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Від укладачів 

 
Неоціненим здобутком кожного факультету, кожної кафедри ВНЗ є наукові 

праці професорсько-викладацького складу. Це вже друге видання зведеного 

каталогу наукових та навчально-методичних праць, підготовлених та виданих 

науковцями Тернопільського національного економічного університету 

протягом 2012 року. У видання входять видані протягом відповідного року 

монографії, підручники, навчально-методичні посібники та збірники наукових 

праць.  

 

Каталог містить бібліографічний опис кожного з видань, що у нього 

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

наукових праць.   

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до стандартів 

України у бібліотечній справі.  

Створений каталог призначений насамперед для науковців, викладачів, 

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

наукових досліджень тощо. 

 
Гриськів В.В. 

Ліжанська Н.П. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МОНОГРАФІЇ 

 
 

 Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : 

колективна монографія / М. С. Берлін, Т. А. Говорушко, Д. П. 

Гаманков, О. В. Кнейслер [та ін.] ; наук. ред. О. М. Залєтов. – К. : 

Міжнародна агенція «BeeZone», 2012. – 508 с. 

  Монографія присвячена дослідженню проблем безпеки дорожнього руху, а 

також теоретичних і організаційно-методологічних засад формування 

ефективної системи страхування ризиків на автотранспорті. Розглядаються 

особливості державного регулювання автомобільного страхування, проблеми та 

перспективи розвитку ринку автомобільного страхування в Україні та за 

кордоном в умовах глобалізації світової економіки. 

 

 

 Банківська система України: становлення і розвиток в умовах 

глобалізації економічних процесів : монографія / О. В. Дзюблюк, 

Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. 

д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка ; рец. А.М. Мороз, С. К. Реверчук, Б. 

Л. Луців.  –  Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с.   

  У монографії розглядаються основні проблеми розвитку банківської 

системи України в умовах глобалізації економічних процесів. Аналізуються 

базові теоретичні засади здійснення грошово-кредитної та валютної політики 

Національним банком України. Розглянуто зміст контрольно-наглядових 

функцій Національного банку України та їх вплив на діяльність комерційних 

банків, а також проаналізовано основні проблеми розвитку вітчизняного ринку 

банківських послуг та запропоновано шляхи удосконалення існуючих 

банківських продуктів і запровадження новітніх банківських послуг. 

Зосереджено увагу на проблемах управління фінансовою стійкістю банківської 

системи та запропоновано рекомендації щодо оптимізації функціонування 

вітчизняного банківського сектора в контексті глобалізаційних та 

євроінтеграційних процесів.  

  Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів 

економічних вищих навчальних закладів, фахівців банківських установ, а також 

усіх, хто цікавиться проблемами банківської системи України. 

 



 

 Гевко, Р. Б.  

 Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів  : 

монографія / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, А. І. Пік. – Тернопіль : 

Астон, 2012. – 204 с. 

У монографії наведено основні способи транспортування сипких 

сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах в замкнутих 

еластичних кожухах. Проведено теоретичне обґрунтування конструктивних, 

кінематичних та динамічних параметрів запропонованих схем робочих органів 

гнучких гвинтових конвеєрів. Розроблено принципово нові конструкції робочих 

органів, які захищені патентами України на винаходи та корисні моделі. 

Запропоновано методику проектування гвинтових конвеєрів із визначенням їх 

оптимальних параметрів. 

Монографія розрахована для інженерно-технічних працівників, викладачів, 

науковців, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей. 

 

 Дзюблюк, О. В.  

 Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної 

політики : монографія / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська. – 

Тернопіль : Вектор, 2012. – 208 с. 

У монографії обґрунтовано теоретичні засади формування ресурсної політики 

банків, визначено поняття ресурсної політики, обґрунтовано її цілі, елементи та 

особливості реалізації в умовах ринкових трансформацій в економіці. Також 

розроблено методичні основи її практичної реалізації в сучасних умовах 

ринкової трансформації. 

