характеристики 

процесу формування земельних відносин. Окреслено специфічні особливості 

земель як об’єктів обліку і аналізу. Розглядаються історичні передумови 

формування раціональної системи обліку та аналізу земельних ресурсів в 

Україні. Проаналізовано методичні підходи до відображення земельних 

ресурсів сільськогосподарського призначення у системі бухгалтерського обліку 

аграрних підприємств, узагальнено та вдосконалено систему первинної та 

зведеної документації для відображення операцій із землекористування 

сільськогосподарських підприємств. На прикладі підприємств 

сільськогосподарського призначення удосконалено методику комплексного 

аналізу земельних ресурсів на основі збалансованої системи показників. 

Здійснено аналітичну оцінку землекористування сільськогосподарських 

підприємств. Розроблено напрями адаптації аналітичного апарату 

сільськогосподарських підприємств до вимог земельного ринку. Для студентів, 

аспірантів, викладачів та практичних працівників обліковоаналітичного 

профілю, що здійснюють діяльність у сфері землекористування. 

 

 

 Вітакультурна методологія: антологія. До 25-річчя 

наукової школи професора А. В. Фурмана [Текст] : кол. 

моногр. / А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та 

ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 980 с.  

 

     Монографічне дослідження містить праці представників 

наукової школи проф. Фурмана А. В., які під керівництвом 

фундатора впродовж останніх п'ятнадцяти років займаються 

розробкою вітакультурної методології у взаємодоповненні її чотирьох 

засадничих сегментів: науково-дослідницької програми професійного 

методологування, циклічно-вчинкового підходу в гуманітаристиці, 

інноваційних форм, методів, засобів та інструментів миследіяльності і 

мислевчинення, авторського тезаурусу теоретизування та інтелектуального 

практикування. Кожний із двадцяти методологічних модулів повноформатно 

висвітлює вітакультурне життя названої школи і як дослідницької команди, і як 

науково-освітнього колективу в його центральній ланці – імітаційно-вчинковій 

екзистенції створення модульно-розвивального оргпростору інтенсивної 

мислекомунікації свідомісного самозреалізування. При цьому концентри 

обстоюваної методології (авторські доктрина, теорія, парадигма, дисциплінарна 

матриця, науковий проект, інноваційний експеримент та ін.) становлять 

збалансовану цілісність фундаментальних стратегій і прикладних аспектів 

національно зорієнтованого культуротворення.  

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/34553
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/34553
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/34553
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/34553
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     Для методологів і науковців, гуманітаріїв та управлінців, теоретиків і 

практиків й усіх, хто обрав шлях рефлексивної миследіяльності та прагне 

істотно розширити смислові горизонти власної проблемно-діалогічної 

свідомості. 

 

 

 Дзюбановська, Н. В. Прагматизм оцінювання міжнародної 

торгівлі країн: методи і моделі [Текст] : монографія / Н. В. 

Дзюбановська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 299 с.  

 

     У монографії розглянуто застосування математичного 

апарату до оцінювання 

міжнародної торгівлі країн. На основі проведеного 

дослідження розроблено науковий підхід до оцінювання міжнародної торгівлі 

на основі поєднання статистичного і економетричного аналізів та комплексу 

показників, які характеризують економічний розвиток, демографічну ситуацію, 

зовнішню торгівлю країн тощо і їх взаємозв’язок. Це дало змогу визначити 

специфіку впливу обраних факторів на обсяги основних показників торгівлі та 

запропонувати множину ідентифікаторів, що можуть бути застосовані в 

моделюванні цих процесів. 

     Теоретико-методологічні положення доведені до рівня конкретних 

практичних пропозицій щодо формування бази показників при дослідженні 

міжнародної торгівлі та розробки конкретних моделей оцінювання міжнародної 

торгівлі на основі використання альтернативних методів математичного 

моделювання. 

 

 

 

 Зварич, І. Я. Глобальна циркулярна економіка: 

«Економіка ковбоїв» VS «Економіка космічного корабля» 

[Текст] : монографія / І. Я. Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 337 с.   
 

     В монографії досліджено теоретико-концептуальний базис 

формування глобальної циркулярної економіки. Розглянуто 

теоретико-методологічні аспекти побудови циркулярного суспільства та 

циркулярну економіку за умов глобального управління відходами. 

http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37630
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37630
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37630
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37230
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37230
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37230
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37230
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 Екологічний вимір держави добробуту [Текст] : монографія 

/ В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за 

наук. ред. В. В. Козюка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 224 с.  

 

     У монографії досліджено сучасні тренди трансформації 

держави добробуту в контексті якості інститутів, екологічної 

культури та доступності блага «чиста екологія», що стає новою 

формою егалітарності. Підтверджено гіпотезу про те, що суспільне благо «чисте 

довкілля» не є винятково втіленням преференцій економічних агентів з високим 

рівнем доходів, оскільки висока якість інститутів 

уможливлює реалізацію екологічних програм та регуляторну ефективність на 

довгострокову перспективу. Доведено, що в країнах з якісними інститутами 

високий тягар екологічного регулювання не впливає на конкурентоспроможність 

національних економік, а екологічна освіта стає важливим чинником прогресу 

нової держави добробуту. 

 

 

 Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, 

прагматика, інструментарій забезпечення [Текст] : кол. 

моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та 

ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 

395 с.  

 

     У колективній монографії представлено результати 

дослідження теоретичних і методичних засад економічної безпеки держави та 

господарюючих суб'єктів в сучасних трансформаційних умовах; обґрунтовано 

нормативно-правовий базис системи економічної безпеки; визначено 

передумови та проблеми фінансових розслідувань у контексті економічної 

безпеки держави; узагальнено інституційні, організаційні та процесуальні 

аспекти здійснення фінансових розслідувань та перспективи розвитку. 

 

 

 Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних 

маркетингових технологій [Текст] : кол. моногр. / В. А. 

Фалович, Г. П. Баб’як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. д. е 

н., доц. В. А. Фаловича. – Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б., 

2019. – 231 с. 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36455
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36455
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36455
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36303/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%95%d0%91%d0%a4%d0%a0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36303/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%95%d0%91%d0%a4%d0%a0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36303/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%95%d0%91%d0%a4%d0%a0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36303/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%95%d0%91%d0%a4%d0%a0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36303/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%95%d0%91%d0%a4%d0%a0.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27916/1/Monografija_2019.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27916/1/Monografija_2019.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27916/1/Monografija_2019.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27916/1/Monografija_2019.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27916/1/Monografija_2019.pdf


21 
 

     Монографія є результатом наукових досліджень колективу авторів та 

присвячена аналізу економічних, соціальних та психологічних аспектів 

сучасних маркетингових технологій. Розглянуто маркетингові аспекти 

моделювання вибору стратегій інноваційного розвитку, приділено увагу 

питанням управління ризиками на промислових підприємствах, сформульовано 

орієнтири розвитку бізнесу. 

     Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, 

економістів та бізнесменів. 

 

 

 Електрофізіологічна ідентифікація та моніторинг нервів 

гортані при операціях на щитоподібній і при щитоподібних 

залозах [Текст] : монографія / В. О. Шідловський, О. В. 

Шідловський, М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНМУ : 

Укрмедкнига, 2019. – 64 с.  

 

 

 

 

 Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та 

національні особливості [Текст] : кол. моногр. / за наук. 

ред. к. е. н., доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2019. 

– 251 с.  

 

     Колективна монографія «Інноваційний розвиток економіки: 

глобальні тенденції та національні особливості» розрахована 

на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, податківців, державних 

службовців, причетних до розробки та практичного становлення у вигляді 

варіативних трендів нового глобального розвитку світової економічної системи. 

 

 

 Касянчук, М. М. Досконала форма системи залишкових 

класів: методи побудови та застосування [Текст] : 

монографія / М. М. Касянчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 

223 с. 

     У монографії викладено теоретичні основи побудови та 

програмної реалізації досконалої та модифікованої досконалої 

форм системи залишкових класів. Уперше зроблена спроба 

обгрунтувати використання вказаних форм в асиметричних криптосистемах, 

зокрема трьохмодульній криптосистемі Рабіна, при виконанні операцій 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35747/1/%d0%9a%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bd%d1%87%d1%83%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35747/1/%d0%9a%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bd%d1%87%d1%83%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35747/1/%d0%9a%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bd%d1%87%d1%83%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35747/1/%d0%9a%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bd%d1%87%d1%83%d0%ba.pdf
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модулярного множення та модулярного експоненціювання, побудові 

розподіленого термо- або п'єзоелектричного сенсора. Особливу увагу приділено 

методам розробки модифікованої досконалої форми системи залишкових класів 

на основі перемноження модулів, факторизації, теореми Вієта, розв'язку систем 

конгруенцій, послідовності Фібоначчі. Наведено приклади використання 

розроблених методів. 

