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УДК 013 
 

Каталог праць викладачів ЗУНУ за 2020 рік : бібліограф. посіб. / уклад. Г. О. 

Кругляк, Н. І. Пісоцька, Г. А. Філіповська. – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – 83 с. – 

(Видання науковців ЗУНУ). 

 

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

к.е.н., доц. К. З. Возьний. 

 

У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних 

посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки 

фахівців у ЗУНУ, які вийшли з друку в 2020 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 2020 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 

2020 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 

2020 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 
 

Ватагович, Михайло Іванович   

Фіскальний механізм підтримки вітчизняних виробників в умовах 

євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Михайло Іванович 

Ватагович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 295 с. 

     Дисертацію присвячено уточненню теоретико-методологічних засад та 

обгрунтуванню науково-практичних рекомендацій із формування фіскального 

механізму підтримки вітчизняних виробників в умовах інтеграції. 

 

Голота, Наталія Петрівна  

Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні 

[Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Наталія Петрівна Голота. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2020. – 216 с. 

     Дисертація є одним із перших комплексних досліджень, у якому з 

використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень 

правової науки досліджено питання інформаційно-правового забезпечення 

антикорупційної діяльності в Україні. 

 

Городецький, Микола Ярославович   

Управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу [Текст] : 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Микола Ярославович Городецький. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 207 с. 

     У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в обгрунтуванні 

теоретико-методичних засад і розробленні практичних рекомендацій щодо 

управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу. 

 

Калінічук, Надія Степанівна  

Формування оплати праці на підприємстві в контексті підвищення 

життєвого рівня [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Надія Степанівна 

Калінічук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 234 с. 

     У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та подано 

практичні рекомендації щодо формування оплати праці на підприємстів 

контексті підвищення життєвого рівня. 

 

Клапків, Юрій Михайлович   

Формування ринку страхових послуг в Україні : концептуальні засади 

теорії та практики [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Юрій Михайлович 

Клапків. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 510 с. 

     Дисертація присвячена розробці нових концептуальних підходів до 

обґрунтування теоретико-методологічних засад формування ринку страхових 

послуг, виокремленню сучасних тенденцій його функціонування та визначенню 

стратегічних орієнтирів розвитку. 

Маршалок, Тарас Ярославович   

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38543/1/disertacja-vatagovich.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38543/1/disertacja-vatagovich.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38543/1/disertacja-vatagovich.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38543/1/disertacja-vatagovich.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38550/1/disertacja-gorodeckij.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38550/1/disertacja-gorodeckij.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38550/1/disertacja-gorodeckij.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38550/1/disertacja-gorodeckij.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38555/1/disertacja_kalnchuk_finish.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38555/1/disertacja_kalnchuk_finish.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38555/1/disertacja_kalnchuk_finish.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38555/1/disertacja_kalnchuk_finish.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39936
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39936
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39936
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39936
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38561/1/dis_marshalok_na_sayt.pdf
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Фіскальна парадигма антициклічного регулювання економіки [Текст] : 

дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Тарас Ярославович Маршалок. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2020. – 456 с. 

     Дисертація присвячена обгрунтуванню теоретико-методологічних 

домінант формування фіскальної парадигми антициклічного регулювання 

економіки і розробці науково-практичних рекомендацій щодо ефективного 

використання фіскальних інструментів у процесі соціально-економічного 

розвитку України. 

 

Слома, Валентина Миколаївна   

Зобов'язання з множинністю суб'єктів у цивільному праві України [Текст] : 

дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03 / Валентина Миколаївна Слома. – Тернопіль : 

ЗУНУ, 2020. – 490 с. 

     Дисертація присвячена визначенню особливостей зобовязальних 

відносин з множинністю суб'єктів у національній доктрині цивільного права. 

Виявлено дискусійні питання та запропоновано шляхи їх вирішення з метою 

вдосконалення законодавства і практики його застосування. 

 

Сніщенко, Роман Григорович  

Економічна безпека діяльності суб'єктів господарювання : методологія 

оцінки та механізми забезпечення [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 

/ Роман Григорович Сніщенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 530 с. 

     У дисертаційній роботі обгрунтовано та розвинуто теоретичні, 

методологічні, організаційні та прикладні положення щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємств в умовах конкурентного середовища. 

 

Сохацький, Олександр Юрійович 

Макроекономічні ефекти військових витрат у відкритих економіках 

[Текст] : диc. … д-ра філос. : 292(056) / Олександр Юрійович Сохацький. – 

Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 251 с. 

     У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано авторське вирішення важливого завдання, що полягає у розвитку 

теоретичних засад прояву макроекономічних ефектів військових витрат у 

відкритих економіках та виробленні на цій основі рекомендацій щодо 

використання на практиці адекватних моделей для визначення характеру цього 

впливу на основні показники економічного та соціального розвитку країн, що є 

учасниками локальних або регіональних «гібридних» або proxy військових 

конфліктів та воєн.  

 

Стахира, Ганна Михайлівна 
Цивільно-правове регулювання обігу цифрового контенту [Текст] : дис. ... 

д-ра філос. : 081 / Ганна Михайлівна Стахира. –Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 232 с.  

     Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних та практичних 

проблем присвячених цивільно-правовому регулюванню обігу цифрового 

контенту. Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена необхідністю 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38561/1/dis_marshalok_na_sayt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38561/1/dis_marshalok_na_sayt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38561/1/dis_marshalok_na_sayt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39941/1/disertacja-sloma-v_m_-na-sajt-9_12.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39941/1/disertacja-sloma-v_m_-na-sajt-9_12.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39941/1/disertacja-sloma-v_m_-na-sajt-9_12.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39941/1/disertacja-sloma-v_m_-na-sajt-9_12.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39944
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39944
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39944
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39944
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40115/1/dusertatsia.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40115/1/dusertatsia.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40115/1/dusertatsia.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40115/1/dusertatsia.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40503/1/dusertatsia%20%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%80%d0%b8%20%d0%93%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%20%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40503/1/dusertatsia%20%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%80%d0%b8%20%d0%93%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%20%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40503/1/dusertatsia%20%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%80%d0%b8%20%d0%93%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%20%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8.pdf


7 
 

розробки наукової концепції цивільно-правового регулювання обігу цифрового 

контенту, із виокремленням поняття цифрового контенту та визначенням його 

правової природи, обґрунтуванням доцільності впровадження до національного 

законодавства нового виду договірних відносин із постачання цифрових даних, 

характеристикою способів його здійснення, аналізом договірних зобов’язань у 

сфері обігу цифрового контенту за законодавством України та ЄС, а також 

встановленням відповідальності за їх невиконання чи неналежне виконання в 

умовах розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України до єдиного 

цифрового ринку ЄС. 

 

Уніят, Людмила Миколаївна   

Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкурентного середовища 

[Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Людмила Миколаївна Уніят. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 512 с. 

     У дисертації аргументовані історичні аспекти інноваційного розвитку 

підприємництва - основи агропромислового бізнесу в підприємствах, розкриті 

поняття і економічна сутність дефініцій "підприємництво", "підприємець", 

"агропромисловий бізнес", "суб'єкт господарювання", "інноваційний розвиток", 

технологічні уклади інноваційного розвитку економіки підприємств 

агропромислового бізнесу. 

 

Ясишена, Валентина Валеріївна   

Методологія та організація обліку нематеріальних активів [Текст] : дис. ... 

д-ра екон. наук : 08.00.09 / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ЗУНУ, 

2020. – 495 с. 

     У дисертації досліджено соціально-економічні концепції розвитку 

економічних формацій в історичному розрізі та їх вплив на еволюцію 

нематеріальних активів. Розкрито сутність понять "нематеріальні активи"," 

інтелектуальний капітал", "внутрішній гудвіл" з визначенням їх місця і ролі в 

економіці. 

 

 

 

  

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38568
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38568
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38568
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38568
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38568
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40495/1/dis-jasishena.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40495/1/dis-jasishena.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40495/1/dis-jasishena.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40495/1/dis-jasishena.pdf
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Автореферати дисертацій 

Ватагович, Михайло Іванович 

Фіскальний механізм підтримки вітчизняних виробників в умовах 

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

: спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Михайло Іванович Ватагович. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 24 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню 

рекомендацій щодо формування фіскального механізму підтримки виробників в 

Україні в умовах євроінтеграції в цілому та для виконання зобов'язань держави 

із внесення відповідних змін до вітчизняного законодавства згідно з Угодою про 

асоціацію з ЄС зокрема. 

 

Голота, Наталія Петрівна 

Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні 

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

– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія 

Петрівна Голота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших комплексних 

досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням 

новітніх досягнень правової науки досліджено питання інформаційно-правового 

забезпечення антикорупційної діяльності в Україні. 

 

Городецький, Микола Ярославович 

Управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу [Текст] : 

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

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

/ Микола Ярославович Городецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с. 

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне 

узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає 

в обґрунтуванні теоретико-методичних засад і розробленні практичних 

рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю підприємств 

автосервісу.  

 

Зварич, Ірина Ярославівна 

Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки [Текст] : 

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

господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Ярославівна Зварич. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.  

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обґрунтуванню 

теоретико-методологічних положень моделі глобальної інклюзивної 

циркулярної економіки, визначенню стратегічних пріоритетів і засобів її 

імплементації в економіці України. 
 

Калінічук, Надія Степанівна 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38571/1/aref-vatagovuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38571/1/aref-vatagovuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38571/1/aref-vatagovuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38571/1/aref-vatagovuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38571/1/aref-vatagovuch-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38575/1/aref-gorodetskuy-na-sait-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38575/1/aref-gorodetskuy-na-sait-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38575/1/aref-gorodetskuy-na-sait-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38575/1/aref-gorodetskuy-na-sait-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38575/1/aref-gorodetskuy-na-sait-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38579/1/aref_zvarich-rina_na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38579/1/aref_zvarich-rina_na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38579/1/aref_zvarich-rina_na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38579/1/aref_zvarich-rina_na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38579/1/aref_zvarich-rina_na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38580/1/aref-kalinichyk-na-sait.pdf
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Формування оплати праці на підприємстві в контексті підвищення 

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

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

економічної діяльності) / Надія Степанівна Калінічук. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2020. – 20 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення 

та подано практичні рекомендації щодо формування оплати праці на 

підприємстві в контексті підвищення життєвого рівня. 

 

Клапків, Юрій Михайлович 

Формування ринку страхових послуг в Україні : концептуальні засади 

теорії та практики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Юрій Михайлович Клапків. – 

Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 40 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці нових 

концептуальних підходів до обґрунтування теоретико-методологічних засад 

формування ринку страхових послуг, виокремленню сучасних тенденцій його 

функціонування та визначенню стратегічних орієнтирів розвитку.  

 

Костецький, Ярослав Іванович 

Новітня парадигма розвитку аграрного сектору України [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством / Ярослав Іванович Костецький. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.  

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню 

теоретичних і методологічних засад та вироблення практичних рекомендацій 

щодо формування й забезпечення ефективного і конкурентоспроможного 

розвитку аграрного сектору національної економіки. 
 

Маршалок, Тарас Ярославович 

Фіскальна парадигма антициклічного регулювання економіки [Текст] : 

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

фінанси, кредит / Тарас Ярославович Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 

с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обґрунтуванню 

теоретико-методологічних домінант формування фіскальної парадигми 

антициклічного регулювання економіки і розробці науково-практичних 

рекомендацій щодо ефективного використання фіскальних інструментів у 

процесі соціально-економічного розвитку України. 