Розглянуто практичні аспекти формування банківських ресурсів в Україні 

у процесі реалізації ресурсної політики. Запропоновано концепцію формування і 

реалізації ресурсної політики банків як основу досягнення стратегічних цілей 

ресурсної політики. 

Розраховано на фахівців економіки та фінансів, науково-педагогічного складу 

вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів і практичних працівників 

банківських та фінансових установ. 

 



 

 Задорожний, З.-М. В.  

 Актуальні питання облікової політики підприємств щодо 

необоротних активів : монографія / З. М.  Задорожний, Л. Г. 

Семеген,  Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 237 с. 

  У монографії подано результати дослідження питань організації 

облікової політики щодо необоротних активів на вітчизняних підприємствах 

будівельної галузі. Особливо велика увага приділена проблемам обліку таких 

специфічних об’єктів необоротних активів, як інвестиційна нерухомість, 

капітальні інвестиції, інші необоротні матеріальні активи, в тому числі 

тимчасові не титульні споруди. Запропоновано вдосконалити первинні 

документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку вищеназваних активів. 

Значне місце відведено питанням облікової політики будівельних підприємств 

щодо оцінки матеріальних необоротних активів, методів нарахування 

амортизації, визнання витрат та доходів, пов’язаних із цими активами.  

  Для докторантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних 

закладів, бухгалтерів. 

 

 Кнейслер, О. В. 

 Ринок перестрахування України : теоретико-методологічні 

домінанти формування та пріоритети розвитку [Електронний 

ресурс]  : монографія / О. В. Кнейслер.  – К. : ЦУЛ, 2012.  – 416 с.  

– Режим доступу  : 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2013/літр/Ринок 

перестрахування України. Кнейслер.pdf. 

Розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження 

перестрахування, його економічну природу та функціональне призначення, 

класифіковано перестрахування та систематизовано перестрахувальні відносини 

за визначеними критеріями. Окреслені пріоритети розвитку ринку 

перестрахування України у посткризовий період, в умовах активізації 

інтеграційних та глобалізаційних процесів у світі. 

 



 Козюк, В. 

 Доларизація економіки: виклики монетарній політиці та 

фінансовій стабільності : монографія / Віктор Козюк, Наталія 

Атамась ; рец. О. Береславська, О. Дзюблюк, І. Гуцал. – 

Тернопіль : Астон, 2012. – 276 с. 

  Розкриваються основні напрямки еволюції монетарної теорії. В світлі 

структурних особливостей країн з ринками, що формується, виявляються 

макроекономічні та структурні причини доларизації, а також теоретичні підходи 

до аналізу доларизованої економіки. Розкрито зміст причин високого рівня 

доларизації вітчизняної економіки та запропоновано концептуальні напрямки 

економічної політики дедоларизації. 

  Монографія розрахована на магістрантів, аспірантів, професійних вчених-

економістів та практичних функціонерів фінансових установ та органів 

макроекономічної політики, а також на тих, хто цікавиться проблемами 

монетарної політики, центральних банків та банківської діяльності. 

 Крисоватий, А. І.  

 Адміністрування податків в Україні: організація та напрями 

трансформації : монографія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк. – 

Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 212 с.  – (До 

50-річчя ТНЕУ).  

  У монографії досліджено теоретико-методологічні та організаційні 

засади адміністрування податків, виокремлено принцип ефективного 

адміністрування податків. Подано наукове бачення різними економічними 

школами функцій держави в регулюванні економіки через управління 

оподаткування; здійснено оцінку адміністрування основних податків, 

проаналізовано стан мобілізації обов’язкових платежів органами державної 

податкової служби  України, вивчено реалії контрольно-перевірочної роботи за 

повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, охарактеризовано фактори 

впливу на виконання податкових правопорушень у процесі адміністрування 

податків. 

  У монографії запропоновано комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня 

податкових правопорушень у процесі адміністрування податків; розроблено 

підходи до реформування порядку адміністрування основних податків; 

окреслено вектори підвищення ефективності діяльності органів державної 

податкової служби, що спрямовані на спрощення складових процесів 

адміністрування податків і забезпечення мобілізації податкових зобов’язань 



платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. 