 

 

 Клапків, Л. М. Консолідація банківського та страхового 

бізнесу: теоретико-методологічні домінанти та тенденції 

розвитку [Текст] : монографія / Л. М. Клапків, Ю. М. 

Клапків, В. С. Свірський. – Івано-Франківськ : Видавець 

Кушнір Г. М., 2019. – 183 с. 

 

     Монографія присвячена вивченню тенденцій консолідації та 

впровадження інновацій на ринку страхових послуг. Розглянуто організаційні 

форми та інституційно-правові основи консолідації банківського та страхового 

бізнесу. Встановлено фінансові імперативи та синергетичні ефекти консолідації 

банківських та страхових інституцій в умовах глобалізації. Досліджено вплив 

технологічних інновацій на формування і дистрибуцію консолідованих 

банківських і страхових послуг. Проаналізовано перспективи розвитку 

банкострахування в Україні. 

 

 

 Крупка, Я. Д. Облік і контроль у видобувних галузях 

[Текст] : монографія / Я. Д. Крупка, Я. А. Порохнавець. – 

Тернопіль : Крок, 2019. – 252 с. 

 

     У монографії викладені результати дослідження 

особливостей функціонування господарського механізму у 

видобувних галузях і їх впливу на методику та організацію 

обліку і контролю використання природних ресурсів. 

 

 

 Лазарович, М. «Розпочали стрільці українські з москалями 

тан…» Збройна боротьба леґіону УСС проти російських 

загарбників на Тернопільщині під час Першої світової 

війни [Текст] : монографія / Микола Лазарович. – 

Тернопіль : Джура, 2019. – 208 с. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35341/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%832.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35341/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%832.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35341/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%832.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35341/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%832.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35341/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%832.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33686/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20%2c%20%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%b0%d0%b2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33686/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20%2c%20%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%b0%d0%b2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33686/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20%2c%20%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%b0%d0%b2.pdf
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     У монографії на основі широкого кола опублікованих та архівних матеріалів 

визначено головні принципи й умови організації леґіону Українських січових 

стрільців, його завдання у Першій світовій війні. Прослідковано етапи збройної 

боротьби, яку УСС упродовж другої половини 1915 – початку 1918 р. вели 

проти російських загарбників на Тернопільщині, та події, пов'язані з ворожою 

окупацією краю. Проаналізовано процес становлення стрілецтва як 

національної військово-політичної формації, що поряд із воєнними діями 

активно займалася ідейно-політичною працею. Викладено основні напрямки 

культурно-мистецької та просвітницької діяльності УСС, їхній вплив на 

формування та поглиблення національної свідомості українського суспільства. 

Значну увагу приділено розгляду становища мешканців Тернопілля в роки 

воєнного лихоліття. 

 

 

 

 Лазарович, М. Політика українських урядів періоду 

Національно-визвольних змагань 1917–1921 років у сфері 

міжетнічних відносин: порівняльний аналіз [Текст] : 

монографія : у 2-х кн. / Микола Лазарович. – International 

Book Market Service Ltd «Globe Edit», 2019. – Кн. 1. – 688 с.  

 

     У монографії здійснено порівняльний аналіз та узагальнено 

особливості і тенденції політики українських урядів періоду 

Визвольних змагань 1917–1921 рр. щодо національних меншин. На основі 

комплексного використання сукупності загальних принципів наукового 

пізнання, діалектичного підходу, а також спеціальних методів дослідження 

висвітлено основні теоретичні підходи до визначення сутності, передумов 

зародження та моделей державної етнополітики, простежено генезу світової 

традиції політико-правового забезпечення прав національних меншин, 

охарактеризовано й систематизовано джерельну базу проблеми. Досліджено 

процес формування поліетнічного складу населення України, його соціальної 

структурованості, виробничої зайнятості та суспільного поділу праці, рівня 

урбанізованості й освіченості, політико-правового становища напередодні 

Української революції. 

     Зроблено порівняльний аналіз політики українських державних формувань 

окресленого періоду щодо забезпечення громадянських прав і свобод, умов 

етнокультурної самобутності та політичного розвитку іноетнічного населення, 

простежено еволюцію ідеї національно-персональної автономії, досліджено 

основні нормотворчі та інституційні заходи, які здійснювали урядові структури 

для забезпечення фізичних прав. Зіставлено рівень політичної мобілізації 

окремих національних меншин, їхнє ставлення до українського 
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державотворення та участь у представницьких і виконавчих органах влади, а 

також розбудови етнічними спільнотами національно-персональних автономій 

та їхніх досягнень, насамперед у законодавчій, інституційній, етнокультурній 

сферах, набутті досвіду державотворення. 

 

 

 Ліщинський, І. О. Полюси та осі розвитку в контексті 

глокалізаційних процесів [Текст] : монографія / І. О. 

Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 364 с.  

 

     У монографії наводиться теоретичний дискурс, емпіричний 

аналіз та практичні рекомендації щодо формування і розвитку 

локальних полюсів та осей в умовах глобалізації. Висвітлено 

теоретико-методологічні засади поляризованого розвитку в контексті 

глобально-локальної бінарності. 

 

 

 Лужецька, О. Б. Мікротопонімія Південно-Західного 

Опілля [Текст] : монографія / Ольга Богданівна Лужецька. 

– Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 369 с. 

 

     У монографії здійснено комплексне дослідження 

мікротопонімікону Південно-Західного Опілля: проведено 

лексико-семантичний, структурно-словотвірний та 

етимологічний аналізи крізь призму синхронії та діахронії (кін. 

XVIII- поч. XIX ст.). У науковий обіг уперше введено понад 8600 пропіальних 

одиниць, зібраних автором у польових умовах та почерпнутих з історичних і 

краєзнавчих джерел. 
 

 

 Лукасевич-Крутник, І. С. Теоретичні засади правового 

регулювання договірних відносин з надання транспортних 

послуг у цивільному праві України [Текст] : монографія / І. 

С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 

2019. – 474 с. 

 

     Монографію присвячено дослідженню теоретичних засад 

правового регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг. 

Запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення механізму 

регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг, розв’язання 
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важливих теоретичних та прикладних проблем у цій сфері. Досліджено ґенезу 

договірних зобов’язань з надання транспортних послуг та визначено систему 

договорів, які опосередковують такі зобов’язання. Значну увагу приділено 

загальній характеристиці досліджуваних зобов’язань, їх динаміці та правовим 

наслідкам у випадку порушення. Висвітлення теоретичних питань тісно 

пов’язане з аналізом практики судів України та Європейського суду з прав 

людини, що надає праці практичного значення. 

     Адресована науковим та науково-педагогічним працівникам вищих 

навчальних закладів та наукових установ, докторантам, аспірантам та 

студентам, а також широкому колу практикуючих юристів та фахівців у сфері 

договірного права. 

 

 

 

 Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського 

громадського транспорту [Текст] : монографія / за ред. Т. 

М. Борисової, Г. Л. Монастирського. – Тернопіль : 

Економічна думка, 2019. – 220 с.  

 

     У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади 

маркетингового забезпечення сталого розвитку міського 

громадського транспорту, досліджено потенціал маркетингу у його 

забезпеченні. 

 

 Маршалок, Т. Я. Фіскальні імперативи економічної 

рівноваги [Текст] : монографія / Т. Я. Маршалок. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 382 с.  

 

     Наукова праця присвячена дослідженню фіскальних 

імперативів та їх впливу на формування стійкого економічного 

середовища, досягнення економічної рівноваги, а також 

обгрунтуванню необхідності формування новітньої моделі фіскальної політики 

економічного розвитку. 

 

 

 Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-

річчя наукової школи професора А. В. Фурмана [Текст] : 

кол. моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 1000 с. 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37699/1/%21%21%21Monograf_2019_Tema.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37699/1/%21%21%21Monograf_2019_Tema.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37699/1/%21%21%21Monograf_2019_Tema.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37699/1/%21%21%21Monograf_2019_Tema.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37231/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37231/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37231/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%ba.pdf
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 Механізми та функціонально-структурні інструменти 

забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки 

[Текст] : монографія / за ред. д .е. н., проф. Т. Г. Васильціва, 

д. е. н., доц. Р. Л. Лупака. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 

2019. – 552 с. 

 

     У монографії обґрунтовані прикладні механізми та функціонально-

структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності економіки 

України, зорієнтовані на недопущення та мінімізацію негативного впливу 

системних ризиків і загроз економічної безпеки держави, пов’язаних із 

сучасним етапом соціально-економічного поступу України. 

     Визначені стратегічні орієнтири зміцнення конкурентоспроможності та 

забезпечення економічної безпеки підприємницького сектору. Розроблені 

механізми реалізації грошово-кредитної політики в контексті розігріву 

економіки та стимулювання її розвитку. 