 

Слома, Валентина Миколаївна 

Зобов'язання з множинністю суб'єктів 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 

/ Валентина Миколаївна Слома. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 36 с. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38580/1/aref-kalinichyk-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38580/1/aref-kalinichyk-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38580/1/aref-kalinichyk-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38580/1/aref-kalinichyk-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38580/1/aref-kalinichyk-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39935/1/aref-klapkiv-na-sait_2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39935/1/aref-klapkiv-na-sait_2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39935/1/aref-klapkiv-na-sait_2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39935/1/aref-klapkiv-na-sait_2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39935/1/aref-klapkiv-na-sait_2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38581/1/aref-na-sait-kostetskuy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38581/1/aref-na-sait-kostetskuy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38581/1/aref-na-sait-kostetskuy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38581/1/aref-na-sait-kostetskuy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38581/1/aref-na-sait-kostetskuy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38586/1/aref-marshalok-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38586/1/aref-marshalok-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38586/1/aref-marshalok-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38586/1/aref-marshalok-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38586/1/aref-marshalok-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39942/1/aref-sloma-na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39942/1/aref-sloma-na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39942/1/aref-sloma-na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39942/1/aref-sloma-na-sajt.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39942/1/aref-sloma-na-sajt.pdf
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     Автореферат дисертаційної роботи присвячений визначенню 

особливостей зобов’язальних відносин з множинністю суб'єктів у національній 

доктрині цивільного права. Виявлено дискусійні питання та запропоновано 

шляхи їх вирішення з метою вдосконалення законодавства і практики його 

застосування. 

 

 

Сніщенко, Роман Григорович 

Економічна безпека діяльності суб'єктів господарювання : методологія 

оцінки та механізми забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Григорович 

Сніщенко. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 40 с. 

     У авторефераті дисертаційній роботі обґрунтовано та розвинуто 

теоретичні, методологічні, організаційні та прикладні положення щодо 

забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах конкурентного 

середовища. 

 

Спасів, Наталія Ярославівна 

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

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

фінанси і кредит / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.  

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-

методологічні домінанти формування і функціонування фінансів ОТГ та 

розроблено науково-практичні рекомендації щодо вектору їхнього розвитку. 

 

Стецько, Микола Васильович 

Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в 

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

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Микола Васильович Стецько. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2020. – 40 с.  

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні та 

прикладні засади функціонування ринку капіталів та обґрунтовано напрямки 

посилення його вагомості у фінансовому забезпеченні корпоративних 

підприємств. 

 

Уніят, Людмила Миколаївна 

Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкурентного середовища 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 

– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

/ Людмила Миколаївна Уніят. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи розкриває історичні аспекти 

інноваційного розвитку підприємництва - основи агропромислового бізнесу в 

підприємствах, розкриті поняття і економічна сутність дефініцій 

"підприємництво", "підприємець", "агропромисловий бізнес", "суб'єкт 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39943/1/aref-na-sait_snishchenko.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39943/1/aref-na-sait_snishchenko.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39943/1/aref-na-sait_snishchenko.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39943/1/aref-na-sait_snishchenko.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39943/1/aref-na-sait_snishchenko.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39943/1/aref-na-sait_snishchenko.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38593/1/aref-uniat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38593/1/aref-uniat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38593/1/aref-uniat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38593/1/aref-uniat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38593/1/aref-uniat-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38593/1/aref-uniat-na-sait.pdf
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господарювання", "інноваційний розвиток", технологічні уклади інноваційного 

розвитку економіки підприємств агропромислового бізнесу. 

 

Ясишена, Валентина Валеріївна 

Методологія та організація обліку нематеріальних активів [Текст] : 

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

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

/ Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 40 с. 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено соціально-економічні 

концепції розвитку економічних формацій в історичному розрізі та їх вплив на 

еволюцію нематеріальних активів. Розкрито сутність понять "нематеріальні 

активи"," інтелектуальний капітал", "внутрішній гудвіл" з визначенням їх місця 

і ролі в економіці. 

 

 

  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40494/1/aref-jacushuna-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40494/1/aref-jacushuna-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40494/1/aref-jacushuna-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40494/1/aref-jacushuna-na-sait.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40494/1/aref-jacushuna-na-sait.pdf
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Монографії 

 
Архитектоника современного налогообложения 

потребления [Текст] : монография для магистрантов / И. А. 

Майбуров [и др.] ; под. ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. 

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 399с.   

   Монография подготовлена коллективом ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики 

для формирования облика новой магистерской дисциплины. 

Монография посвящена анализу проблем современного 

косвенного налогообложения, а также исследованию современного дизайна 

основных видов косвенных налогов. 

   Исследована экономическая сущность и элементы конструкции НДС. 

Рассмотрены тенденции и перспективы развития НДС, в том числе в условиях 

цифровизации и внедрения современных информационных технологий. 

Проведен анализ лучших практик НДС в различных странах. Исследуется 

мировой опыт администрирования и контроля НДС. Рассмотрена практика 

применения налогов с оборота и с продаж в разных странах. Исследована 

история и практика применения акцизного налога. Анализируются лучшие 

зарубежные практики акцизного налогообложения в странах Евросоюза, 

Африки, Северной и Южной Америки, Китая. Исследуются возможности 

акцизных налогов в экологическом регулировании. Проанализирована практика 

применения таможенных пошлин в контексте современных интеграционных 

процессов. Анализируется специфика применения льгот по уплате таможенных 

пошлин. 

   Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических 

специальностей вузов, а также специалистов в сфере налогообложения. 

 

 

Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка 

[Текст] : монографія / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, П. В. 

Дзюба [та ін.] ; за ред. О. І. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 

с. 

   У монографії розкрито основні положення сучасної 

методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних 

підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. 

Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних 

підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього 

розвитку. Читачеві пропонуються ключові результати досліджень авторів книги 

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37137
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37137
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37137
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37137
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щодо сучасних тенденцій та перспектив міжнародного руху прямих іноземних 

інвестицій, основних напрямів трансформації стратегічного управління 

сучасних БНП і формування стратегій їхнього крос-культурного менеджменту, 

інвестування, інновацій, мобільності робочої сили. У монографії досліджується 

вплив БНП на соціально-економічний розвиток, формування економічної сили 

країн, показано специфіку їхніх операцій в окремих секторах світової економіки. 

   Для науковців, викладачів, докторантів та аспірантів, студентів економічних 

спеціальностей закладів вищої освіти, практиків, усіх, хто цікавиться 

проблематикою розвитку багатонаціональних підприємств зокрема та 

міжнародного бізнесу в цілому. 

 

 

Брич, В. Я. Стратегія управління підприємством з 

виробництва біопалива [Текст] : монографія / В. Я. Брич, 

Н. В. Галиш, О. В. Борисяк. – Тернопіль : Економічна 

думка ТНЕУ, 2020. – 224 с.  

   Монографія присвячена поглибленню теоретико-

методичних засад формування стратегії управління 

підприємством альтернативної енергетики в умовах сталого 

розвитку. Розкрито специфіку трансформації стратегії 

управління підприємством біопалива і зростання його ролі шляхом розгляду 

засад сталого розвитку біоенергетичної галузі та дослідження екологічних та 

енергоефекгивних векторів організації транспортної сфери. Обгрунтовано 

методику й формування ланцюга створення вартості біопалива. 

   Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів та 

студентів, керівників підприємств, установ та організацій, фахівців з 

енергоефективності та енергозбереження, усіх тих, хто цікавиться цілями 

сталого розвитку і використання відновлювальних джерел енергії. 

 

 

Гірняк, А. Н. Психологія модульно-розвивальної взаємодії 

[Текст] : монографія / А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ВПЦ 

«Університетська думка», 2020. – 375 с.   

   Монографія присвячена модульно-розвивальній взаємодії як 

одній з атрибутивних характеристик-параметрів однойменної 

новаторської освітньої моделі, що відзначається самобутнім 

інноваційно-психологічним кліматом закладу, 

психосоціальним простором паритетної освітньої співдіяльності, 

психомистецькими  технологіями реального навчального взаємодіяння та 

проблемно-діалогічними техніками утілення повноцінного освітнього процесу, а 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38594/3/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38594/3/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38594/3/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38594/3/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41399/1/%d0%93%d1%96%d1%80%d0%bd%d1%8f%d0%ba..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41399/1/%d0%93%d1%96%d1%80%d0%bd%d1%8f%d0%ba..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41399/1/%d0%93%d1%96%d1%80%d0%bd%d1%8f%d0%ba..pdf
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тому є винятково складним предметом соціально-психологічного вивчення, що 

вимагає проведення окремої методологічної роботи для обгрунтування систем 

концептуального, діагностичного, оргтехнологічного, методичного, 

психомистецького, експертного забезпечення діяльності викладача і студентів. 

   Для психологів, педагогів-практиків, управлінців в освітній сфері, експертів, 

методистів, аспірантів, магістрів соціогуманітарного профілю та інших 

дослідників інноваційного освітнього простору сучасних ЗВО. 

 

 

Гіжевський, В. К. Особливості державного примусу в 

умовах розбудови української державності [Текст] : 

монографія / В. К. Гіжевський, І. І. Світлак, І. В. Скірський. 

– Тернопіль : Крок, 2020. – 235 c.   

   Монографія присвячена комплексному дослідженню 

міжгалузевого правового інституту державного примусу, який 

є об’єктивним необхідним інструментом управління 

суспільством в кожній державі, зокрема в умовах розбудови 

правової державності та громадянського суспільства в Україні. В роботі 

проаналізовані концепції різних наукових шкіл щодо державного примусу як 

соціального багатоаспектного феномену, що моделює поведінку суб’єктів 

суспільних відносин відповідно до правових норм. На підставі характеристики 

чинного трудового, цивільного, адміністративного та кримінального 

законодавства проаналізовані види державного примусу, які діалектично 

пов’язані між собою. Досліджені теоретичні проблеми трансформації 

державного примусу на сучасному етапі розбудови України та чинники, що 

впливають на ці процеси. 

 

 

Горин, В. П. Фінансовий механізм забезпечення суспільного 

добробуту : теоретична концептуалізація та проблеми 

функціонування [Текст] : монографія / В. П. Горин. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 516 с. 

   У монографії досліджено концептуально-теоретичні, 

методологічні та практичні аспекти фінансового механізму 

забезпечення суспільного добробуту в контексті реалізації 

положень парадигми інклюзивного розвитку. 

 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38759/1/Monogr%20Gorun.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38759/1/Monogr%20Gorun.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38759/1/Monogr%20Gorun.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38759/1/Monogr%20Gorun.pdf
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Дракохруст, Т. В. Правове забезпечення державної 

міграційної політики України [Текст] : монографія / Т. В. 

Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 416 с. 

   Монографія присвячена адміністративно-правовим засадам 

формування та реалізації державної міграційної політики 

України. В роботі запропоновано концептуально нові підходи 

до вдосконалення державної міграційної політики України. 

Досліджено генезис розвитку міграційних процесів в Україні 

крізь призму обставин і причин міграційних процесів, які виникали в різні 

періоди її формування, та чинних нормативно-правових актів, спрямованих на 

їхнє регулювання. 

 

 

Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, 

практика [Текст] : кол. моногр. – Полтава : ПП «Астрая», 

2020. – 240 с.  

   У колективній монографії викладено методи аналізу, обліку і 

планування діяльності підприємств. Розкрито питання 

маркетингової політики підприємств та оцінку її ефективності. 

Здійснено аналіз сучасного стану розвитку підприємств в 

галузях національної економіки України. Запропоновано 

системи економічної безпеки підприємств в умовах невизначеності. 

 

 

Економічна експертиза та аудит бізнесу: реалії сьогодення 

[Текст] / за заг. ред. М. Р. Лучка. – Тернопіль : Економічна 

думка, 2020. – 225 с.  

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40278/1/%d0%94%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d1%85%d1%80%d1%83%d1%81%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40278/1/%d0%94%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d1%85%d1%80%d1%83%d1%81%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40278/1/%d0%94%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d1%85%d1%80%d1%83%d1%81%d1%82.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QBwy9MI_YQCDnXQNEdU_v3X7IMM5_eoM/view
https://drive.google.com/file/d/1QBwy9MI_YQCDnXQNEdU_v3X7IMM5_eoM/view
https://drive.google.com/file/d/1QBwy9MI_YQCDnXQNEdU_v3X7IMM5_eoM/view
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Європейський Союз: проблеми консолідації та асиметрії  

економічних інтересів [Текст] : кол. моногр. / за ред. д.е.н., 

проф. А. В. Рибчука. – Дрогобич : Ред.-вид. від. 

Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2020. – 422 с. 

 

 

 

 

 

 

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. 

Енциклопедія [Текст] / ред. кол. М. Кугутяк, М. Вітенко, М. 

Лазарович [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Т. 3 : П–С. – 

576 с. – (До 100-річчя утворення ЗУНР). 

   Пропоноване енциклопедичне видання вперше в українській та 

світовій історичній науці презентує читачеві комплексне 

дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної 

історії – доби Західно-Української Народної Республіки.  

   Енциклопедія є результатом тривалих наукових студій і сучасного творчого 

осмислення фундаментальних процесів українського державотворення і 

соборності на початку ХХ століття, узагальнення здобутків вітчизняної та 

зарубіжної історіографії у вивченні даної проблеми за роки незалежності 

України. На великому і якісно новому джерельному матеріалі з вітчизняних і 

зарубіжних архівосховищ і наукових бібліотек, застосовуючи сучасні 

методологічні підходи й останні досягнення соціогуманітарних наук, автори 

видання – науковці з Івано-Франківська, Києва, Львова, Чернівців, Тернополя – 

розглядають передумови революційного чину в Галичині, внутрішню і зовнішню 

політику ЗУНР, її збройну боротьбу і міжнародне становище, національні, 

соціально-економічні, культурні, етноконфесійні процеси в краї, партійно-

політичну систему ЗУНР, її правову і законотворчу діяльність тощо. Велику 

увагу приділено повсякденному життю та побутові населення 

західноукраїнського регіону в 1918–1923 рр., просопографічним аспектам історії 

ЗУНР, питанням історичної персоналістики і біографістики, відомим і 

маловідомим історичним постатям борців за українську державність, 

незалежність і соборність, висвітленню різноманітних тем і сюжетів 

Енциклопедії за допомогою унікальних фотодокументів та оригінального, 

автентичного ілюстративного матеріалу.  

   Енциклопедичне видання пропонуємо увазі учнів, студентів, аспірантів, 

докторантів, викладачів вищої і середньої школи, усіх, хто цікавиться 

історієюУкраїни ХХ століття. 
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Інноваційне обладнання, пристрої для експертно-

криміналістичних досліджень та окремі процесуальні 

питання проведення судових експертиз [Текст] : 

монографія / за ред. к.ю.н. Ю. В. Циганюк. – Хмельницький 

: ТОВ «Хмельницький центр нових технологій та 

інновацій», 2020. – 229 с.  

   Колективна монографія працівників Хмельницького науково-

дослідного експерно-криміналістичного центру об’єднує 

найбільш вагомі результати в розробці технічного обладнання, пристроїв для 

проведення судових експертиз і криміналістичних досліджень та процесуальні 

аспекти призначення і проведення експертиз. Монографія складається із п’яти 

розділів, які присвячено окремим напрямкам криміналістичних досліджень в 

сучасних умовах. 

   Монографія буде корисна для науковців, аспірантів, фахівців-практиків, 

студентів юридичних спеціальностей. 
 

 

Іноземна мова у наукових дослідженнях 

(суспільствознавчі, лінгвістичні, методичні та 

перекладознавчі студії) [Текст] : кол. моногр. / Л. К. 

Крайняк, О. І. Дуда, Н. В. Рибіна [та ін.]. – Тернопіль : 

Економічна думка, 2020. – 249 с. 

   Монографія присвячена теоретичним та практичним 

аспектам навчання іншомовної комунікативної компетенції з 

метою забезпечення ефективної інтерактивної взаємодії в 

професійному середовищі академічної спільноти. Сфера наукового дослідження 

охоплює також питання мотивації, критичного та креативного мислення, 

саморозвитку та самовдосконалення, що є передумовами активізації освітнього 

процесу, культурного розвитку та фахового зростання особистості. 
 

 

Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого 

розвитку [Текст] : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. М. 

Борисової, д.е.н., проф. Г. Л. Монастирського. – Тернопіль : 

Економічна думка ЗУНУ, 2020. – 340 с.  

   У монографії розглянуто науковий досвід стосовно 

теоретично-методологічних засад маркетингового 

забезпечення сталого розвитку міського громадського 

транспорту; досліджено потенціал маркетингу у його 

забезпеченні, обгрунтовано організаційноекономічні заходи з маркетингового 

забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту.  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41357/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb.%202020%20%20%20%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20%28%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41357/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb.%202020%20%20%20%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20%28%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41357/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb.%202020%20%20%20%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20%28%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41357/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb.%202020%20%20%20%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20%28%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41357/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb.%202020%20%20%20%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20%28%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41357/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%ba%d0%be%d0%bb.%202020%20%20%20%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%20%28%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39588/1/%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%a2.%d0%9c.%20%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%202020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39588/1/%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%a2.%d0%9c.%20%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%202020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39588/1/%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%a2.%d0%9c.%20%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%202020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39588/1/%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%a2.%d0%9c.%20%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%202020.pdf
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   Розрахована на наукових і практичних працівників, викладачів і студентів 

вищих навчальних закладів, представників громадських організацій та урядових 

структур. 
 

 

Клапків, Л. Фінансові ризики в діяльності страхових 

компаній : теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм 

управління [Текст] : монографія / Л. Клапків, Ю. Клапків, 

В. Свірський. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2020. – 172 

с. 

   Монографія присвячена вивченню фінансових ризиків в 

діяльності страхових компаній. Розглянуто організаційно-

методологічні та правові засади управління фінансовими 

ризиками страхового бізнесу. Досліджено сучасні реалії прояву фінансових 

ризиків в діяльності страхових компаній та управління ними. Встановлено вплив 

технологічних інновацій на розвиток виникнення ризиків в діяльності 

страховиків. Проаналізовано формування оптимальної системи протидії 

фінансовим ризикам в діяльності страхових компаній. 

 

 

Клапків, Ю. М. Ринок страхових послуг : концептуальні 

засади, технічні інновації та перспективи розвитку [Текст] : 

монографія / Ю. М. Клапків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 568 

с. 

   Монографія присвячена дослідженню проблематики 

інституціонального становлення інфраструктурних складових 

ринку страхових послуг. Розглянуто організаційно-

методологічні та правові засади формування ринку страхових 

послуг, інституційні складові та взаємозв'язок між ними, а також фінансовий 

механізм функціонування інституцій. 

 

 

Комунікації в освіті: історія, теорія, практика [Текст] : 

монографія / за наук. ред. докт. іст. наук, проф. О. Є. 

Гомотюк. – Тернопіль, 2020. – 207 с. 

   У пропонованій монографії увагу зосереджено на дослідженні 

різноманіття комунікацій, що належить до надзвичайно 

актуальних завдань сучасної гуманітаристики.  

Монографія є продуктивним кроком на шляху вивчення 

історичних передумов комунікацій в освіті; багатогранної 

сутності поняття «комунікація» як наукового терміну та галузі дослідження; 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41123/1/ISBN%20978-966-2343-79-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41123/1/ISBN%20978-966-2343-79-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41123/1/ISBN%20978-966-2343-79-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41123/1/ISBN%20978-966-2343-79-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41123/1/ISBN%20978-966-2343-79-3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38485/1/Klapkiv.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38485/1/Klapkiv.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38485/1/Klapkiv.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38485/1/Klapkiv.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42187/1/Monografija_removed%20%282%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42187/1/Monografija_removed%20%282%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42187/1/Monografija_removed%20%282%29.pdf
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стратегій ділової комунікації та їхнього мовного вираження; особливостей 

педагогічної комунікації.   

   Узагальнений досвід щодо порушеного питання, вважаємо, може стати 

важливим та корисним для студентів, педагогів, фахівців у сфері комунікації. 
 

 

Лазарович, М. В. Душу й тіло ми положим за нашу свободу 

: Україна в боротьбі проти збройної аґресії Російської 

Федерації (2014-2020 роки) [Текст] / М. В. Лазарович. – Київ 

: АВІАЗ, 2020. – 452 с.  

   У другому виданні книги професора М. Лазаровича 

викладено короткий огляд російсько-української війни, яка з 

2014 р. триває в Україні. Визначено її головні причини і 

передумови, ідеологічні засади та хід бойових дій. 

Прослідковано основні етапи насильницької анексії Криму 

Росією, окупації нею окремих районів Донецької і Луганської областей, 

масовогго вторгнення реґулярних військ РФ в Україну. 

 

 

Модернізація економіки України: основні тенденції та 

проблеми [Текст] : кол. моногр. / за наук. ред. к.е.н., доц. Н. 

Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація менеджменту та публічного управління в 

системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. 

Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. – 

Тернопіль : Крок, 2020. – 560 с.  

   У монографії обґрунтовано концептуальні засади 

модернізації інструментарію публічного управління та 

менеджменту в системі охорони здоров'я відповідно до потреб 

медичної реформи, глобальних викликів, покращення соціально-економічних 

детермінантів здоров'я населення. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38546/1/Mon_uzoz_t.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38546/1/Mon_uzoz_t.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38546/1/Mon_uzoz_t.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38546/1/Mon_uzoz_t.pdf
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Москалюк, Н. Б. Теоретичні та практичні проблеми права 

державної власності та його реалізації [Текст] : монографія 

/ Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 

2020. – 352 с. 

   Представлена монографія є спробою проведення системного 

аналізу теоретичних та практичних проблем права державної 

власності та його реалізації. У роботі представлена загально-

теоретична характеристика права державної власності, 

досліджено підстави набуття права державної власності, встановлено теоретичні 

та практичні проблеми набуття права державної власності. 

 

 

Національна економічна діяльність і міжнародні 

економічні відносини: сучасний стан та тенденції 

розвитку [Текст] : кол. моногр. / Л. Ю. Андрушко, О. В. 

Бервено, О. Г. Бірюк [та ін.]. – Полтава : ПП «Астрая», 2020. 

– 251 с. 

   У колективній монографії викладено особливості розвитку 

регіонів та галузей національної економіки України. Здійснено 

оцінку сучасного стану розвитку національної економіки 

України. Визначено концептуальні засади інтеграції національної економіки 

України в міжнародну економіку. Викладено сучасні аспекти міжнародних 

валютно-фінансових відносин. Досліджено міжнародний ринок праці та рівень 

життя населення. Досліджено теоретичні та практичні аспекти розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Викладено сучасні аспекти 

економічної безпеки в умовах міжнародного співробітництва. 

 

 

Оновлення договірного регулювання приватноправових 

відносин в Україні [Текст] : монографія / за заг. ред. А. Б. 

Гриняка, О. О. Кота, М. Д. Пленюк. – Київ : НДІ приват. 

права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН 

України, 2020. – 488 с. 

   Монографія присвячена аналізу шляхів оновлення договірного 

законодавства України, дослідженню новітніх змін у механізмі 

договірного регулювання не лише з огляду на феномен договору, його свободу, 

дотримання правових принципів, а й на новітні розуміння свободи форми 

договору, елементів регулювання договірних відносин, його стадій тощо. 

Подано аналіз феномену договору як акту саморегулювання в приватноправових 

Москалюк, Н. Б. Теоретичні та практичні 

проблеми права державної власності та його 

реалізації [Текст] : монографія / Н. Б. 

Москалюк. – Тернопіль : Економічна думка 

ТНЕУ, 2020. – 352 с.  