 

 Лазарович, М. В. 

 Чин легіону Українських січових стрільців на Тернопіллі (друга 

половина 1915 - початок 1918 р.) : монографія / М. В. Лазарович.  

– Тернопіль  : Навчальна книга - Богдан, 2012.  – 224 с. – (95-

річчю боротьби легіону УСС проти російських загарбників на 

Тернопіллі присвячую). 

  У монографії на основі широкого кола опублікованих та архівних матеріалів 

висвітлено події, пов'язані з російською окупацією Тернопілля під час Першої 

світової війни, та збройну боротьбу легіону Українських січових стрільців проти 

загарбників на теренах краю.                            

 
 Мачуга, Н. З.  

 Методологічні аспекти формування та функціонування системи 

якісних медичних послуг в Україні : монографія / Н. З. Мачуга.  

– Тернопіль  : Крок, 2012.  – 199 с. 

У монографії системно досліджено необхідність реформування чинної медичної 

сфери в контексті формування системи якісних медичних послуг. Розглянуто 

теоретичні засади управління якістю медичних послуг. Розкрито ключові 

проблеми економіки якості медичних послуг і методологічні аспекти управління 

цією системою. 

 

 



 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії: оцінка 

ефективності  інвестиційних проектів : монографія / О. М. 

Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. 

Сохацької. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 308 с.  

У монографії теоретично узагальнено, обґрунтовано методологічні та 

методичні засади розроблення оптимальної, адаптованої до вітчизняних реалій 

методики оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, пов’язанних 

із впровадженням технологій, що трансформують енергію сонця, вітру, землі 

тощо. 

Монографія розрахована на науковців і практиків, викладачів вищих 

навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться 

питаннями розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. 

 

 

 Николайчук, Я. М. 

 Коди поля Галуа: теорія та застосування : монографія / Я. М. 

Николайчук. - Тернопіль : Тернограф, 2012. - 576 с. - ISBN 978-

966-457-135-4.  

  У монографії викладено фундаментальні основи теорії чисел у різних 

теоретико-числових базисах. Вперше зроблена спроба узагальнення теорії, 

методології, моделей і алгоритмів формування, перетворення, опрацювання, 

передавання, а також побудови спецпроцесорів у кодах поля Галуа. 

  Монографія призначена для науковців і спеціалістів у галузі «Інформатика» та 

«Комп’ютерні технології» і може бути корисна для аспірантів та студентів, які 

навчаються за напрямками «Технічна кібернетика», «Комп’ютерні науки» та 

«Системна інженерія». 

 

 Пархомець, М. К. 

 Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва 

: організація та методика : монографія / М. К. Пархомець, М. З. 

Матвійчук  ; за ред. М. К. Пархомця.  – Тернопіль  : Економічна 

думка ТНЕУ, 2012.  – 228 с.  

  Досліджено ціноутворення в основних галузях рослинництва і тваринництва, 

дано оцінку ціноутворення у підприємствах переробної промисловості, 

проаналізовано рівень доходів, номінальної та реальної заробітної плати 

населення. 



 

 Рожко, А.  

 Економічне співробітництво України та ФРН у сфері 

відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії : монографія 

/ Алла Рожко. – Тернопіль  : Новий колір, 2012.  – 216 с. 

  У монографії досліджуються теоретико-методологічні та прикладні аспекти 
економічного співробітництва між Україною  та ФРН у сфері відновлюваних та 
нетрадиційних джерел енергії.                      

 

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних 

перетворень : монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, О. П. 

Кириленко, Т. О. Кізима [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. 

Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).  