     Обґрунтовані механізми та інструменти системної детінізації національної 

економіки. Визначені елементи стратегії та функціональні інструменти 

політики імпортозаміщення і зміцнення економічної безпеки національного 

господарства. Розроблені інституційні механізми забезпечення інноваційної 

компоненти конкурентоспроможності економіки України. Ідентифіковані 

напрями удосконалення механізму управління трансакційними витратами в 

підприємницькому секторі. Обґрунтовані пріоритети та засоби реалізації 

організаційно-економічного механізму зміцнення економічної безпеки сектору 

інформаційних технологій як основи цифровізації економіки України. 

     Для працівників органів державного управління та місцевого 

самоврядування, науковців, фахівців із питань державного регулювання 

економіки та забезпечення економічної безпеки держави, викладачів, аспірантів 

і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

 

 Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів 

господарювання в умовах євроінтеграції [Текст] : кол. 

моногр. / Н. М. Позняковська, С. Я. Зубілевич, О. Л. 

Міклуха [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2019. – 414 с.  

 

     У монографії наведено актуальні напрями розвитку 

інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері обліку, 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2019_MonogLupakVas_1.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2019_MonogLupakVas_1.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2019_MonogLupakVas_1.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2019_MonogLupakVas_1.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2019_MonogLupakVas_1.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2019_MonogLupakVas_1.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/14323/1/%21%21%21%21%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F3_2%20%281%29.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/14323/1/%21%21%21%21%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F3_2%20%281%29.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/14323/1/%21%21%21%21%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F3_2%20%281%29.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/14323/1/%21%21%21%21%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F3_2%20%281%29.pdf
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оподаткування та аудиту, сучасні дослідження, проведені в Україні та за 

кордоном, спрямовані на зростання ролі бухгалтерського обліку у сталому 

розвитку суспільства, та докорінну зміну соціального статусу бухгалтерів у 

громадянському суспільстві. Видання призначене для науковців, аспірантів, 

студентів, освітян, практиків, зацікавлених осіб. 

 

 

 

 Пархомець, М. К. Підвищення конкурентоспроможності 

зернового господарства у сільськогосподарських 

підприємствах [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, Л. 

М. Уніят, І. С. Соловей ; за ред. М. К. Пархомця. – 

Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 232 с. 

 

     У монографії розглянуто організаційно-економічні аспекти 

підвищення конкурентоспроможності зернового господарства у 

сільськогосподарських підприємствах. 

 

 

 Політика українських урядів періоду Національно-

визвольних змагань 1917–1921 років у сфері міжетнічних 

відносин: порівняльний аналіз [Текст] : монографія : у 2-х 

кн. / Микола Лазарович. – International Book Market Service 

Ltd «GlobeEdit», 2019. – Кн. 2 : Документи і матеріали. – 176 

с. 

 

     У другій книзі, яка є документальним додатком до першої, 

вміщено документи та матеріали про політику українських урядів періоду 

визвольних змагань 1917–1921 рр. щодо національних меншин. 

 

 

 Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в 

умовах глобальних трансформацій [Текст] : монографія / за 

ред. Л. Гур’янової, В. Цибакової. – Братислава – Харків : 

ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 188 с. 

 

     У монографії досліджуються теоретичні та методологічні 

засади забезпечення сталого розвитку соціально-економічних 

систем в умовах глобальних трансформацій. Розглянуто основні напрями 

реформування фіскальних механізмів на різних рівнях ієрархії в умовах впливу 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22424
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22424
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22424
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22424
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«шоків», проведено порівняльний аналіз ефективності фіскальної політики та 

здійснено оцінку реформ фінансової децентралізації. 

     З’ясовано особливості трансформації окремих секторів економіки в умовах 

інтеграційних процесів. Значну увагу приділено механізмам регулювання 

розвитку окремих секторів економіки, концепції розвитку циркулярної 

економіки. Запропоновано стратегії економічного зростання, модернізації 

фінансової інфраструктури та розвитку правової культури для забезпечення 

сталого розвитку як окремих регіонів, так і держави в цілому. 

     Для фахівців у сфері економіки, фінансів, управління складними соціально-

економічними системами, державних службовців, науковців, викладачів, 

аспірантів і студентів. Книга буде корисною усім, хто прагне поглибити власні 

знання щодо суспільно-економічних відносин. 

 

 

 Створення та модернізація транспортно-технологічних 

механізмів машин і обладання [Текст] : монографія / О. Л. 

Ляшук, Р. Б. Гевко, В. О. Дзюра [та ін.]. – Тернопіль : 

ТНТУ, 2019. – 167 с. 

  

     Монографія присвячена вирішенню важливої науково-

технічної проблеми, яка полягає в розробленні методів 

проектування й розрахунку конструктивних і технологічних параметрів 

робочих органів сільськогосподарських машин, що дасть змогу найбільш 

ефективно транспортувати сипкі матеріали. В роботі представлено математичні 

та динамічні моделі процесів об’єднаних транспортно-технологічних операцій, 

що виконуються на горизонтальних, похилих і вертикальних трасах 

відповідними машинами та обладнанням. Запропоновано нові методики для 

проведення експериментальних досліджень з метою підвищення ефективності 

практичного застосування розроблених і модернізованих машин. В монографії 

наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень, які 

представлені у різних форматах, для кращого сприйняття науково-технічними 

працівниками, котрі займаються вирішенням даних проблемних питань. 

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників, викладачів, 

науковців, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей. 

 

 

 Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: 

теорія та практика [Текст] : кол. моногр. / Л. М. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36454/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%9b%d1%8f%d1%88%d1%83%d0%ba%2c%20%d0%93%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%be%20%d1%82%d0%b0%20%d1%96%d0%bd..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36454/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%9b%d1%8f%d1%88%d1%83%d0%ba%2c%20%d0%93%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%be%20%d1%82%d0%b0%20%d1%96%d0%bd..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36454/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%9b%d1%8f%d1%88%d1%83%d0%ba%2c%20%d0%93%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%be%20%d1%82%d0%b0%20%d1%96%d0%bd..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36454/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%9b%d1%8f%d1%88%d1%83%d0%ba%2c%20%d0%93%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%be%20%d1%82%d0%b0%20%d1%96%d0%bd..pdf
https://drive.google.com/file/d/1AkvkJiQZaQ4_aPjcUjy2vFdr_Q4l_AcT/view
https://drive.google.com/file/d/1AkvkJiQZaQ4_aPjcUjy2vFdr_Q4l_AcT/view
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Алексеєнко, Г. М. Кулина, М. В. Стецько [та ін.]. – Полтава : ПП Астрая, 

2019. – 115 с. 

 

     У колективній монографії викладено теоретико-методологічні концепції 

формування фінансово-кредитної системи. Здійснено оцінку сучасного стану 

банківської системи України. Досліджено особливості трансформації 

фіскальної політики в Україні. Проаналізовано функціонування страхового 

ринку в Україні. Викладено сучасні аспекти фінансової безпеки підприємств і 

банківських установ України. 

 

 

 Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту 

адвокатури [Текст] : монографія / за заг. ред. Н. З. 

Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. – 182 с. 

 

     Монографія підготовлена з урахуванням змін та доповнень 

чинного законодавства. У монографії розглянуто правові 

основи здійснення адвокатської діяльності в Україні. 

 

 

 Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової 

діяльності підприємств [Текст] : кол. моногр. – Полтава : 

ПП «Астрая», 2019. – 254 с. 

 

     У колективній монографії викладено теоретичні, 

методологічні та практичні аспекти господарсько-фінансової 

діяльності підприємств. Висвітлені питання інвестиційної та 

інноваційної, податкової та правової політики підприємств. Здійснено оцінку 

сучасних аспектів розвитку підприємництва. Окреслені основні напрями 

підвищення конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано пріоритетні 

напрями забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах 

невизначеності. 

     Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої 

освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, 

спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1AkvkJiQZaQ4_aPjcUjy2vFdr_Q4l_AcT/view
https://drive.google.com/file/d/1AkvkJiQZaQ4_aPjcUjy2vFdr_Q4l_AcT/view
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36442/1/%d0%a0%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36442/1/%d0%a0%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36442/1/%d0%a0%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36442/1/%d0%a0%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf
https://drive.google.com/file/d/17j942YsCe7p0dijLT41Fof48BQ8ggxQN/view
https://drive.google.com/file/d/17j942YsCe7p0dijLT41Fof48BQ8ggxQN/view
https://drive.google.com/file/d/17j942YsCe7p0dijLT41Fof48BQ8ggxQN/view
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 Уніят, Л. М. Організаційно-економічні засади 

інноваційного розвитку підприємств агропромислового 

бізнесу в конкурентному середовищі [Текст] : монографія / 

Л. М. Уніят. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 586 с.  