    Представлена монографія є спробою 

проведення системного аналізу теоретичних та 

практичних проблем права державної власності 

та його реалізації. У роботі представлена 

загально-теоретична характеристика права 

державної власності, досліджено підстави 

набуття права державної власності, встановлено 

теоретичні та практичні проблеми набуття права 

державної власності. 
 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42201/1/Moskaluk.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42201/1/Moskaluk.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42201/1/Moskaluk.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42201/1/Moskaluk.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ERSzk1Bck3XKn3KU8rI0LBsw7W7fw7Nn/view
https://drive.google.com/file/d/1ERSzk1Bck3XKn3KU8rI0LBsw7W7fw7Nn/view
https://drive.google.com/file/d/1ERSzk1Bck3XKn3KU8rI0LBsw7W7fw7Nn/view
https://drive.google.com/file/d/1ERSzk1Bck3XKn3KU8rI0LBsw7W7fw7Nn/view
https://drive.google.com/file/d/1ERSzk1Bck3XKn3KU8rI0LBsw7W7fw7Nn/view
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відносинах. Особливу увагу приділено новітнім змінам договірного 

регулювання. Охарактеризовано особливості договірного режиму в різних 

сферах приватноправових відносин. Сформульовано низку пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування. 

   Книга адресована науковим та науково-педагогічним працівникам закладів 

вищої освіти і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам, суддям, 

адвокатам, нотаріусам та всім, хто цікавиться актуальними питаннями 

договірного регулювання приватноправових відносин в Україні. 

 

 

Особливості соціально-економічного поступу національної 

економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів 

[Текст] : кол. моногр. / за наук. ред. к.е.н., проф. Л. Г. 

Квасній, к.е.н., доц. І. Л. Татомир. – Трускавець : Посвіт, 

2020. – 338 с. 

   У монографії викладено результати досліджень новітніх 

тенденцій соціально-економічного розвитку суб’єктів 

господарювання. Розглянуто роль та місце інформаційно-

технологічних викликів у забезпеченні поступального розвитку національних 

економічних систем. Значну увагу приділено дослідженню процесів цифрової 

трансформації, що відбуваються в підприємництві та управлінні як основ 

успішного функціонування економіки країни. Визначено пріоритетні 

особливості та стратегічні напрями формування моделі сталого інноваційного 

розвитку соціальної та економічної сфер.  

   Для керівників, науково-педагогічних працівників, аспірантів та фахівців, які 

займаються питаннями розвитку економіки. 

 

 

Проблеми сучасного сімейного права [Текст] : кол. моногр. 

/ О. Й. Парнета, І. С. Лукасевич-Крутник, В. О. Кожевнікова 

[та ін.] ; за наук. ред. І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль 

: ЗУНУ, 2020. – 208 с. 

   Монографія присвячена дослідженню та вивченню питань 

пов'язаних із правовими проблемами сучасного сімейного 

права. На підставі детального аналізу розвиваються питання: 

становлення та розвитку сімейного законодавства України; 

проблеми правового регулювання сурогатного материнства в Україні; поділу 

окремих видів майна подружжя; шлюбний договір у сімейному праві; медіація у 

сімейному праві та інші. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41142/1/Simejne_pravo_monogr.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41142/1/Simejne_pravo_monogr.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41142/1/Simejne_pravo_monogr.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41142/1/Simejne_pravo_monogr.pdf
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Рогатинська, Н. З. Злочинність у митній сфері: кримінально-

правова та кримінологічна характеристика [Текст] : 

монографія / Н. З. Рогатинська. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 

394 с. 

   У монографії на підставі аналізу широкого кола наукових 

джерел, законодавства, матеріалів соціологічних досліджень, 

комплексної кримінально-правової та кримінологічної 

характеристики, вивчення слідчої і судової практики досліджені теоретичні та 

практичні проблеми злочинності у митній сфері з урахуванням історичного 

досвіду становлення й розвитку цього інституту в нашій державі.  

   Призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої 

освіти юридичного профілю, практичних працівників правоохоронних органів, 

фахівців органів державної влади, суддів та всіх, хто зацікавлений у боротьбі зі 

злочинністю. 

 

 

Розвиток соціально-трудових відносин: проблеми науки та 

практики [Текст] : монографія / С. І. Бандур, Т. А. 

Костишина, О. О. Нестуля [та ін.] ; за ред. проф. Т. А. 

Костишиної. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2020. – 695 c. 

   У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти 

соціально-трудових відносин у сучасних умовах. Розроблено 

концептуальні основи активної зайнятості, сформовано 

соціально-трудові імперативи економічного розвитку, 

запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення гідної оплати праці.  

   Представлено зарубіжний досвід і запропоновано напрями впровадження 

корпоративної культури, нових технологій навчання та активної кадрової 

політики з метою вдосконалення соціально-трудових відносин на сучасних 

підприємствах. 

   Монографія буде корисною для керівників організацій споживчої кооперації і 

сфери бізнесу, фахівців кадрових служб і департаментів з управління людськими 

ресурсами, науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 
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Рудакевич, О. М. Націологічні засади модернізації 

українського суспільства [Текст] : монографія / О. М. 

Рудакевич. – Київ : Вид-во «ПОЛІТІЯ», 2020. – 360 с. 

   У монографії розкриті націологічні засади модернізації 

українського суспільства. Основна увага зосереджена на таких 

незмінних впродовж десятиліть проблемах українського 

націєтворення: обґрунтування моделі модерної української 

нації, розбудова України як національної держави, осмислення 

змісту сучасної української національної ідеї, формування адекватної вимогам 

часу політичної культури, нейтралізація негативів українського менталітету, 

утвердження основ публічної політики та демократії, убезпечення суверенітету 

української нації. В основі дослідження – розроблені автором етнополітична 

концепція нації і теоретико-методологічні засади аналізу національної 

політичної культури.  

   Книга адресована науковцям, політикам, політологам, державним службовцям, 

активістам громадянського суспільства, студентам, усім, хто цікавиться 

питаннями життєдіяльності та розвитку української нації. 

 

 

Слома, В. М. Цивільно-правові зобов’язання з 

множинністю суб’єктів [Текст] : монографія / В. М. Слома. 

– Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 384 с. 

   У монографії комплексно проаналізовано проблеми 

цивільно-правових зобов'язань з множинністю суб'єктів. 

Досліджено генезу зобов'язань з множинністю суб'єктів, 

охарактеризовано їх поняття, підстави виникнення та види. 

Проаналізовано теоретико-прикладні проблеми виконання зобов'язань з 

множинністю осіб та зобов'язань з участю третіх осіб. 

 

 

Стан і перспективи розвитку бухгалтерського і 

управлінського обліку в умовах глобалізації [Текст] : 

монографія / З.-М. В. Задорожний, І. Д. Бенько, Ю. А. Біла 

[та ін.] ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль : 

Університетська думка, 2020. – 296 с.  

   У монографії подано результати наукових досліджень щодо 

стану і перспективи розвитку бухгалтерського і управлінського 

обліку в умовах глобалізації. Питання глобалізаційних 

тенденцій розвитку економіки розкрито у розрізі основних об'єктів  обліку : 

активів, витрат та доходів підприємств, їх капіталу та зобов'язань. Пропозиції з 

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41324
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41324
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41324
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41140/1/%d0%a1%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41140/1/%d0%a1%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41140/1/%d0%a1%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41400/1/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%86%d0%af2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41400/1/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%86%d0%af2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41400/1/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%86%d0%af2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41400/1/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%86%d0%af2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41400/1/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%86%d0%af2.pdf
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покращення обліку мають комплексний і системний характер та охоплюють 

питання первинного, аналітичного, сиснтетичного обліку та формування 

звітності. Удосконалено методику аналізу, контролю та аудиту в умовах 

глобалізації соціально-економічних процесів. 

 

 

Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, 

оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції 

[Текст] : кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. 

Сарапіної – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 150 

с. 

   Монографія присвячена дослідженню теоретичних, 

організаційних і методичних проблем обліку, аудиту і аналізу 

діяльності суб’єктів господарювання в умовах міжнародної 

інтеграції, а також пошуку ефективних і дієвих напрямів щодо їх удосконалення 

та подальшого розвитку.  

   Колективна монографія може бути корисною для науковців, викладачів 

закладів вищої освіти, здобувачів, фахівців у галузі бухгалтерського обліку, 

аудиту, економічного аналізу, які творчо ставляться до прийняття управлінських 

рішень. 

 

 

Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні 

[Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, 

В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – 

Тернопіль : Університетська думка, 2020. – 414 с. 

   У колективній монографії досліджено теоретичні аспекти 

забезпечення митної безпеки держави. Розглянуто проблеми 

протидії зростаючим масштабам митної злочинності в 

національному та глобальному вимірах. Здійснено комплексну 

діагностику акумулювання митних платежів в Україні, 

визначено впливи факторів на обсяги митних надходжень в державі.  

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41192/1/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%be%d1%81%d1%82.%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41192/1/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%be%d1%81%d1%82.%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41192/1/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%be%d1%81%d1%82.%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41192/1/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%be%d1%81%d1%82.%20%281%29.pdf
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Творун, С. О. Хліби до свят і на пошану [Текст] : 

монографія / С. О. Творун, Т. О. Цвігун. – Вінниця : ТОВ 

«Твори», 2020. – 300 с. 

   Книга присвячена дослідженню святості хліба і 

хліборобства в українському побуті, віруваннях, звичаєвості й 

обрядовості, а також ознайомлює читачів з носіями 

автентичних хлібопекарських традицій. Тут ви знайдете 

детальний опис і фото більше як ста видів української 

обрядової випічки (понад 60 найменувань до календарних свят 

і понад 40 – до родинних подій). Певна увага приділена і дохристиянській релігії 

українців - "архаїчному православ`ю", що допомагає краще зрозуміти сутність 

обрядових дійств з хлібом, символіку церемоніальної випічки, а також 

глибинний зміст багатьох українських народних свят. Цікавий польовий 

матеріал супроводжують понад 600 ілюстрацій, які наочно показують красу і 

велич української хлібопекарської культури. 

 

 

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки та 

маркетингу [Текст] : кол. моногр. / Г. П. Баб’як, Н. М. 

Бакуліна, І. Д. Ілляш [та ін.] ; за ред. д.е.н. В. А. Фаловича. 

– Тернопіль : «Бескиди», 2020. – 179 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія та практика управління суб’єктами 

підприємництва [Текст] : кол. моногр. / за заг. ред. Т. В. 

Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 440с.  

   У монографії узагальнено теоретико-методологічні засади 

управління суб’єктами підприємництва і обґрунтовано 

необхідність удосконалення сучасних механізмів та 

інструментів менеджменту суб’єктів підприємництва, 

досліджено сучасні моделі, проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні та світі, проведено аналіз концептуальних засад 

інноваційного розвитку підприємств у глобальному економічному просторі.  

http://confcontact.com/2020-kolektyvna-monographiya/kolektyvna_monographiya_2020__maket.pdf
http://confcontact.com/2020-kolektyvna-monographiya/kolektyvna_monographiya_2020__maket.pdf
http://confcontact.com/2020-kolektyvna-monographiya/kolektyvna_monographiya_2020__maket.pdf
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   Матеріали монографії будуть корисні науковим працівникам, фахівцям 

підприємств різних видів економічної діяльності, викладачам, аспірантам і 

студентам економічних спеціальностей та широкому загалу спеціалістів. 
 

 

Територіальний брендинг як фактор розвитку 

депресивних економік України [Текст] : монографія / Н. П. 

Карачина, Т. В. Вакар, В. М. Семцов [та ін.] ; під заг. ред. 

О. В. Мороза. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2020. – 196 

с. 
 

 

 

 

 

 

Трансформація системи управління персоналом 

підприємств [Текст] : монографія / В. Я. Брич, О. В. 

Борисяк, Л. Й. Білоус [та ін.]. – Тернопіль : Економічна 

думка ТНЕУ, 2020. – 212 с.  

   Монографія присвячена поглибленню теоретико-

методичних засад трансформації системи управління 

персоналом підприємств в умовах оптимізаційного розвитку і 

оцінюванню ефективності підходів до організації 

професійного розвитку кар’єри на підприємствах, використання інноваційних 

технологій формування персоналу. Досліджено диверсифікацію в системі 

управління персоналом підприємств. Виокремлено тенденції діджиталізації 

системи управління персоналом, проектної діяльності, розвитку ринку послуг з 

управління персоналом, переходу від розвитку людських ресурсів до 

формування людського капіталу. Розглянуто формування персоналу 

підприємства як оптимізаційний процес управління персоналом. Запропоновано 

оптимізаційний підхід до технологій формування персоналу підприємств. 

   Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів та 

студентів, керівників підприємств, установ та організацій, менеджерів по 

персоналу, усіх тих, хто цікавиться трендами управління персоналом і розвитку 

ринку праці. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38595/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38595/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38595/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38595/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%ba.pdf
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Управління підготовкою робітничих кадрів [Текст] : 

монографія / В. Я. Брич, Л. Й. Білоус, О. В. Борисяк [та ін.] 

; за наук. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : Економічна думка 

ТНЕУ, 2020. – 196 с.  

   Монографія присвячена обґрунтуванню теоретико-

методичних засад оптимізації системи управління підготовкою 

робітничих кадрів на підприєм ствах сільськогосподарської та 

харчової галузей шляхом впровадження інно ваційних 

технологій формування і розвитку персоналу. Доведено, що система управління 

підготовкою персоналу будується на одночасному сприянні швид кому 

заповненню вакантних посад, оптимізації витрат на навчальні заходи, а також 

повинна містити мотиваційну складову, тобто заохочувати працівників 

підвищувати як кількісні, так і якісні результати своєї діяльності. 

   Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів та 

студентів, керівників підприємств, установ та організацій, менеджерів по пер 

соналу, усіх тих, хто цікавиться впровадженням інноваційних технологій фор 

мування і розвитку персоналу. 
 

 

Царук, В. Ю. Теорія і методологія обліку і аналізу в системі 

корпоративного управління [Текст] : монографія / В. Ю. 

Царук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 404 с.   

 

 

 

 

 

 

 

Ясишена, В. В. Проблемні аспекти методології та організації 

обліку нематеріальних активів [Текст] : монографія / В. В. 

Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 330 с. 

   У монографії висвітлюються питання методології та 

організації обліку нематеріальних активів підприємств. 

Розкрито концептуальні підходи до класифікації, оцінки, 

облікової політики нематеріальних активів. Досліджено 

методологію обліку і звітності нематеріальних активів через 

призму методів бухгалтерського обліку. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38596/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91i%d0%bb%d0%be%d1%83c.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38596/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91i%d0%bb%d0%be%d1%83c.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38596/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91i%d0%bb%d0%be%d1%83c.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38596/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91i%d0%bb%d0%be%d1%83c.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38514/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%af%d1%81%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38514/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%af%d1%81%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38514/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%af%d1%81%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38514/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%af%d1%81%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf
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Dyplomacja w zagranicznej współpracy gospodarczej [Tekst] : 

monografia / Roland Kozłowski, Kostyantyn Flissak, Myron 

Yankiv. – Warsawa : CeDeWu, 2020. – 166 s. 

   Książka jest analizą roli dyplomacji w międzynarodowej 

współpracy gospodarczej na podstawie polskiej i ukraińskiej 

aktywności międzynarodowej w latach 1989-2020. Wśród 

omówionych zagadnień m.in.: rola państwa oraz zadania stojące 

przed dyplomacją w stosunkach międzynarodowych w związku z 

procesami Globalizacyjnymi ekonomizacja polityki zagranicznej profesjonalizacja 

zasad zagranicznej polityki gospodarczej optymalizacja struktur wsparcia dla 

zagranicznej działalności gospodarczej koordynacja współpracy organów egzekutywy 

i zagranicznych przedstawicielstw krajów w aspekcie osiągania korzyści z 

zagranicznych relacji gospodarczych.  

   Opracowanie skierowane jest do zainteresowanych międzynarodowymi stosunkami 

gospodarczymi – studentów, pracowników naukowych, polityków oraz 

przedsiębiorców.  
 

 

Economic strategies for the development of society [Text] : 

collective monograph / K. Illiashenko, Y. Bezverkhnia [etc.]. – 

Boston : Primedia eLaunch, 2020. – 409 р.  

   Collection of scientific articles published is the scientific and 

practical publication, which contains scientific articles of students, 

graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research 

workers and practitioners from Europe and Ukraine. The articles 

contain the study, reflecting the processes and changes in the 

structure of modern science. 
 

 

Education during pandemic crisis: problems and prospects 

[Text] : мonograph / eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz 

Pokusa. – Opole : The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2020. – 296 p. 
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Erbe der europäischen wissenschaft: technik und technologie, 

informatik, sicherheit, verkehr, architektur [Text] : 

monographic / T. M. Borysova, V. Cherniuk, I. F. Chervonyi [ed 

in.]. – Karlsruhe : SWorld-NetAkhatAV, 2020. – Book 2, part 3. 

– 198 р. – (Series «European Science»). 

   In internationalen wissenschaftlich-geometrischen Datenbanken 

enthalten. 

 

 

Global and regional dimensions of international security = 

Глобальний і регіональний виміри міжнародної безпеки 

[Текст] : кол. моногр. / за ред. М. Мальського, Р. Вовка, П. 

Байора. − Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2020. – 366 с. 

   Колективна монографія присвячена дослідженню проблем 

національної та міжнародної безпеки, міжнародних 

економічних, політичних та правових відносин на глобальному 

та регіональному рівні. 
 

 

Cluster Policy of Innovative Development of the National 

Economy: Integration and Infrastructure Aspects [Text] : 

collective monograph / under the editorship of professor 

Svitlana Smerichevska. – Poznań : Wydawnictwo naukowe 

WSPIA, 2020. – 382 p. 

   The monograph deals with theoretical and conceptual, 

methodological and practical aspects of innovative development of 

national economies based on the cluster approach. Based on the generalisation of the 

world and European experience, the strategic role of cluster structures for economic 

growth and ensuring the competitiveness of national economies at the global level is 

proven. The features of cluster policy formation of the EU countries in the conditions 

of the network and intellectual economy development are considered. The problems 

and prospects of clusters development in Ukraine are defined.  

   This monograph is for scientists, teachers, students of economic specialities, 

entrepreneurs, state and regional authorities’ representatives and other interested 

persons. 
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Intellectual capital is the foundation of innovative development’ 

2020 [Text] : monographie / I. Alekseewa, O. N. Choporov, E. M. 

Evstafyeva [et al.]. – Karlsruhe : ScientificWorld-NetAkhatAV, 

2020. – Book 3, part 5. – 185 s. – (Monographic series : European 

Science). 

   In internationalen wissenschaftlich-geometrischen Datenbanken 

enthalten Included in International scientometric databases. 

 

 

Kvasniy, L. Ukraine in the context of global and national 

modern servisation processes and digital economy [Text] : 

monograph / Liubov Kvasniy, Tatomyr Irina. – Praha : 

OKTAN PRINT, 2020. – 265 p. 

 

 

 

 

 

 

Latest technologies of neo-industrial transformations: financial, 

legal and sociological aspects [Text] : сollective monograph / 

edited by doc. of econom., prof. Yu. Pasichnyk. – Austria : 

Shioda GmbH, Steyr, 2020. – 380 р. 

   The edition is aimed at academics, financial sector professionals, 

teachers, students and other stakeholders. All materials are 

published in the edition of the authors. The authors are responsible 

for the originality, completeness and reliability of the submitted 

developments. 

 

 

Monastyrskyi, G. Public administration in the digital economy 

[Text] : monographіс / G. Monastyrskyi, Т. Borysova, М. 

Barczak. – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches 

OÜ, 2020. – 160 p. 

   The monograph is the result of a multifaceted study of public 

administration. In particular, the authors on modern models of public 

administration, information technology in public administration, legal 

aspects of public administration because they are most vulnerable to the challenges and 

threats of the new reality. The main provisions of the study focus on the formulation 

of new scientific hypotheses, methods and tools of public administration. The 

publication is intended for researchers, civil servants, university and university 
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professors, practitioners and a wide range of readers who are interested in the problems 

of public administration. 

 

 

New trends in the economic systems management in the context 

of modern global challenges [Text] : collective monograph / 

scientific edited by M. Bezpartochnyi. – Sofia : VUZF Publishing 

House «St. Grigorii Bogoslov», 2020. – Vol. 2. – 317 p. 

 

 

 

 

 

Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom 

pokrzywdzonym. Ujęcie komparystyczne [Tekst] : monografia / 

redaktor naukowy serii Bogumił Szmulik. – Warszawa : 

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru rawiedliwości, 2020. – 236 s. 

   Podstawy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 

świadkom oraz przeciwdziałania przestępczości nie są rzeczą 

charakterystyczną wyłącznie dla polskiego porządku prawnego. Jest 

wręcz przeciwnie, albowiem analiza porządków prawnych zarówno 

innych państw, jak również wspólnot niemających charakteru państwowego prowadzi 

do wniosku, że wiele z tych podstaw jest zbieżnych. W szczególności punktem wyjścia 

jest tu płaszczyzna aksjologiczna, która w wypadku państw jest w odpowiednim 

aspekcie uwzględniana także na płaszczyźnie konstytucyjnej. Dla przykładowego 

zobrazowania tego zostały przedstawione zagadnienia zarówno w perspektywie 

porządków prawnych na Słowacji i Ukrainie, jak również wspólnoty religijnej w 

postaci Kościoła katolickiego – który jako Kościół powszechny i posiadający w 

związku z tym także prawo powszechne – funkcjonuje w porządkach prawnych wielu 

państw. 

 

 

Security in transborder regional cooperation: Ukraine vs Poland 

[Text] / edited by Olena Kovalchuk. – Lublin : SAPWP 

KUL, 2020.  
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Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości 

organizacji [Text] / redakcja naukowa Paweł Antonowicz, Paweł 

Galiński, Piotr Pisarewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – 351 s.  

   Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także 

konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji 

powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna 

jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja 

naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa. Wspólnym 

mianownikiem i obszarem badawczym, jaki występuje we wszystkich rozdziałach 

oddawanej Czytelnikowi monografii naukowej, są kreatory i destruktory wartości 

zarówno na poziomie samej organizacji, ale także państwa / kraju, jak również w ujęciu 

międzynarodowym – w odniesieniu do różnych systemów gospodarczych. Niniejsza 

książka integruje następujące nurty i obszary badawcze, wchodzące w skład szeroko 

rozumianej perspektywy jakościowej, społecznej i środowiskowej kreacji wartości: 

zarządzanie jakością a zarządzanie wartością w warunkach ryzyka i niepewności; 

uniwersalne i branżowe podejścia służące zapewnieniu i doskonaleniu jakości w 

organizacji; nowe koncepcje i modele doskonałości (Business Excellence Models); 

kultura doskonałości jako wartość organizacji i sposoby jej pomiaru; zrównoważony 

rozwój a rozwój oparty na innowacjach; wspólne wartości (creating shared value) jako 

nowe podejście biznesowe; raportowanie zintegrowane jako narzędzie komunikowania 

sposobu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo; perspektywa przepływu wartości 

w łańcuchu wartości (Value Flow Analysis). 

 

 

The system of public administration in the context of 

decentralization of power [Text] : сollective monograph / A. G. 

Bashtannyk, T. M. Derun, V. H. Mazur [et al.]. – Riga : 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. – 198 p. 
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Theoretical and applied aspects of sustainable development 

[Text] : monograph / edited by T. Nestorenko and A. Ostenda. – 

Poland Katowice : Publishing House of Katowice School of 

Technology, 2020. – 227 s. 

 

 

 

 

 

 

Theoretical and practical aspects of the development of the 

European Research Area [Text] : monograph / edited by 

authors. – [1st ed.]. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. – 

329 p. 

   The monograph describes the theoretical and practical aspects of 

development of the European research area. The general issues of the 

world economy and international economic relations, economics and 

business management, innovation and investment activity, accounting, analysis and 

audit, marketing, etc. are considered. The publication is intended for scholars, teachers, 

postgraduate students, and students of economic specialties, as well as a wide 

readership interested in economics. 