  У монографії досліджено теоретичні засади бюджетного процесу, 

особливості його організації в Україні. Розглянуто специфічні знаки бюджетної 

політики як важливого середовища формування та реалізації бюджетної 

доктрини держави. Значну увагу приділено теоретичним і практичним підходам 

до процесів складання, розгляду, затвердження й виконання бюджету у 

контексті стратегії й тактики бюджетної політики. Узагальнено проблеми 

управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Розкрито сучасні 

домінанти та напрями розвитку бюджетного контролю на стадіях бюджетного 

процесу. 

  Для науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, 

аспірантів, магістрантів та студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії 

та практики. 

 

 

 Смиричинський, В. В. 

 Логістика державних закупівель. Теоретико-методологічний та 

практичний аспект : монографія / Валентин Васильович 

Смиричинський.  – Х. : Міськдрук, 2012.  – 492 с. 

  Мета монографічної роботи - дослідити теоретичні аспекти значення та змісту 

державних закупівель, формування їх організаційної системи в Україні. 

Концепцію управління процесами державних закупівель автор побудував на 

засадах логістичного менеджменту і розглядає його як найбільш перспективну 

сучасну модель кластерного типу.                        



 

 Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної 

політики України / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. Я. 

Кізима, М. П. Чорний [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 356 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).  

У монографії досліджено теоретико-методологічні, організаційні і практичні 

аспекти стратегічних орієнтирів формування і реалізації фіскальної політики 

України. Розглянуто теоретичні конструкції інституційного підґрунтя 

фіскальних трансформацій, охарактеризовано дивергенцію наукових підходів до 

обґрунтування проблеми вибору інструментарію фіскальної активності держави, 

визначено ключові проблеми реформування фіскальної політики та вектори 

розбудови податкового адміністрування. 

 

 Шкіцька, І. Ю. 

 Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект : 

монографія / І. Ю. Шкіцька ; наук. ред. В. М. Бріцина. – К. : ВД 

Дмитра Бураго, 2012. – 440 с. – ISBN 978-966-489-138-4.  

Монографія є цілісним дослідженням вербального вияву маніпулятивної 

стратегії позитиву в українській мові. З’ясовано специфіку реалізації 

маніпулятивного потенціалу експресивів. Показано шляхи інтенсифікації 

маніпулятивного впливу. Висвітлено соціокомунікативний аспект 

маніпулятивних тактик позитиву.  

 Для мовознавців, студентів філологічних факультетів, учителів 

української мови, фахівців у галузі психології та філософії, а також усіх, хто 

цікавиться проблемами сучасної лінгвістики. 

 

ПІДРУЧНИКИ 

 

 Пархомець, М. К. 
 Національна економіка  : опорн. консп. лекц. / М. К. 
Пархомець.  – Тернопіль  : ТНЕУ, 2012.  – 72 с. 
 



 Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова.  –[2-ге 
вид., перероб. і доповн.] . – К.  : Знання, 2012.  – 687 с.  – (До 50-
річчя ТНЕУ). 
 
У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів  
відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
галузі знань "Економіка і підприємство". Розкрито історичні етапи становлення і 
розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної 
категорії та їх роль у процесі суспільного відтворення. 
 

 

Посібники 

 

 Адамик, Б. П.  
Банківський нагляд: навч. посіб. / Б. П. Адамик, Тернопіль: 
ТНЕУ, 2012. – 146 с. 
 
Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни 
«Банківський нагляд» для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. Висвітлюються завдання, функції та операції НБУ щодо 
регулювання діяльності банків. 

Безпека життєдіяльності. Текстові матеріали лекцій і 

практичних занять дисципліни [Електронний ресурс] : навч.-

метод. посіб. / уклад. О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Я. Г. 

Русенко, Н. М. Олійник, З. І. Луй ; відп. за вип. О. Й. Бакалюк. – 

Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. - 200 с. – Режим 

доступу : 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літб/безпека%20

життєдіяльності/бжд.pdf. 

 

 Бруханський, Р. Ф. 

Управлінський облік : навч. посіб. для студ. спец. «Облік і 

аудит» / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 223 с.  

Навчальний посібник складено відповідно програми дисципліни 

«Управлінський облік» для студентів економічних спеціальностей. 