 

     У монографії розглянуто організаційно-економічні засади 

інноваційного розвитку агропромислового бізнесу в 

підприємствах конкурентного середовища; виявлено низький рівень 

використання інноваційних процесів у сільськогосподарських підприємствах; 

встановлено, що основою використання інновацій та інноваційних 

ресурсозберігаючих технологій є вкладення капіталу. 

 

 

 

 Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] 

: монографія / В. Я. Брич, Х. А. Снігур, М. М. Тисько [та 

ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 216 с.  

 

     У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти 

управління інноваційним розвитком, поглиблено та 

вдосконалено теоретичні положення і надано практичні 

рекомендації з удосконалення управління інноваційним розвитком 

молокопереробних підприємств. 

     У роботі запропоновано стратегію розвитку підприємств залежно від 

горизонту планування, в основу якого закладено обґрунтований теоретико-

методичний підхід через комбінацію послідовних етапів інноваційного 

розвитку. 

 

 

Управління економічним розвитком країни на засадах 

модернізації фінансової системи [Текст] : кол. моногр. / В. І. 

Мельник, Г. Б. Погріщук, О. М. Цхановська [та ін.] ; за заг. 

ред. В. І. Мельник, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2019. 

– 228 с. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33671/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%a1%d0%bd%d1%96%d0%b3%d1%83%d1%80.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33671/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%a1%d0%bd%d1%96%d0%b3%d1%83%d1%80.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33671/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%a1%d0%bd%d1%96%d0%b3%d1%83%d1%80.pdf
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 Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах 

викликів ХХІ століття [Текст] : кол. моногр. / за заг. ред. Т. 

В. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – 420 с. 

 

     У монографії узагальнено теоретико-методологічні засади 

організаційно-економічного механізму управління та логістики 

на підприємствах в системі економічної безпеки держави і 

обґрунтовано необхідність його удосконалення, 

охарактеризовано концептуалізацію процесів трансформації систем управління 

на сучасних підприємствах, проведено аналіз механізмів забезпечення та 

розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу суб’єктів підприємницької 

діяльності як складової національної інноваційної системи. Особливу увагу 

зосереджено на методологічних, теоретичних і методичних засадах управління 

інноваційним розвитком системи економічної безпеки, досліджено особливості 

стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств України в 

умовах євроінтеграції та 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 в системі суспільних 

стратегічних потреб європейської спільноти. 

     Матеріали монографії будуть корисні науковим працівникам, фахівцям 

підприємств різних видів економічної діяльності, викладачам, аспірантам і 

студентам економічних спеціальностей та широкому загалу спеціалістів.  

 

 

 Формування інституціонального середовища розвитку 

економіки України [Текст] : кол. моногр. / за заг. ред. проф. 

О. О. Непочатенко. – Умань : СПД Сочінський, 2019. – 192 

с.  

     У монографії викладені результати досліджень сучасних 

проблем розвитку економіки України. Висвітлені соціально-

економічні аспекти функціонування економіки. Розглянуто 

роль та місце фінансової та податкової політики у забезпеченні поступального 

розвитку економічної системи. Значну увагу приділено теоретичним та 

практичним аспектам розвитку підприємницької діяльності як основи 

успішного функціонування економіки країни. 

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та 

фахівців, які займаються питаннями розвитку економіки. 



32 
 

 Determinants of Innovation and Investment Development of 

MultiBranch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality 

Industry [Text] : collective monograph / V. Yatsenko, S. 

Pasieka, O. Yatsenko [and others] ; edited by Dr. econom. sci., 

prof. V. M. Yatsenko. – Nuremberg : Verlag SWG imex 

GmbH, Germany, 2019. – 431 p.   

     The authors believe that the specific developments in the form 

of mechanisms, shemes, models, predictions will help to improve functioning of 

enterpreneurship development in the fields of economics, tourism, hotel and 

restaurant business. 

     The materials are submitted in the authors’ edition, contain authors’ views on the 

solution of the above problems and may have a controversial nature. 

 

 

 Discussion draft of a directive on online intermediary 

platforms. Commentary [Text] / edited by : Ch. Busch, G. 

Dannemann, H. Schulte-Nölke [and other]. – Jagiellonian 

University Press, 2019. – 362 p.  

 

 

 

 

 Economic security at risks: findings from the digitalization of 

National economy [Text] : сollective monograph / edited by O. 

Vlasiuk, O. Ilyash, M. Osinska [and other]. – Bydgoszcz, 

Poland : University of Economy in Bydgoszcz, Publishing 

House, 2019. – Vol. 5. – 316 p. 

 

 

 

 Information and Innovation Technologies in Economics and 

Administration [Text] : monograph / edited by Olena 

Chukurna, Magdalena Gawron-Łapuszek. – Katowice, 2019. – 

267 p.  

 

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7371
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7371
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7371
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7371
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7371
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7371
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication/231512/edition/230583/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi84OQ
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication/231512/edition/230583/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi84OQ
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication/231512/edition/230583/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi84OQ
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication/231512/edition/230583/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi84OQ
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication/231512/edition/230583/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi84OQ
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/2979ee6e305fe7fcd478539e48bb1fcd.pdf
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/2979ee6e305fe7fcd478539e48bb1fcd.pdf
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/2979ee6e305fe7fcd478539e48bb1fcd.pdf
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/2979ee6e305fe7fcd478539e48bb1fcd.pdf
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 Global sustainable development goals: understanding, 

concepts, metrics and teaching [Text] : collective monograph / 

edited by Anastasiya Marcheva, Nikola Yankov. – Svishtov, 

Bulgary : D. A. Tsenov Academy of Economics, Tsenov 

Academic Publishing House, 2019. – 350 p. 

 

 

 

 

 Guarantee and protection of fundamental human rights as an 

integral element of the integration of Ukraine in the EU [Text] : 

monograph / edited by Mieczysław Różański, Serhiy Banakh, 

Oksana Koval. – Olsztyn, 2019. – 411 р.  

 

 

 

 

 Management mechanisms and development strategies of 

economic entities in conditions of snstitutional transformations 

of the global environment [Text] : collective monograph : in 2 

vol. / edited by M. Bezpartochnyi. – Riga : «Landmark» SIA, 

2019. – Vol. 2. – 352 p. 

 

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

necessary to effectively use modern management mechanisms and 

development strategies of economic entities in order to increase the efficiency of their 

activities. Basic research focuses on financial diagnostics of the enterprise, 

assessment the quality of services, efficiency of business process management and 

implementation of innovative projects, monitoring of the labor market, diagnostics of 

the country‟s debt security, and research of the country‟s investment image. The 

research results have been implemented in the different models of development the 

commercial awareness, smartization, production of functional food products, use of 

eco-innovation, development of the e-commerce market, formation a new paradigm 

of work motivation, crisis management of economic security, modern tools of higher 

education management. The results of the study can be used in decisionmaking at the 

level of international business, ministries and departments that regulate the processes 

development of economic systems, ensuring stability and efficiency. The results can 

also be used by students and young scientists in modern concepts of the development 
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of economic entities in the context of institutional transformations of the global 

environment. 

 

 

 Modern Ukrainian financial science: theoretical paradigm & 

practical concept of public finance [Text] / V. Fedosov, A. 

Krysovatyy, V. Oparin, P. Yukhymenko. – Oklahoma : 

DraftDigital Publishing, 2019. – 447 p.  

     This is the original work by the national economic and financial 

scientists on the evolution of the modern Ukrainian financial 

science. 

     The first chapter deals with the Ukrainian concept of financial theory and financial 

architectonics. It clears up theoretical fundamentals of financial science, institutional 

approaches in financial theory and essentials of financial system structure. In the light 

of the national and world financial doctrine, a great number of items connected with 

dialectics of origin and development of public finance in Ukraine have been 

considered in the second chapter. National governmental bureaucracy, fundamentals 

of formation and implementation of budget doctrine and policy in Ukraine, problems 

of budget social expenditures and pension reform in Ukraine have been cleared up as 

well. 

     The interpretation of prospects of controlling approaches in macro-level financial 

management is realized in the work. The analysis helps the authors highlight both 

theory and practice of tax and debt policy in Ukraine. A considerable attention is paid 

to the risk dialectics for tax system development in Ukraine and conceptual 

fundamentals to develop tax state in our country. 

     It has been proved by research and practice that branch development of financial 

system is a treatment instrument for public finance. The authors reveal the 

significance of the financial restructuring in Ukraine and its results, investigate the 

development of stock market, insurance market and reinsurance. 

     This book will be invaluable to scientists, teachers, post-graduates and to all those, 

who need to know more about public finance, its theoretical paradigm and practical 

concept, variety of scientific schools, approaches and methods. 
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Підручники, навчальні посібники, практикуми 

 

 Березняк, М. В. Підсумкові контрольні роботи з 

математики. 9 клас [Текст] : навч. посіб. / М. В. Березняк. – 

Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 64 с. 