 

 

Wojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni 

międzynarodowej [Tekst] : monografia / red. R. Kordonski, A. 

Kordonska, Ł. Muszyński. – Olsztyn–Lwów, 2020. – Tom 1. – 348 

s. 

   Prezentowana publikacja naukowa zawiera wyniki badań 

naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe i 

podejmujących w rozdziałach swojego autorstwa zagadnienia z 

obszaru tytułowej problematyki. Celem redaktorów niniejszego tomu było rozwinięcie 

współpracy międzynarodowej pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i na 

Ukrainie. Redaktorzy niniejszej pracy zbiorowej oddają Czytelnikom książkę, która 

stanowi kolejny krok we współpracy naukowej polsko-ukraińskiej. Żywią oni także 

nadzieję, na dalsze jej kontynuowanie i rozwijanie w przyszłości. Odpowiedzialność 

za treść artykułów ponoszą autorzy. 
 

 

  

http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/0ad120790b2aa998c7ddee02f44f6deb.pdf
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/0ad120790b2aa998c7ddee02f44f6deb.pdf
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/0ad120790b2aa998c7ddee02f44f6deb.pdf
http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/0ad120790b2aa998c7ddee02f44f6deb.pdf
http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/10992/1/Monograph%202.pdf
http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/10992/1/Monograph%202.pdf
http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/10992/1/Monograph%202.pdf
http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/10992/1/Monograph%202.pdf
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Підручники, навчальні посібники, практикуми 

 

Англійська мова для студентів юридичних спеціальностей 

«Право», «Міжнародне право» [Текст] : навч. посіб. / Л. К. 

Крайняк, Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль [та ін.]. – Тернопіль, 

2020. – 250 с. 

 

 

 

 

 

 

Березняк, М. В. Підсумкові контрольні роботи з 

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

Тернопіль : Вид-во «Підручники і посібники», 2020. – 64 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський облік: від знань до компетентностей 

[Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / В. М. 

Панасюк, Є. К. Ковальчук, І. В. Мельничук [та ін. ]. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 363 с. 

   Навчальний посібник створений з урахуванням досвіду 

подібних видань вітчизняних і зарубіжних ВНЗ, а також 

професійного досвіду викладання даної дисципліни. У 

навчальному посібнику міститься теоретичний матеріал 

відповідно до змісту робочої програми дисципліни «Бухгалтерський облік», 

поданий за модульним принципом організації навчального процесу, а також 

практичні задачі, тести для контролю знань студентів, список рекомендованої 

літератури і додатки.  

   Орієнтований на тих, хто самостійно вивчає сучасний бухгалтерський облік, 

працівників і керівників економічних служб підприємств та установ, студентів 

економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, крім того, може 

використовуватись не тільки для дистанційної, а й для інших форм навчання. 

 

 

 

Англійська мова для 

студентів юридичних 

спеціальностей 

«Право», 

«Міжнародне право» 

 

 

2020 

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37773
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37773
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37773
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37773
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Бюджетна система [Текст] : підручник / за ред. В. Г. 

Дем’янишина, О. П. Кириленко, З. М. Лободіної. – Тернопіль 

: ЗУНУ. – 460 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герчаківський, С. Д. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / С. 

Д. Герчаківський. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 316 с. 

   Навчальний посібник "Митна справа" орієнтований на 

засвоєння студентами теоретичних основ реалізації митної 

справи, визначення її засад і принципів, основних складових 

митної справи, і прикладних аспектів використання здобутих 

теоретичних знань. 

 

 

 

Герчаківський, С. Д. Митне адміністрування [Текст] : навч.-

метод. посіб. / С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : 

Економічна думка ЗУНУ, 2020. – 352 с. 

   Навчально-методичний посібник "Митне адміністрування" 

орієнтований на формування фахових знань та вмінь в питаннях 

адміністрування митних платежів, забезпечення надійності 

контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх 

нарахування та сплати, здійснення контрольних процедур в 

процесі адміністрування митних платежів, уміння дотримуватись вимог 

податкового та митного законодавства у процесі контролю за переміщенням 

товарів через митний кордон України. 

 

 

Герчаківський, С. Д. Фіскальне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. 

Д. Герчаківський, В. В. Сідляр. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 

2020. – 280 с. – (До 20-ти річчя створення кафедри податків 

і фіскальної політики).    

   Навчальний посібник "Фіскальне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності" орієнтований на засвоєння 
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студентами концептуальних основ реалізації фіскальної політики держави в 

міжнародній економічній сфері. 

 

 

Гончарук-Чолач, Т. В. Засоби масової інформації у 

політичному житті суспільства [Текст] : навч. посіб. / Т. В. 

Гончарук-Чолач. – Київ : Ліра-К, 2020. – 252 с. 

   Навчальний посібник “Засоби масової інформації у 

політичному житті суспільства” складений відповідно до 

вимог кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу, робочої програми курсу “Засоби масової інформації 

у політичному житті суспільства” та навчальних планів для 

студентів закладів вищої освіти. У навчальному посібнику вміщено коротку 

анотацію теми, основні поняття та категорії, питання для обговорення на 

семінарських заняттях, завдання практичної частини, тематику рефератів, 

рекомендовану літературу та наукову публікації для обговорення. Окремо 

винесено ряд додатків. 

 

 

Гончарук-Чолач, Т. В. Історія українських та зарубіжних 

політичних вчень [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-

Чолач, В. Я. Томахів. – Київ : Ліра-К, 2020. – 228 с.  

   Навчальний посібник “Історія українських та зарубіжних 

політичних вчень” для закладів вищої освіти написано 

відповідно до нових вимог МОН України щодо викладу 

обов’язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці 

бакалаврів спеціальності 052“Політологія”. Навчальний 

посібник складається зі вступу, двох розділів, які повторюють змістові модулі 

навчальної дисципліни “Історія українських та зарубіжних політичних вчень”, 

переліку використаної та рекомендованої літератури. Його структура дозволила 

авторам детально розглянути різні аспекти історії українських та зарубіжних 

політичних вчень. 

   Посібник призначений для студентів закладів вищої освіти спеціальності 052 

“Політологія”. 
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Гончарук-Чолач, Т. В. Теорія та практика політичної 

пропаганди [Текст] : підручник / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. 

В. Джугла. – Київ : Ліра-К, 2020. – 254 с. 

   Запропонований підручник побудований на основі авторської 

робочої програми з курсу “Теорія та практика політичної 

пропаганди”, який читається для студентів спеціальності 

“Політологія” в Тернопільському національному 

економічному університеті і складається з трьох розділів, які включають дев’ять 

тем. Кожна тема містить текст лекції, питання для семінарського заняття, 

практичні завдання, завдання для самостійної роботи, список рекомендованої 

літератури.  

   Особливістю підручника є наявність у третьому розділі уривків із 

першоджерел для обговорення на семінарських заняттях та для виконання 

самостійних завдань. 

   Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів 

спеціальності “Політологія” денної та заочної форми навчання, аспірантів, 

викладачів, всіх тих кого цікавлять проблеми політичної пропаганди. 

 

 

Десятнюк, О. М. Малий бізнес: етапи становлення, ризики 

та перспектива [Текст] : брошура / О. М. Десятнюк, Р. Р. 

Кулик. – Київ : ТОВ «Гнозіс», 2020. – 104 с. 

   У методичних рекомендаціях систематизовано загальні 

основи, юридичні та економічні аспекти малого бізнесу. 

Сформовано поради фізичній особі для започаткування власної 

справи та порядок реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності. Виокремлено ризики підприємницької діяльності та розкрито види 

відповідальності приватних підприємців. 

   Методичні рекомендації будуть корисними особам, які бажають відкрити 

власний бізнес, студентам економічних спеціальностей, економістам-практикам, 

менеджерам, суб’єктам підприємництва, усім, хто прагне поглибити свої знання 

з основ підприємництва. 

   Враховано зміни нормативно-правової бази, станом на 31 травня 2020 року. 
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Дерій, В. А. Облікові наукові школи [Текст] : навч. посіб. / В. 

А. Дерій. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 96 с. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Длугопольський, O. Економіка і я [Текст] : посібник / 

Олександр Длугопольський, Анастасія Вірковська. – 

Тернопіль : «Астон», 2020. – 144 с. : іл. – («Шкiльнa 

бiблioтекa» для 7 клaсу зaклaдiв зaгaльнoї середньoї oсвiти).  

   Посібник містить теоретичні й прикладні матеріали, які 

розкривають сутність економічних явищ і процесів на різних 

рівнях економічних досліджень, узагальнюють проблемні 

аспекти розвитку економіки ХХI століття. 

   Структура посібника допоможе реалізувати на заняттях компетентнісний і 

діяльнісний підходи до навчання, сприятиме результативності у вивченні курсу 

економіки за допомогою кейсів, проблемних ситуацій, практичних завдань. 

 

 

Європейська регіональна політика [Текст] : підручник / за 

ред. А. Крисоватого, І. Ліщинського. – Тернопіль : ВПЦ 

«Економічна думка ЗУНУ», 2020. – 236 с. 

   Підручник «Європейська регіональна політика» за редакцією 

Крисоватого А. І та Ліщинського І. О. розроблений для 

студентів, що вивчають дисципліну «Європейська регіональна 

економіка» у Тернопільському національному економічному 

університеті.  

   У підручнику основний акцент робиться на окресленні стратегічних аспектів 

імплементації регіональної політики в країнах Європейського Союзу та огляді 

перспектив інтеграції України до європейської системи територіальних 

структур. Зокрема, у підручнику розкриті такі проблемні площини як: 

регіональні порівняльні переваги, стратегічний менеджмент територій; 

децентралізація влади, місцевий підхід, розміщення традиційних агломерацій 

(міст і промислових районів) і більш інноваційних відносино-орієнтованих 

альянсів (кластерів, креативних регіонів), розвиток розумних міст і креативного 

класу, стимулювання розвитку периферійних регіонів, транскордонне 

співробітництво та ін.  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42775/1/Ekonomika-i-ya-7-klas-Dluhopolskyy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42775/1/Ekonomika-i-ya-7-klas-Dluhopolskyy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42775/1/Ekonomika-i-ya-7-klas-Dluhopolskyy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42775/1/Ekonomika-i-ya-7-klas-Dluhopolskyy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42197
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42197
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42197
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   Підручник розрахований для дослідників, викладачів, аспірантів і студентів 

економічних спеціальностей. Книга може бути корисною також фахівцям-

практикам та всім, хто цікавиться проблемами вітчизняної та європейської 

регіональної політики. 

 

 

Задорожний, З.-М. В. Методика виконання дисертаційної 

роботи [Текст] : навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Я. 

Омецінська. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 130 с.   

   Навчальний посібник присвячено питанням методики 

виконання дисертаційної роботи для здобуття ступеня доктора 

філософії. Наукова діяльність здобувача спрямована на 

формування нових знань, отриманих в результаті 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які розкриваються у 

змісті дисертаційної роботи. 
 

 

Задорожний, З.-М. В. Управлінський облік : приклади, 

задачі, тести [Текст] : навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. 

Я. Омецінська, Л. Т. Богуцька. – [2-ге вид. допов. і 

переробл.]. – Тернопіль : ВПЦ «Університетська думка», 

2020. – 211 с. 

   У навчальному посібнику знайшли відображення практичні 

завдання, контрольні запитання та тести в розрізі дев’яти тем: 

мета, зміст і організація управлінського обліку; класифікація і 

поведінка витрат; витрати, доходи та фінансові результати як об’єкти 

управлінського обліку; система обліку і калькулювання за повними витратами; 

система обліку і калькулювання за змінними витратами; система обліку і 

калькулювання за нормативними витратами; аналіз релевантності інформації для 

прийняття управлінських рішень; бюджетування і контроль; облік і контроль за 

центрами відповідальності. До складу посібника також увійшли приклади 

розв’язку задач, завдання для індивідуальної роботи та глосарій. Це забезпечить 

формування у читачів системи знань та вмінь з організації та методики 

управлінського обліку з урахуванням передового зарубіжного досвіду.  