 

     У збірнику подано підсумкові контрольні роботи для 

державної підсумкової атестації з математики, яка 

проводитиметься у 2020 році. 

     Для вчителів математики та учнів 9 класів при підготовці до 

ДПА 2020. 

 

 

 Бруханський, Р. Ф. Методологія наукових досліджень і 

викладання облікових дисциплін [Текст] : навчально-

методичний посібник для студентів спеціальності «Облік і 

оподаткування» / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. – 174 с. 

 

 

 

 

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

посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок [та ін.] ; за 

заг. ред. Р. В. Романіва. – Тернопіль, 2019. – 192 с. 

 

     В навчальному посібнику наведено багато прикладів із 

детальним роз’ясненням здійснюваних розрахунків та 

відображенням об’єктів обліку в системі рахунків і звітності в 

цілому. До кожної теми наведено загальну схему документообороту, щоб 

студенти мали комплексне уявлення про рух документації, яка стосується того 

чи іншого об’єкта чи процесу. 

 

 Буяк, Л. М. Працюємо з базами даних в середовищі 

Microsoft Office: теоретичні аспекти та приклади 

розв’язування задач [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Буяк, А. Я. 

Мушак, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 81 с. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35699/1/%d0%91%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a0.%20%d0%a4.%20%d0%9c%d0%9d%d0%94%20%d1%96%20%d0%92%d0%9e%d0%94%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35699/1/%d0%91%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a0.%20%d0%a4.%20%d0%9c%d0%9d%d0%94%20%d1%96%20%d0%92%d0%9e%d0%94%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35699/1/%d0%91%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a0.%20%d0%a4.%20%d0%9c%d0%9d%d0%94%20%d1%96%20%d0%92%d0%9e%d0%94%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35699/1/%d0%91%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a0.%20%d0%a4.%20%d0%9c%d0%9d%d0%94%20%d1%96%20%d0%92%d0%9e%d0%94%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35699/1/%d0%91%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a0.%20%d0%a4.%20%d0%9c%d0%9d%d0%94%20%d1%96%20%d0%92%d0%9e%d0%94%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38454/1/zadachy%20testy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38454/1/zadachy%20testy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38454/1/zadachy%20testy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37126/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%852019%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37126/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%852019%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37126/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%852019%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37126/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%852019%20%281%29.pdf
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     Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, який стосується основ 

роботи з базами даних в середовищі Microsoft Office та приклади розв'язування 

задач створення та підтримки типових баз даних. Структура подання 

теоретичного матеріалу така: 1. Основи теорії баз даних. 2. Робота з 

однотабличними базами даних в середовищі Excel. 3. Робота з реляційними 

базами даних в середовищі Access.  

     Наведені приклади розв'язування п’яти задач, перші дві з яких та остання 

демонструють роботу в середовищі СУБД Access, а решта - в середовищі 

табличного процесора Excel в контексті баз даних робочого аркуша. 

 

 

 Вівчар, О. І. Безпека бізнесу [Текст] : навч. посіб. / О. І. 

Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 278 с.  

 

     У навчальному посібнику розкрито зміст, сутність та 

найважливіші складові системи управління безпекою бізнесу в 

сучасних трансформаційних умовах. Наведено визначення 

основних понять та категорій. 

 

 

 Військове право [Текст] : підручник / Р. В. Алієв, О. М. 

Бериславська, К. І. Бєляков [та ін.] ; за ред. І. М. 

Коропатніка, І. М. Шопіної. – Київ : Правова Єдність, 2019. 

– 648 с.  

 

   У підручнику представлено теоретико-методологічні та 

практичні засади військового права як комплексної галузі 

права. Визначено місце і роль військового права у системі права України, 

закономірності виникнення, існування та розвитку військово-правових 

відносин, військово-правових норм, які їх регулюють. 

 

 

 Гринчишин, Я. Т. Математика. Завдання та розв’язки для 

підготовки до ЗНО [Текст] : навч. посіб. : у 2-х ч. / Я. Т. 

Гринчишин, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк. – 

Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – Ч. 1 : Алгебра 

та початки аналізу. – 320 с. 

 

     Посібник містить завдання та розв’язки з усіх тем шкільного 
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курсу алгебри та початків аналізу за виданням А. Капіносов та ін. Комплексна 

підготовка до ЗНО і ДПА.  

     Для вчителів математики, учнів старших класів, усіх, хто складатиме 

зовнішнє незалежне оцінювання з математики. 

 

  Грубінко, А. Правове забезпечення екологічної безпеки в 

умовах військового конфлікту: міжнародний досвід і 

вітчизняні реалії [Текст] = Legal suuport for environmental 

safety in conditions of military conflict: international 

experience and domestic realities / А. Грубінко, А. Кучер. – 

Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.  

 

     В публікації висвітлено результати дослідження проблеми правового 

гарантування екологічної безпеки в умовах військового конфлікту, що 

надзвичайно актуально для України. Зазначається, що виникнення ризиків для 

життя і здоров’я людини, які часто зумовлює незадовільний стан довкілля, 

потребує пошуку оптимальних шляхів ліквідації їх наслідків у випадку 

надзвичайних екологічних ситуацій та можливого попередження.  

 

 

 Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн 

та римське право [Текст] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. – 

Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 384 с. 

 

     У навчальному посібнику відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 

країн та римське право» наведено найбільш яскраві приклади 

(типи) державно-правових систем ключових регіонів світу, що 

історично визначали і нині визначають основні тенденції розвитку держави і 

права. У посібнику враховано провідні надбання вітчизняної та зарубіжної 

історико-правової науки, результати наукових розробок проблем римського 

права. Видання є спробою автора максимально вичерпно та водночас доступно 

викласти складні проблеми становлення і функціонування суспільно-

економічних структур, державно-правових систем у різних країнах і регіонах 

світу у різні історичні періоди. 

     Посібник розрахований для студентів всіх форм навчання, аспірантів, 

викладачів юридичних закладів вищої освіти і факультетів, усіх, хто цікавиться 

історико-правовими проблемами. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37698/1/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37698/1/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37698/1/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37698/1/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37698/1/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37698/1/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37697/1/%d0%90.%20Grubinko%20red.%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37697/1/%d0%90.%20Grubinko%20red.%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37697/1/%d0%90.%20Grubinko%20red.%202019.pdf
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 Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. 

Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. – 170 с.  

 

     У навчальному посібнику приведено основні означення, 

аксіоми та положення загальної теорії систем, описано 

алгоритми функціонування методів основ системного аналізу. 

Матеріал супроводжується великою кількістю прикладів станів систем та їх 

схем, лістингів обробки характеристик еволюції систем з метою виявлення 

особливостей і оптимальних параметрів прийняття рішень. 

 

 

 Екологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Горун, Г. І. Пиріг, В. 

В. Файфура [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 156 с. 

 

     У навчальному посібнику "Екологія" розглянуті наукові 

засади раціонального використання природних ресурсів і 

охорони навколишнього середовища, вплив антропогенних 

чинників на стан довкілля. 

 

 

 Економіка (профільний рівень) [Текст] : підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти / Л. Я. 

Криховець-Хом’як, О. В. Длугопольський, А. А. 

Вірковська. – Тернопіль : Астон, 2019. – 296 с. 

 

     Навчальне видання містить теоретичні і прикладні 

матеріали, які розкривають сутність економічних процесів і 

явищ на рівні підприємства і загальнодержавної економіки в умовах 

глобалізації. 

     Структура підручника допоможе реалізувати на заняттях компетентнісний і 

діяльнісний підходи до навчання та сприятиме результативності у вивченні 

курсу економіки. 

     Підручник «Економіка» відповідає Державному стандарту й чинній програмі 

з економіки профільного рівня, 11 клас. 

     Адресований учням загальноосвітніх навчальних закладів, на допомогу 

учителям, студентам, усім, хто цікавиться економікою. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33682/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%2018.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33682/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%2018.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33682/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%2018.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38135/3/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38135/3/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%202019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ekonomika-homiak-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ekonomika-homiak-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ekonomika-homiak-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ekonomika-homiak-2019.pdf
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 Електронні таблиці Microsoft Excel [Текст] : практикум з 

дисципліни «Сучасні інформаційні технології» для 

студентів економічних спеціальностей / укл. Н. Г. Хома, С. 

Г. Хома-Могильська, В. В. Муравський. – Тернопіль : СМП 

Тайп, 2019. – 95 с. 

 

     Практикум «Електронні таблиці MS Excel» є частиною 

методичного забезпечення навчального курсу «Сучасні інформаційні 

технології», а також може використовуватися в інших споріднених курсах. 

Метою практикуму є оволодіння методами використання електронних таблиць 

MS Excel для подальшого застосування в практичній діяльності. 

 

 

 Задорожний Зеновій-Михайло Васильович (до 60-річчя від 

дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. О. 

Кругляк, Н. І. Пісоцька, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. К. 

З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 46 с. – 

(Вчені Тернопільського національного економічного 

університету). 

 

     У біобібліографічному покажчику представлено науковий доробок доктора 

економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, 

члена-кореспондента Академії будівництва України, академіка Академії 

економічних наук України, члена Методологічної ради з бухгалтерського 

обліку при Міністерстві фінансів України, голови спеціалізованої вченої ради із 

захисту кандидатських та докторських дисертацій, почесного професора 

Тернопільського національного економічного університету, проректора з 

наукової роботи Тернопільського національного економічного університету 

Зеновія-Михайла Васильовича Задорожного. 

Видання буде цікавим для наукових працівників, викладачів, аспірантів, 

студентів, які спеціалізуються в галузі економічних наук, широкої 

громадськості. 

 

 

 Зарудна, Н. Я. Облік і оподаткування господарських 

процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, 

О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2019. – 

296 с. 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35369/3/%d0%9f%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35369/3/%d0%9f%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35369/3/%d0%9f%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35369/3/%d0%9f%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35369/3/%d0%9f%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35369/3/%d0%9f%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%97%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9.pdf
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     У навчальному посібнику розглядаються питання обліку та оподаткування 

господарських процесів підприємства. Досліджено особливості обліку процесу 

створення, реорганізації, ліквідації та банкрутства підприємства. Здійснено 

аналіз чинних законодавчих норм регулювання обліку на макро- та мікрорівнях 

з виявленням позитивних та негативних тенденцій. Обґрунтовано роль 

фінансової, податкової та управлінської звітності в контексті відповідності 

запитам користувачів. Теоретичний матеріал ґрунтується на чітких нормах 

законодавства та підтверджений рисунками, таблицями, практичними 

прикладами із цифровими розрахунками. Посібник рекомендований для 

студентів, що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». 

 

 

 Збірник контрольних і самостійних робіт з алгебри. 9 клас 

[Текст] : навч. посіб. / Л. Кондратьєва, О. Тепцова, О. 

Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 

2019. – 112 с. 

 

     Посібник містить завдання для контрольних і самостійних 

робіт за всіма темами курсу алгебри 9 класу. Пропоновані 

роботи призначені для організації самостійної роботи учнів і 

дозволяють здійснювати диференційований контроль навчальних досягнень 

школярів. 

     Для учителів математики та учнів 9-го класу закладів загальної середньої 

освіти.  

 

 

 Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / П. П. 

Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Шкільняк [та ін.] ; за ред. П. 

П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 

2019. – 518 с.  

 

     В підручнику розглядаються теоретичні і методологічні 

основи управління процесами інноваційного розвитку 

господарюючих суб'єктів, особливості організаційних форм інноваційних 

компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і 

організацій. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36441/3/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36441/3/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36441/3/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36441/3/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%281%29.pdf
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 Коваленко, Ю. М. Управління фінансовими активами : 

підручник : у 2-х ч. / Ю. М. Коваленко. – Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2019. – Ч. 1. – 498 с.  

 

     У підручнику всебічно висвітлено сутність фінансових 

активів, їх види, 

процес управління фінансовими активами, специфіку 

портфельних теорій і портфельного інвестування, управління фінансовими 

активами учасниками фінансового ринку, зокрема і інституційними 

інвесторами. 

     Положення підручника ґрунтуються на сучасній нормативно-правовій базі, 

використанні та аналізі набутого вітчизняного й зарубіжного досвіду. 

     Призначений науковцям, викладачам і здобувачам вищої освіти, практикам у 

сфері фінансової та страхової діяльності, фахівцям з управління активами, а 

також широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами функціонування 

фінансового ринку, зокрема управління фінансовими активами. 

 

 

 Ковальчук, О. Я. Математичне моделювання та 

прогнозування в міжнародних відносинах [Текст] : 

підручник / О. Я. Ковальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 

412 с.  

 

     У підручнику розглянуто питання застосування 

математичних методів та моделей у практиці дослідження 

міжнародних ситуацій і процесів для встановлення взаємозв'язків між 

суб'єктами міжнародних відносин, виявлення неочевидних ресурсів та 

можливостей взаємодії на міжнародній арені, прогнозування майбутніх станів 

та перевірки гіпотез про ймовірні сценарії розвитку ситуації й можливі сценарії 

дій.  

 

 

 Математика. Збірник тестових завдань для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання [Текст] : навч. посіб. 

/ А. Капіносов, Я. Гап’юк, Л. Кондратьєва [та ін.]. – 

Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 304 с. 

 

     Посібник призначений для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання. Тестові завдання складено 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4413
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4413
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4413
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38515
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38515
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38515
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38515
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відповідно до чинної програми з математики для середньої загальноосвітньої 

школи та програми ЗНО. 

     Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та 

всіх, хто цікавиться математикою. 

 

 

 Менеджмент: практикум [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. 

Ф. Овсянюк-Бердадіної. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 72 с.  

 

     Практикум з менеджменту підготовлений відповідно до 

програми навчальної дисципліни "Менеджмент", до його 

змісту входять теми, що вивчаються студентами самостійно чи 

на семінарських заняттях. Посібник дозволяє набути навичок 

застосування управлінського інструментарію при аналізі та вирішенні 

практичних ситуацій в діяльності організацій, поглибити знання та розуміння 

сутності менеджменту в діяльності організації.   

 

 

 Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Текст] : 

підручник / Г. Л. Монастирський. – [2-ге вид., допов. і 

переробл.]. – Тернопіль : Крок, 2019. – 368 с. 

 

     У підручнику розглядаються найважливіші аспекти теорії 

організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, 

теоретико-методологічні засади організації як системи, 

процесу та об’єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення 

ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної 

структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито 

особливості застосування інформаційно аналітичних технологій у діяльності 

організації. Підручник устаткований тестовими завданнями, питаннями для 

самоконтролю засвоєних знань, списком рекомендованої літератури та 

коротким термінологічним словником. За змістом підручник відповідає 

освітньо-професійним програмам підготовки фахівців за спеціальностями 

“Менеджмент” та “Публічне управління та адміністрування”. 

     Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде 

корисною також аспірантам, докторантам, науковцям і менеджерам-практикам. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37487/1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37487/1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37776/1/Teoriia%20orhanizatsii%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37776/1/Teoriia%20orhanizatsii%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37776/1/Teoriia%20orhanizatsii%202019.pdf
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 Назарова, І. Я. Організація автоматизованого робочого 

місця бухгалтера [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Назарова, В. В. 

Муравський, О. А. Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 

295 с.  

 

     Навчальний посібник присвячений питанням обробки 

облікової інформації з використанням інформаційних систем і 

технологій та основам організації автоматизованого робочого місця бухгалтера.  

 

 

 Науково-практичний коментар Господарського кодексу 

України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, 

Е. В. Бабенко, К. А. Бабенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. 

Галунька. – Київ : Професіонал, 2019. – 744 с. 

 

     У даному науково-практичному коментарі на основі 

наукового аналізу чинного  Господарського кодексу України та 

узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами 

господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень, що 

визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські 

відносини. 

 

 

Науково-практичний коментар Господарського 

процесуального кодексу України [Текст] : станом на 2 

верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, С. В. Банах [та 

ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – Київ : Професіонал, 2019. – 

400 с. 

 

     У даному науково-практичному коментарі подано 

грунтовний аналіз чинної редакції Господарського кодексу України з 

урахуванням останніх змін і доповнень. 

 

Науково-практичний коментар Житлового кодексу України 

[Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, К. А. 

Бабенко, С. В. Банах [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – 

Київ : Професіонал, 2019. – 303 с. 
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     У даному науково-практичному коментарі подано грунтовний аналіз чинної 

редакції Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх змін і 

доповнень. 

 Науково-практичний коментар Земельного кодексу 

України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, 

Е. В. Бабенко, С. В. Банах [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Гиренко. 

– Київ : Професіонал, 2019. – 688 с. 

 

     Даний Науково-практичний коментар до Земельного 

кодексу України не є офіційним тлумаченням чинного 

законодавства України, носить рекомендаційний характер і пропонується для 

використання суддями, прокурорами, слідчими, детективами, адвокатами та 

спеціалістами в галузі земельного законодавства для використання в 

практичній роботі. 

 

 

 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу 

України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / К. А. Бабенко, 

С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. 

– Київ : ЦУЛ, 2019. – 1152 с. 

 

     У даному науково-практичному коментарі подано 

постатейний аналіз положень Цивільного кодексу України з 

урахуванням останніх змін і доповнень станом на 2 вересня 2019 року. 

 

 

 Основи психоконсультування [Текст] : навч. посіб. / 

упоряд. і ред. Т. Л. Надвинична. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 

– 198 с.  

 

 

 

 

 Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, 

О. М. Рудакевич, В. Я. Томахів [та ін.] ; відп. за вип. Т. В. 