   Навчальний посібник розраховано, насамперед, для студентів вищих 

навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». 

Посібник також буде корисним для викладачів, бухгалтерів-практиків, 

підприємців, менеджерів усіх рівнів управління підприємством, керівників 

підприємств. 
 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41194
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41194
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41194
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41194
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41194


40 
 

Казначейська система [Текст] : підручник / О. П. 

Кириленко, П. С. Гринчишин, З. М. Лободіна [та ін.] ; за 

наук. ред. А. І. Крисоватого, О. П. Кириленко, Т. Я. Слюз. – 

Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 363 с. 

   У підручнику розглянуто сутність, особливості та розвиток 

казначейської справи; бюджетні повноваження та організаційну 

структуру органів казначейства; інформаційно-технічне 

забезпечення казначейської системи; платіжну систему 

виконання бюджетів. 

 

 

Крепич, С. Я. Якість програмного забезпечення та 

тестування: базовий курс [Текст] : навч. посіб. / С. Я. 

Крепич, І. Я. Співак. - Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 

2020. – 479 с. 

   У навчальному посібнику розглядаються основні поняття в 

області забезпечення якості програмних систем та тестування. 

Розглядаються питання рівнів та видів тестування, технік 

ручного тестування, особливостей тестування веб-додатків, мобільних додатків, 

автоматизоване тестування тощо. 

   Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за 

спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», а також може бути 

корисним усім, чия діяльність пов’язана з тестуванням програмного 

забезпечення. 

 

 

Математика. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА. 

Профільний рівень і рівень стандарту [Текст] : навч. посіб. / 

А. М. Капіносов, Г. В. Гап’юк, Я. Т. Гринчишин [та ін.]. – 

Тернопіль : «Підручники і посібники», 2020. – 479 с.  

   Посібник призначений для підготовки здобувачів повної 

загальної середньої освіти й абітурієнтів до ДПА та ЗНО. Його 

укладено відповідно до вимог Програми ЗНО, затвердженої 

Міністерством освіти і науки України, та чинних підручників з математики. 

Метою посібника є надання практичної, методичної та психологічної допомоги 

учням та абітурієнтам у підготовці до ДПА та ЗНО. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42223/1/Kaznacheiska_systema.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42223/1/Kaznacheiska_systema.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42223/1/Kaznacheiska_systema.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42223/1/Kaznacheiska_systema.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39773
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39773
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39773
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39773
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Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : 

навч. посіб. / Т. О. Кізима, Л. З. Ребуха, В. В. Письменний [та 

ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Т. О. Кізими, д.пед.н., доц. Л. З. 

Ребухи. – [2 вид., переробл. і допов.]. – Тернопіль : 

Економічна думка, 2020. – 181 с. 

 

 

 

 

 

 

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

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

переробл. ]. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 328 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. 

 

 

Облік і податки : від епохи Цибуліно до реалій сьогодення 

[Текст] : підручник / за заг. ред. В. М. Панасюк. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2020. – 240 с. 

    Підручник претендує на оригінальність, тому що повністю 

оцифрований, є відповідні гіперпосилання, а також 

представлено відео матеріал про податки у вигляді 

мультфільму. Такий інноваційний підхід дозволяє опанувати 

податкову систему, закріпити відповідні знання у сфері 

фінансів та оподаткування, набути теоретичних знань та 

практичних навиків у застосуванні основних принципів збалансованості 

податкової системи. 

   Підручник  призначений для широкого кола користувачів: студентів, 

аспірантів, викладачів, наукових співробітників, слухачів післядипломної освіти, 

працівників підприємств і організацій, державних установ та всіх тих, хто 

цікавиться обліком та податками. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41366/1/TO_pidruchnyk_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41366/1/TO_pidruchnyk_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41366/1/TO_pidruchnyk_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38157
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38157
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38157
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Організаційно-правові основи управління аудиторською 

діяльністю в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. В. Вакун, О. 

Р. Антонюк, Т. П. Остапчук [та ін.]. – Житомир : Вид-во ПП 

«Рута», 2020. – 200 с. 

 

 

 

 

 

 

Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. 

/ В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 328 с.  

   У посібнику розкриваються основні поняття і принципи 

бухгалтерського обліку, теоретико-практичні засади 

формування та зберігання облікової інформації в системі 

управління економічними процесами суб‘єктами 

господарювання. Викладено методику основних облікових і 

технологічних процедур роботи у напрямку обліково-інформаційного 

забезпечення управління господарськими операціями та засобами у 

відповідності до чинного законодавства. Окремо подаються напрями виявлення 

та способи уникнення можливих негативних впливів чинників внутрішнього й 

зовнішнього середовища на базі чинної облікової методики. Теоретичний 

матеріал підкріплено цифровими прикладами, ілюстровано схемами, рисунками, 

таблицями.  

   Навчальний посібник рекомендується для студентів і викладачів вищих 

навчальних закладів, керівників та працівників економічних служб підприємств 

та установ. 

 

 

Панасюк, В. М. Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарювання [Текст] : 

навч. посіб. / В. М. Панасюк, Н. Б. Москалюк, І. В. 

Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 264 с.  

 

 

 

 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37678
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37678
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37678
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Політика та економіка : словник-довідник [Текст] : навч. 

посіб. / уклад. Т. В. Гончарук-Чолач, М. Л. Шумка. – Київ : 

Ліра-К, 2020. – 490 с.  

   Навчальний посібник "Політика та економіка: словник-

довідник" складений відповідно до вимог кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу, робочої програми 

курсу "Політика та економіка" та навчальних планів для 

студентів закладів вищої освіти. 

 

 

Прикладна математика [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Руська,  

А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк [та ін. ]. – Тернопіль, 2020. 

– Ч. І. – 98 с. 

   Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни 

«Прикладна математика» для підготовки здобувачів вищої 

освіти першого бакалаврського рівня. Посібник містить основні 

поняття, методи розв’язання, теореми та формули, багато 

розв’язаних типових задач, необхідних і для самостійної роботи 

студентів. 

 

 

Руська, Р. В. Теорія імовірності та математична статистика 

в психології [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Руська. – Тернопіль, 

2020. – 112 с. 

   У навчальному посібнику викладено основні теоретичні 

положення теорії імовірності та математико-статистичних 

досліджень і напрями розвитку сучасних математико-

статистичних методів у психології. Теоретичний матеріал 

супроводжується великою кількістю професійно спрямованих прикладів. 

Навчальний посібник спрямований на набуття вмінь користування математико-

статистичними методами обробки інформації у психологічних дослідженнях. 

Навчальний посібник розрахований на студентів та слухачів вищих навчальних 

закладів, що навчаються за напрямом “Психологія”, і для всіх, хто займається 

психологічними дослідженнями. 

 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41189/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41189/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41189/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38426/1/%d0%a2%d0%86%d0%9c%d0%a1_%d0%9f%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38426/1/%d0%a2%d0%86%d0%9c%d0%a1_%d0%9f%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38426/1/%d0%a2%d0%86%d0%9c%d0%a1_%d0%9f%d0%a1.pdf
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Сучасні проблеми приватного та публічного права у 

питаннях та відповідях [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. О. 

С. Кізлової, Л. В. Діденко [та ін.]. – Одеса : Айс-Принт, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томахів, В. Я. Загальна теорія політики [Текст] : навч. 

посіб. / В. Я. Томахів. – Тернопіль : Економічна думка 

ТНЕУ, 2020. – 208 с.  

   Навчальний посібник "Загальна теорія політики" написано 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу, робочої програми курсу "Загальна 

теорія політики" та навчальних планів для студентів денної та 

заочної форми навчання галузі знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" спеціальності 052 "Політологія". 

 

 

Філософія: терміни і поняття [Текст] : навчальний 

енциклопедичний словник / під ред. В. Л. Петрушенка. – 

Львів : «Новий Світ-2000», 2020. – 506 с.  

   Навчальний енциклопедичний словник призначений для 

надання допомоги особам, що набувають освіту різного 

профіля та спрямування (утому числі – шляхом самоосвіти 

або дистанційного навчання), а також різних рівнів освіти. Він 

покликаний сприяти кращому засвоєнню змісту філософських 

понять, філософських напрямів, етапів та вчень представників світової філософії. 

Навчальний енциклопедичний словник може використовуватись також і для 

розширення горизонту власної ерудованості та освіченості, для орієнтування у 

сфері сучасної світоглядної та пізнавальної проблематики. 

 Призначений для викладачів, аспірантів, студентів та всіх, кого цікавлять стан і 

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

Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – [2-ге вид., допов. та 

переробл.]. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 482 с.   

   Підручник відповідає програмі курсів "Фінансовий облік І" 

та "Фінансовий облік ІІ" з підготовки бакалаврів за 

спеціальністю "Облік і оподаткування". Його структура 

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. 

 

 

Цивільний кодекс України: науково-практичний 

коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з 

використанням позицій вищих судових інстанцій 

України, науковців, фахівців [Текст] / С. Є Морозова, І. 

С. Лукасевич-Крутник ; за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – 

Харків : «ЕКУС», 2020. – Т. 9, ч. 3 : Послуги. Перевезення. 

Транспорте експедирування. Зберігання. – 456 с. 

   Цей коментар присвячений положенням про договори 

надання послуг, перевезення, транспортного експедирування 

та зберігання. Проблематика, яка розкривається у науково-практичному 

коментарі, поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його 

незамінним помічником у вирішенні численних ситуацій, які виникають при 

застосуванні ЦК України. 

   Для суддів, адвокатів, нотаріусів, юристів-практиків, науковців, викладачів, 

студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : 

науково-практичний коментар / за заг. ред.  д. ю.н., проф., 

акад. Академії наук вищої школи України М. М.  Ясинка. 

– [2-ге вид.]. – Київ : Алерта, 2020. – 810 с. 

   В даному науково-практичному коментарі Цивільного 

процесуального кодексу України, з урахуванням останніх 

його змін, проведено науково-системний аналіз норм 

цивільного процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його 

положень. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41616/1/Finfns_Oblik-2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41616/1/Finfns_Oblik-2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41616/1/Finfns_Oblik-2020.pdf
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   Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, 

юрисконсультів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широкого 

наукового загалу. 

 

 

Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство [Текст] : 

навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [2-ге вид., оновл. і допов.]. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 382 с. 

   У посібнику викладено теоретичний матеріал навчальної 

дисципліни «Управлінське документознавство». Визначено 

місце управлінського документознавства серед суміжних 

дисциплін, висвітлено історичні засади управлінського 

документування, розкрито питання типології документів, їх 

уніфікації та стандартизації, організації роботи з документами, у тому числі 

електронними, схарактеризовано основні групи управлінської документації. 

  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38608/1/Shkitska_Upravl_doumentozn-2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38608/1/Shkitska_Upravl_doumentozn-2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38608/1/Shkitska_Upravl_doumentozn-2020.pdf
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Навчально-методичні матеріали 
 

1. English for law students, constitutional law of Ukraine [Текст] : навч.-метод. 

рек. / уклад. О. І. Дуда, Л. К. Крайняк, С. М. Рибачок. – Тернопіль : Осадца 

Ю. В., 2020. – 92 с. 

2. Аналіз макрополітики [Текст] : метод. рек. / уклад. В. В. Козюк, О. Є. 

Шиманська ; відп. за вип. В. В. Козюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 28 с. 

3. Возна, Н. Я. Теорія, методи та засоби структуризації поліфункціональних 

даних у розподілених комп’ютерних системах [Текст] : брошура / Н. Я. 

Возна. – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2020. – 40 с. 

4. Гнасевич, Н. В. Філософія [Текст] : опорн. консп. лекцій / Н. В. Гнасевич. 

– Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 137 с.   

5. Гнасевич, Н. В. Філософія політики [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. 

Гнасевич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. – 142 с. 