Гончарук-Чолан. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 

2019. – 219 с.  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35728/2/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%202019-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35728/2/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%202019-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35728/2/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%202019-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35728/2/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%202019-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be.pdf
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     Запропонований посібник побудований на основі робочої програми з курсу 

"Політологія", який читається на усіх спеціальностях ТНЕУ і складається з двох 

змістовних модулів, які включають дев'ять тем. 

 

 

 Правознавство (профільний рівень) [Текст] : підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти / І. Д. 

Васильків, В. М. Кравчук, В. Я. Буряк [та ін.]. – Тернопіль : 

Астон, 2019. – 312 с. 

 

     Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми 

з правознавства для 10–11 класів (профільний рівень) закладів 

загальної середньої освіти, затвердженої на колегії МОНУ 

28.09.2017 Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 

року. 

     Зміст підручника містить теоретичний і практичний матеріал, необхідний 

для формування правових компетенцій відповідно до вікових особливостей 

учнів, а також практичні завдання для формування умінь застосовувати знання 

норм різних галузей права у розв’язанні життєвих ситуацій та вибору моделі 

правової поведінки. Методичний апарат підручника сприяє оптимальному 

поєднанню в навчальному процесі фронтальних і кооперативних методів 

навчання, забезпечує системний підхід у розвитку критичного мислення та 

предметних компетентностей старшокласників, а також реалізації 

міжпредметних та міжкурсових зв’язків. 

     Для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів. 

 

 

 Практикум: системи керування базами даних для 

студентів економічних спеціальностей [Текст] : практикум 

/ уклад. Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська, В. В. 

Муравський. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 75 с. 

 

     «Практикум: системи керування базами даних» є частиною 

методичного забезпечення навчального курсу «Сучасні 

інформаційні технології», а також може використовуватися в інших 

споріднених курсах. Метою практикуму є оволодіння методами використання 

системи керування базами даних MS Access для застосування в практичній 

діяльності. Кожна лабораторна робота містить теоретичні відомості, завдання, 

контрольні запитання та зразки оформлення лабораторних робіт. Назви команд 

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35738
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35738
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35738
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35738
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меню, опцій чи інших елементів подаються англійською, російською та 

українською мовами. 

 

 

 П'ятничка, Т. В. Практикум з англійської мови [Текст] : 

навч. посіб. / Т. В. П'ятничка, І. Ф. Шилінська, Л. М. 

Штохман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 160 с.  

 

     У посібнику представлено матеріал, спрямований на 

формування професійно-мовленнєвої діяльності ІТ-фахівців. 

Запропоновані завдання складені на основі матеріалів 

оригінальних джерел, які є частково адаптовані. 

 

 

 Співак, І. Я. Прикладні аспекти інтервальних обчислень 

[Текст] : навч. посіб. / І. Я. Співак, С. Я. Крепич ; відп. за 

вип. А. В. Пукас. – Тернопіль : ФОП Паляниця, 2019. – 154 

с.  

 

   Інтервальні обчислення є теоретичною основою усіх 

інтервальних методів моделювання. Своєю чергою інтервальні 

обчислення побудовані на базі методів інтервального аналізу. 

 

 

 Стоян, В. І. Казначейська система [Текст] : підручник / В. 

І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац. – [3-тє вид., змін. і 

доповн.]. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 868 с. 

 

     У підручнику розглядається основне коло питань 

казначейського обслуговування бюджетних коштів у контексті 

законодавчих та нормативно-інструктивних документів. 

Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, 

обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками 

органами казначейства, облік і звітність про виконання бюджетів, організацію 

контролю у системі казначейства. 

 

 

 Стратегічний аналіз галузі [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. 

Я. Лотиш. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 248 с.  

 

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37814
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37814
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37814
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37814
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36440/1/%d0%9f%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%d0%93%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36440/1/%d0%9f%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%d0%93%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9.pdf
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     В посібнику викладено фундаментальні основи стратегічного аналізу галузі. 

Розглянуто основні етапи стратегічного аналізу галузі та особливості 

проведення аналізу на кожній з них. Розкрито традиційні та інноваційні 

стратегії поведінки фірм у галузевому середовищі.  

 

 

 Теорія ймовірностей та математична статистика. 

Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. І. Черняк, Т. В. 

Кравець, О. І. Ляшенко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 

252 с.  

 

     Посібник містить теоретичні відомості та задачі з основних 

розділів теорії ймовірностей та математичної статистики, які 

широко використовуються в сучасних соціально-економічних дослідженнях.  

 

 

 Управління комунальною власністю в умовах 

реформування місцевого самоврядування та розвитку 

міжмуніципального співробітництва [Текст] : навч. посіб. / 

за заг. ред. М. М. Шкільняка, В. В. Толкованова, Т. В. 

Журавля. – Київ, 2019. – 345 с.    

 

     Навчально-практичний посібник «Управління 

комунальною власністю в умовах реформування місцевого 

самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва» підготовлено 

у співпраці проекту «Реформа управління на сході України», що виконується 

Deutsche Gesellschaft fu. r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH з 

Тернопільським національним економічним університетом. Цей посібник 

містить теоретичні та практичні матеріали з різних аспектів управління 

комунальною власністю в умовах децентралізації та розвитку ММС, а також 

методичні матеріали для організації навчання з цього питання. Для науковців, 

практиків та експертів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями 

реформування місцевого самоврядування, управління комунальною власністю, 

міжмуніципального співробітництва та місцевого розвитку. 

 

 

 Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. 

Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 

– 478 с.  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37631/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37631/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37631/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0.pdf


48 
 

 

     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 та зобов'язань, розкриваються господарські процеси та пов'язаний з 

ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів та їх 

оподаткування. 

 

 

 Фурман, А. В. Загальна соціологія. Хрестоматія [Текст] : 

навч. посіб. / А. В. Фурман, В. С. Біскуп, О. С. Морщакова. 

– Київ : Вид. Ліра-К, 2019. – 354 с. 

 

     Хрестоматія містить авторські тексти, які охоплюють 

теоретичні концепції як класиків, так і сучасників 

соціологічної думки. В ній зібрані оригінальні роботи, у яких 

окреслюються вузлові теоретичні і прикладні питання 

функціонування системи соціальних відносин у їх структурних, етико-

нормативних, інституційних вимірах. Навчальне видання методологічно 

зорієнтоване на вивчення та узагальнення концептуальних підходів до розгляду 

проблеми соціального характеру як у змістовому, так і в технологічному 

аспектах. Зокрема, читачеві пропонується динаміка наукового осмислення й 

трактування явищ і процесів соціальної реальності від періоду класичної 

соціологічної думки до постнеокласичного етапу розвитку науки, 

презентованого різними версіями соціологічного аналізу реальності 

повсякдення, означених історико-культурним контекстом. Теоретична 

рефлексія обґрунтування закономірностей розвитку суспільства, внутрішніх та 

зовнішніх механізмів перебігу соціальних процесів представлена науковими 

працями від О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, К Маркса до Е. Тоффлера, Д. 

Белла, Е. Роджерса.  

     Хрестоматія укладена з урахуванням вимог до підготовки студентів закладів 

вищої освіти та стане в нагоді всім, хто цікавиться суспільною проблематикою, 

бажає підвищити рівень соціологічного, соціально-філософського аналізу 

сучасних тенденцій розвитку культури, моралі, суспільного повсякдення. 

 

 

 Фурман, А. В. Методологія та організація наукових 

досліджень [Текст] : модульно-розвивальний підручник / А. 

В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 50 с. 

 

http://lira-k.com.ua/preview/12589.pdf
http://lira-k.com.ua/preview/12589.pdf
http://lira-k.com.ua/preview/12589.pdf
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     Уперше магістрам економічних ЗВО, а також студентам п’ятих курсів 

напрямків «Психологія» і «Соціологія» пропонується інноваційний підручник 

розвивального змісту і модульної структури із винятково актуальної 

дисципліни – «Методологія наукових досліджень», що є засадничим у 

написанні дипломних і магістерських робіт. Для успішного декодування 

різноманітної інформації, високорозуміннєвого оперування методологічними 

знаннями та виконання його проблемних завдань і задач він потребує від 

кожного студента інтенсивної мислекомунікації і миследіяльності, критичної 

рефлексії і логічного теоретизування, а в разі неуспіху – й колективної 

миследіяльності чи групового поступу-вчиняння.  

     Для студентів-спеціалістів і магістрів, аспірантів і докторантів.  

 

 

 Banking [Text] : educational methodical manual / compiler T. 

Stechyshyn, H. Balyant, A. Kizyma. – Ternopil : TNEU, 2019. – 

79 p. 

 

     The training manual is prepared in accordance with the program 

in the discipline "Banking" ("Banking"), which is included in the 

curriculum of training bachelors of knowledge 05 Social and 

Behavioral Sciences specialty 051 - Economics. 

     The manual describes the content of the main topics of the course, presents 

questions for self-control, test tasks, and proposes a number of discussion and 

problem questions for each topic. The guide contains a glossary of terms and 

economic categories as well as a list of recommended literature. 

     The manual is intended primarily for students of economic specialties of higher 

educational establishments of educational qualification level "bachelor". It can also 

be useful for academics, teachers, practitioners, as well as ordinary users of banking 

services. 

 

 

  Data Science for Internet of Things and Internet of 

Everything =  Наука про дані для Інтернету Речей та 

Інтернету Всього [Text] : practicum / edited by I. S. Skarga-

Bandurova and A. V. Gorbenko [eds.]. – Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Volodymyr Dahl East Ukrainian 

National University, National Aerospace University «KhAI», 

Ternopil National Economic University, 2019. – 169 p.  

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35757/1/Banking.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35757/1/Banking.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35757/1/Banking.pdf


50 
 

     The materials of the practical part of the study course “MC2. Data Science for IoT 

and IoE”, developed in the framework of the ERASMUS + ALIOT project “Internet 

of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-

EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). 

     The structure of work on verification of residual knowledge in the discipline, the 

corresponding practical material, examples of tasks and criteria of evaluation are 

given. In the learning process, the theoretical aspects of development and 

mplementation of IoT-based systems are presented. The basic concepts and 

approaches of data science for IoT systems are given.  

     It is intended for engineers, developers and scientists engaged in the development 

and implementation of of IoT-based systems, for postgraduate students of universities 

studying in areas of IoT, computer science, computer and software engineering, as 

well as for teachers of relevant courses. 

 

 

  Dependability and Security of Internet of Things = 

Гарантоздатність та безпека систем Інтернету речей [Text] : 

practicum / V. V. Sklyar, V. V. Yatskiv, N. G. Yatskiv ; edited 

by V. S. Kharchenko, V. V.  Sklyar. – Ministry of Education 

and Science of Ukraine, National Aerospace University 

«KhAI», Ternopil National Economic University, 2019. – 98 p. 
 

     The materials of the practical part of the study course PC3 

“Dependability and Security of IoT”, developed in the framework of the ERASMUS 

+ ALIOT project “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human 

Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP).  

     The structure of work on verification of residual knowledge in the discipline, the 

corresponding practical material, examples of tasks and criteria of evaluation are 

given. In the learning process, the theoretical aspects of dependability and security of 

IoT-based systems are presented. The basic concepts and approaches to development 

and implementation of dependable, safe and secure IoT systems, models and methods 

for dependability and security assurance and assessment of IoT-based systems are 

examined.  

     It is intended for engineers, developers and scientists engaged in the development 

and implementation of of IoT-based systems, for postgraduate students of universities 

studying in areas of IoT, cybersecurity in networks, computer science, computer and 

software engineering, as well as for teachers of relevant courses. Ref. – 33 items, 

figures – 14, tables – 7. 
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 Internet of Things for Industry and Human Application [Text] 

/ edited by V. S. Kharchenko [ed.]. – Ministry of Education and 

Science of Ukraine, National Aerospace University KhAI, 2019. 

– Vol. 1 : Fundamentals and Technologies. – 605 p. 

 

 

 

 

 

 Internet of Things for Industry and Human Applications 

[Text] / O. V. Drozd, O. O. Illiashenko, V. S. Kharchenko [ed.]. 

– Київ : Юстон, 2019. – Vol. 2 : Modelling and Development. – 

547 с.  

 

    Tree volume book contains theoretical materials for lectures and 

training modules development in frameworks of project «Inernet of 

Things: Emering Curriculum for Idustry and Human Applications / ALIOT». 

 

 

 Internet of Things for Industry and Human Application [Text] 

/ edited by V. S. Kharchenko. – Ministry of Education and 

Science of Ukraine, National Aerospace University KhAI, 2019. 

– Vol. 3 : Assessment and Implementation. – 918 p. 

 

     Three-volume book contains theoretical materials for lectures 

and training modules developed in frameworks of project «Internet 

of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications / ALIOT» 

(Project Number: 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2016-2019) 

funded by EU Program ERASMUS+. Volume 3 describes techniques and tools for 

creation, assessment and implementation of Internet of Things (IoT) in different 

industry and human domains. The book consists of 6 parts for corresponding training 

courses: IoT for smart energy grid (sections 32-35), IoT for smart buildings and cities 

(sections 36-39), IoT for intelligent transportation systems (sections 40-43), IoT for 

healthcare systems (sections 44-47), IoT for ecology, safety and security monitoring 

systems (sections 48-51), IoT for industrial systems (sections 52-56). The book 

prepared by Ukrainian university teams with support of EU academic colleagues of 

the ALIOT consortium. 
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The book is intended for MSc and PhD students studying IoT technologies, software 

and computer engineering and science, cyber security. It could be useful for lecturers 

of universities and training centers, researchers and developers of IoT systems. 

 

 

 Internet of Things for Smart Energy Grid [Text] = Інтернет 

речей для розумної енергетичної мережі : trainings / Z. I. 

Dombrovskyi, A. O. Sachenko, I. M. Zhuravska [et al.]. – Київ : 

Юстон, 2019. – 141 c.  

 

     The structure of work on verification of residual knowelge in the 

discipline, the corresponding practical material, examples of tasks 

and criteria of evaluation are given. 

 

 

 Internet of Things for intelligent transport systems [Text] = 

Інтернет речей для інтелектуальних транспортних систем : 

trainings / A. O. Sachenko, V. V. Kochan, P. Ye. Bykovyy [et 

al.]. – Київ : Юстон, 2019. – 135 с.  

 

     The structure of work on verification of residual knowelge in the 

discipline, the corresponding practicum material, examples of tasks 

and criteria of evaluation are given. 
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Навчально-методичні матеріали 
 

1. Адміністративний менеджмент [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. 

Дудкіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 18 с. 

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

уклад. І. М. Карп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с. 

3. Аналіз вимог до програмного забезпечення [Текст] : метод. рек. до 

виконання лаб. робіт / уклад. І. Я. Співак, С. Я. Крепич, І. А. Дарморост. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 34 с.  

4. Аналіз і обробка великих даних [Текст] : медот. вказівки / уклад. М. П. 

Комар ; за ред. А. О. Саченка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 41 с. 

5. Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Текст] : 

метод. рек. / уклад. І. М. Чирак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с. 

6. Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Текст] : метод. вказівки 

/ уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 40 с. 

7. Баранецька, О. В. Національна безпека держави [Текст] : навч.-метод. 

матеріали / О. В. Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с. 

8. Безпалова, Н. М. Анатомія людини з основами спортивної морфології 

[Текст] : метод. рек. / Н. М. Безпалова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 192 с. 

9. Білоус, І. І. Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом 

[Текст] : метод. рек. / І. І. Білоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 26 с. 

10. Брендінг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Ю. Т. Меленчук. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. – 70 с. 

11. Бюджетування і контролінг [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. 

І. В. Спільник, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 65 с. 

12. Вівчар, О. І. Безпека бізнесу : компендіум та практикум [Текст] : навч.-

метод. рек. / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 148 с. 

13. Волошин, Р. В. Державний земельний кадастр [Текст] : метод. рек. / Р. В. 

Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 с.   

14. Гах, Р. В. Педагогіка спорту [Текст] : метод. рек. / Р. В. Гах. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. – 58 с. 

15. Грубінко, А. В. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для 

юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. – 

Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 120 с.  

16. Грунтознавство [Текст] : метод. рек. / уклад. А. О. Вітровий. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. – 34 с. 

17. Дослідження і проектування систем захисту інформації [Текст] : опорн. 

консп. лекцій / уклад. І. З. Якименко, М. М. Касянчук, С. В. Івасьєв. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 98 с. 

18. Емпіричні методи інженерії програмного забезпечення [Текст] : консп. 

лекцій / уклад. Є. О. Марценюк, Л. І. Гончар ; відп. за вип. А. В. Пукас. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 62 с. 

19. Інженерна графіка та основи взаємозамінності [Текст] : метод. рек. 

/ уклад. Р. І. Розум. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 27 с. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36291/1/%d0%9c%d0%92%20%d0%bb%d0%b0%d0%b1%20%d0%bf%d0%be%20%d0%90%d0%92%d0%9f%d0%97.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36291/1/%d0%9c%d0%92%20%d0%bb%d0%b0%d0%b1%20%d0%bf%d0%be%20%d0%90%d0%92%d0%9f%d0%97.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36291/1/%d0%9c%d0%92%20%d0%bb%d0%b0%d0%b1%20%d0%bf%d0%be%20%d0%90%d0%92%d0%9f%d0%97.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34128/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%b7%d0%94%d0%97%d0%9a.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34128/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%b7%d0%94%d0%97%d0%9a.pdf
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