6. Державний земельний кадастр [Текст] : опорн. консп. лекцій (для студентів 

ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньої 

програми «Геодезія та землеустрій» факультету аграрної економіки і 

менеджменту / уклад. І. Л. Перович, Р. В. Волошин. – Тернопіль : ЗУНУ, 

2020. – 123 с.  

7. Десятнюк Оксана Миронівна (до 50-річчя від дня народження) [Текст] : 

біобібліогр. покажч. / уклад. Г. О. Кругляк, Н. І. Пісоцька, Г. А. 

Філіповська ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна 

думка ЗУНУ», 2020. – 39 с. – (Вчені Західноукраїнського національного 

університету). 

8. Дзюблюк, О. В. Методологія наукових досліджень і написання випускних 

кваліфікаційних робіт [Текст] : метод. вказівки для здобувачів вищої освіти 

другого магістерського рівня з банківської справи / О. В. Дзюблюк, Я. І. 

Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 114 с.  

9. Діловий протокол та етикет [Текст] : короткий консп. лекцій для студентів 

4 курсу галузі знань 29 – «міжнародні відносини» спеціальності 292 - 

«міжнародні економічні відносини» освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр / уклад. Л. І. Вергун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 67 с.  

10. Длугопольський, О. В. Суспільний вибір, політичні режими та 

економічний розвиток [Текст] : метод. рек. для студентів денної форми 

навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 

051 «Економіка» освітньонаукової програми другого (магістерського) 

рівня вищої освіти «Аналітична економіка» / О. В. Длугопольський. – 

Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 20 с. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41355/1/Lekcii%20zfilosof.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41355/1/Lekcii%20zfilosof.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41352/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41352/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41352/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41352/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41352/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41352/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38605/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8e%d0%ba%20%d0%9e..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38605/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8e%d0%ba%20%d0%9e..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38605/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8e%d0%ba%20%d0%9e..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38605/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8e%d0%ba%20%d0%9e..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38605/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8e%d0%ba%20%d0%9e..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38950/1/Magistr%202020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38950/1/Magistr%202020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38950/1/Magistr%202020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38950/1/Magistr%202020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40461/1/Lekzii.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40461/1/Lekzii.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40461/1/Lekzii.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40461/1/Lekzii.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41124
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41124
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41124
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41124
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41124
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41124
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11. Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж [Текст] : 

метод. вказівки / уклад. Г. М. Мельник, Ю. М. Батько ; відп. за вип. О. М. 

Березький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 74 с. 

12. Еколого-правові відносини в землекористуванні [Текст] : опорн. консп. 

лекцій для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 19 

«Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

освітньої програми «Геодезія та землеустрій» / уклад. Р. В. Волошин. – 

Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 128 с.  

13. Економіка програмного забезпечення [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. 

І. Гончар, Є. О. Марценюк ; відп. за вип. А. В. Пукас. – Тернопіль : Політек, 

2020. – 44 с. 

14. Євроінтеграція та міжнародне публічне управління [Текст] : навч.- метод. 

комплекс / уклад. А. П. Гайдуцький, Н. В. Комар. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2020. – 177 с.   

15. Інженерія програмного забезпечення [Текст] : метод. рек. / уклад. Ю. М. 

Батько, О. Й. Піцун, Н. Я. Савка ; відп. за вип. О. М. Березький. – Тернопіль 

: ЗУНУ, 2020. – 55 с. 

16. Історія та теорія політичних партій та партійних систем [Текст] : навч.-

метод. посіб. / уклад. Р. Ю. Чигур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 198 с. 

17. Кібербезпека [Текст] : метод. рек. / уклад. В. В. Яцків, С. В. Івасьєв, І. З. 

Якименко ; відп. за вип. В. В. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 28 с. 

18. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» [Текст] / уклад. В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, 

Н. В. Мужевич [та ін.]. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 

2020. – 44 с. 

19. Комп'ютерна криптографія : Програмно-апаратні засоби захисту 

інформації [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. О. Дубчак. – Тернопіль : 

ЗУНУ, 2020. – 33 с. 

20. Комп'ютерні системи [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Г. Цмоць, Л. О. 

Дубчак, І. В. Ігнатєв [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Березький. – Тернопіль : 
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http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42001/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97_%d0%91%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42001/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97_%d0%91%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42001/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97_%d0%91%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38158
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38158
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38158
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38158
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38158
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38158
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41. Міжнародна статистика [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. М. М. 

Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 138 с.   

42. Міщанчук, Р. М. Бадмінтон : методичні рекомендації для викладачів та 

студентів за спеціальністю 017 «Фізична культура та спорт» [Текст] / Р. М. 

Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 32 

с. 

43. Моделювання та оптимізація систем керування [Текст] : метод. рек. / 

уклад. П. В. Гуменний ; відп. за вип. Я. М. Николайчук. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2020. – 34 с. 

44. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» для студентів денної форми навчання галузі знань 07  

«Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» [Текст] / уклад. І. Ф. Стефанів. – Тернопіль : Вид-

во «Вектор», 2020. – 101 с. 

45. Облік витрат і калькулювання продукції в агропромисловому виробництві 

[Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Осадца 

Ю. В, 2020. – 32 с. 

46. Обліково-інформаційне забезпечення формування економічної безпеки 

[Текст] : метод. вказівки / уклад. І. І. Білоус, О. Г. Ронська, А. І. Фаріон-

Мельник ; відп. за вип. Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 26 с. 

47. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Криптографія» для студентів 

галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності 125 – 

«Кібербезпека» ступеня вищої освіти «бакалавр» [Текст] / уклад. М. М. 

Касянчук, І. З. Якименко. –Тернопіль : ФОП Шпак В., 2020. – 64 с 

48. Організаційна поведінка [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. В. Батрин. – 

Тернопіль  : ТНЕУ, 2020. – 40 с. 

49. Податкове та митне право України [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. І. 

Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 38 с. 

50. Практикум з навчальної дисципліни «Управління соціальними ризиками» 

для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 23 «Соціальна 

робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» ступеня вищої освіти 

«магістр» [Текст] / уклад. Н. П. Лубкей, Т. В. Письменна, Н. Я. Спасів. – 

Тернопіль : ПКЦ «Вектор», СПД Осадца Ю. В., 2020. – 32 с. 

51. Програма і методичні вказівки з стажування (виробничої практики) для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності – 071 

«Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування агропромислового бізнесу» [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. 

В. Спільник, О. В. Ярощук ; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : 

ЗУНУ, 2020. – 22 с.  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38439/1/miznar.statustuka.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38439/1/miznar.statustuka.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37135/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d0%b3%d1%80%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37135/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d0%b3%d1%80%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37135/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d0%b3%d1%80%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37135/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d0%b3%d1%80%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38603/1/%d0%9e%d0%bf_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80_1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38603/1/%d0%9e%d0%bf_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80_1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38603/1/%d0%9e%d0%bf_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80_1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38603/1/%d0%9e%d0%bf_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80_1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39210
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39210
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39210
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39210
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39210
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39210
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52. Програма і методичні вказівки з стажування (переддипломної практики) 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності – 

071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік 

і правове забезпечення агропромислового бізнесу» [Текст] / уклад. І. М. 

Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук ; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. – 

Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 24 с.  

53. Програма переддипломної практики для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» факультету фінансів та обліку денної форми навчання 

спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» в органах соціального захисту 

населення [Текст] / уклад. В. В. Костецький, Н. П. Лубкей. – Тернопіль : 

ЗУНУ, 2020. – 21 с. 

54. Програмування мобільних пристроїв [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. 

О. М. Заставний, А. І. Сегін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 186 с. 

55. Проектний аналіз [Текст] : метод. вказівки / уклад. Ю. І. Гайда ; відп. за 

вип. В, В. Козюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 28 с. 

56. Ребуха, Л. З. Методологія наукових досліджень: організація освітнього 

процесу [Текст] / Л. З. Ребуха. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 16 с. 

57. Ребуха, Л. З. Методологія наукових досліджень: самостійна робота 

студентів [Текст] / Л. З. Ребуха. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 15 с. 

58. Ребуха, Л. З. Методологія наукових досліджень: тренінг з дисципліни 

[Текст] / Л. З. Ребуха. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 18 с. 

59. Ребуха, Л. З. Соціальна психологія: робочий зошит для забезпечення 

самостійної роботи студентів [Текст] / Л. З. Ребуха. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2020. – 73с. 

60. Ребуха, Л. З. Соціальна психологія: тестові завдання з вивчення 

дисципліни [Текст] / Л. З. Ребуха. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 76 с. 

61. Тестові та ситуаційні завдання з курсу «Документаційне забезпечення 

управління та електронне урядування» [Текст] : навч.-метод. посіб. для 

студентів спеціальності 015 Професійна освіта (ОПП «Інформаційне 

забезпечення управління та електронне урядування»). – Тернопіль : ТНЕУ, 

2020. – 84 с. 

62. Техніка міжнародних переговорів [Текст] : короткий консп. лекцій для 

студентів галузі знань 29 – «міжнародні відносини» спеціальності 292 – 

«міжнародні економічні відносини» освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр / уклад. Л. І. Вергун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 63 с.  

63. Товарна політика [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. Т. Дудар. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 61 с.  

64. Управління змінами [Текст] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : ЗУНУ, 

2020. – 190 с. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39221/1/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2020-1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39221/1/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2020-1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39221/1/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2020-1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39221/1/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2020-1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39221/1/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2020-1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39221/1/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2020-1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42984/1/Testovi_ta_syt_zavd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42984/1/Testovi_ta_syt_zavd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42984/1/Testovi_ta_syt_zavd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42984/1/Testovi_ta_syt_zavd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42984/1/Testovi_ta_syt_zavd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40462/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40462/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40462/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40462/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37738/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37738/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42321/1/%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42321/1/%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf
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65. Управління міжнародними проектами [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. 

Б. Кухтин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 28 с. 

66. Шевчук, Р. П. Методичні вказівки для написання звіту з Проектно-

технологічної практики для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» за 

спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» освітньо-

професійної програми «Інформаційні системи та технології» [Текст] / Р. П. 

Шевчук. – Тернопіль, 2020. – 18 с. 

67. Шевчук, Р. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Безпека інформаційних систем» для здобувачів вищої освіти 

рівня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та 

технології» освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та 

технології» [Текст] / Р. П. Шевчук. – Тернопіль, 2020. – 32 с. 

68. Яремко, О. М. Порівняльний кримінальний процес [Текст] : навч.-метод. 

рек. / О. М. Яремко, С. В. Банах. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 26 с. 

  

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42185/1/PTP_zvit_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42185/1/PTP_zvit_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42185/1/PTP_zvit_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42185/1/PTP_zvit_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42185/1/PTP_zvit_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42184/1/BIS_lab_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42184/1/BIS_lab_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42184/1/BIS_lab_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42184/1/BIS_lab_2020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42184/1/BIS_lab_2020.pdf
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Збірники тез доповідей у наукових збірниках 

1. Авіація, промисловість, суспільство [Текст] : матеріали І Міжнар. наук.-

практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС : у 2-х ч. [Кременчук, 14 

трав. 2020 р.]. – МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. 
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Ми в соціальних мережах 

Facebook: https://www.facebook.com/Бібліотека-ім-Л-Каніщенка-ЗУНУ-

1036114383120545 

Instagram: Instagram.com/ library_wunu/?hl=uk 

You Tube канал: 

https://www.youtube.com/channel/UCoelxbu8pGPCzGb2RXGVjVQ 

 

https://www.facebook.com/Бібліотека-ім-Л-Каніщенка-ЗУНУ-1036114383120545
https://www.facebook.com/Бібліотека-ім-Л-Каніщенка-ЗУНУ-1036114383120545
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ВІДГУКИ ТА ПОБАЖАННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА АДРЕСУ: 

 

 
Бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ 

вул. Бережанська, 4 

м. Тернопіль 46000 

Україна 

E-mail: Library_wunu@ukr.net 

Веб-сайт: http://library.wunu.edu.ua 

 

 