 Державний кредит [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. 

Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 140 с. – Режим доступу : 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2013/літд/Державний 

кредит. Лубкей.pdf.  

 У навчальному посібнику висвітлено сутність та роль державного 

кредиту в умовах ринкових трансформацій; розглянуто концептуальні й 

організаційно-правові аспекти здійснення державних позик на 

загальнодержавному та локальному рівнях, зарубіжну практику й особливості 

управління державним боргом в Україні.  

 

 

  Дудар, Т. Г. 

 Основи логістики : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин.  – 

К. : ЦУЛ, 2012. – 176 с. 

 У навчальному посібнику узагальнено та викладено основні аспекти теорії 
логістики: предмет, завдання та концепції логістики. Охарактеризовано 
особливості основних галузей логістики. 
 

 Дяків, О. П. 

Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / О.П. Дяків, В. М. 

Островерхов. – Тернопіль, 2012. – 242 с. 

Навчально-методичний посібник для дисципліни «Управління персоналом» 

підготовлений на основі типової програми курсу «Управління персоналом». 

 

 Історія української культури : навч. посіб / О. Є. Гомотюк, Н. І. 

Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – Тернопіль : Астон, 2012. – 

224 с.  

В основу посібника покладено сучасні підходи до сутності культури. Розкрито 

закономірності та характерні ознаки української культури як цілісної системи. 



 

 Кізима, Т. О.  

Управління державним боргом : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. 

Машко, О. Л. Шашкевич.  – Тернопіль  : Вектор, 2012.  – 228 с.  – 

(До 50-річчя ТНЕУ). 

У посібнику розкрито теоретичні та організаційні засади управління державним 

боргом. Розглянуто управління внутрішнім та зовнішнім державним боргом, 

управління ризиками та оптимізацію структури боргового портфелю держави. 

 

 Ковальчук, О. Я. 

Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом і 

економіки праці : навч. посіб. / О. Я. Ковальчук, С. В. Бабій, О. 

В. Вовкодав. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 240 с.  

У навчальному посібнику розкрито зміст та значення бізнес-інформації в 
управлінській діяльності. Розглянуто питання використання нових 
інформаційних технологій для обробки економічної інформації в процесі 
управління.  
 

 Костін, Я. А. 

Graphic schematic presentation of English grammar.  Графічно-

схематичне представлення граматики англійської мови : навч. 

посіб. / Я. А. Костін. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 142 с. 

Навчально-методичний посібник побудований на принципах комплексного 
вивчення. У навчально-методичному посібнику висвітлено явище 
словотворення, багатозначності окремих форм. 

 Крисоватий, А. І. 

Основи оподаткування : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, О. Ю. 

Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 234 с.  

  У посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи 
оподаткування.  

  Посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Основи 
оподаткування».  



 

 Лазарович, М. В. 

Історія України. Відповіді на питання екзаменаційних білетів : 

навч. посіб. / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович.  – К.  : Знання, 

2012. – 438 с.  – (Систематизуємо знання). 

  Цей посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання 

авторами історії України. За змістом він охоплює події з найдавніших часів до 

сьогодення і відповідає програмі нормативного курсу з історії України для 

студентів вищих навчальних закладів. 

 

 Методика та організація наукових досліджень [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. /  О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. 

Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : 

Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Режим доступу : 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2013/літм/Методика 

та організація наукових досліджень. ред.Кириленко.pdf. - ISBN 

978-966-654-314-4.  

  У навчальному посібнику розглянуто широкий спектр питань, що стосуються 
концептуальних засад наукових досліджень, системи теоретичних й емпіричних 
наукових методів, технології підготовки і захисту дипломних робіт. 
 

 Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Антикризове 

управління» / уклад. Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович.  – [2-

ге вид., доповн. й переробл.].  – Тернопіль  : ТНЕУ, 2012.  – 96 с. – 

(До 50-річчя ТНЕУ). 

Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми дисципліни 

" Антикризове управління" для підготовки магістрів за спеціальністю " 

Державна служба". 

 

 Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія 

організації»  : для слухач. магістр. за спец. «Адміністративний 

менеджмент» / уклад. Г. Л. Монастирський. – [2-ге вид., доповн. 

й переробл.].  – Тернопіль  : ТНЕУ, 2012.  – 100 с.  – (До 50-річчя 

ТНЕУ). 

Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми дисципліни 
"Теорія організації" для підготовки магістрів за спеціальністю 
"Адміністративний менеджмент". 



 
 

 Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Теорія 

організації" : для слухач. магістр. за спец. "Адміністративний 

менеджмент" / уклад. Г. Л. Монастирський.  – [2-ге вид., доповн. 

й переробл. ].– Тернопіль  : ТНЕУ, 2012.  – 100 с.  – (До 50-річчя 

ТНЕУ). 

Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми дисципліни 

"Теорія організації" для підготовки магістрів за спеціальністю 

"Адміністративний менеджмент". 

 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія 

організації» : для студ. напр. підготов. «Менеджмент»  освіт.-

кваліф. рівня «бакалавр» / уклад. Г. Л. Монастирський.  – 

Тернопіль  : ТНЕУ, 2012.  – 104 с.  – (До 50-річчя ТНЕУ). 

Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми дисципліни 

" Теорія організації" для підготовки бакалаврів напряму підготовки " 

Менеджмент" фахового спрямування " Управління у сфері економічної 

конкуренції" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» / уклад. І. М. Таранов, Н.І. Наукова. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2012. – 188 с. 

Навчально-методичний комплекс підготовлений у відповідності до програми, 

сприятиме правильній організації роботи при вивченні дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» 

 



 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Державна 

служба» / уклад. Т. Л. Желюк .– Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 235 с. 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Державна служба» 

розрахований для проведення семінарських, практичних занять, самостійного 

вивчення дисципліни «Державна служба». 

 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Планування 

розвитку персоналу органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування» / уклад. А. Ю. Жуковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2012. – 172 с. 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Планування розвитку 

персоналу органів державної влади і органів місцевого самоврядування» 

підготовлений для підготовки магістрів за спеціальністю «Кадровий 

менеджмент» 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кадровий 

консалтинг» / уклад. А. Ю. Жуковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2012. – 112 с. 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кадровий консалтинг» 

підготовлений для підготовки магістрів за спеціальністю «Кадровий 

менеджмент» 

Навчально-методичний комплекс для вивчення дисципліни 

«Міжнародна економіка (німецькомовний курс)». – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2012. – 109 с. 

Навчально методичний комплекс з дисципліни «Міжнародна економіка» 

призначений для студентів загальноосвітнього рівня бакалавр, спеціальності 

«Міжнародна економіка» 



Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Соціальна і 

гуманітарна політика» / уклад. А. Ю. Жуковська.  – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2012. – 118 с. 

Навчально методичний комплекс з дисципліни «Соціальна і гуманітарна 

політика» призначений для проведення самостійної та індивідуальної роботи, 

що дає змогу студентам краще засвоїти опрацьований матеріал. 

Навчально-методичний комплекс «Тренінг зі спеціальності 

"Адміністративний менеджмент» / уклад. А. Ф. Мельник, Г. Л. 

Монастирський, С. С. Велещук, Т. М. Попович, Н. М. 

Кривокульська. – Тернопіль  : ТНЕУ, 2012.  – 112 с. 

Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми стажування 

для підготовки магістрів за спеціальністю " Адміністративний менеджмент" 

 

  
Письменний, В. В. 

 Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. 

Письменний. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. - 200 

с. - Режим доступу : 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2013/літм/Місцеві 

фінанси. Письменний.pdf. - ISBN 978-966-654-311-3.  

 

   У навчальному посібнику розглянуто коло питань, що стосується змісту і 
функцій місцевих фінансів, характеристики фінансових ресурсів органів 
місцевого самоврядування.  
 

 Сороківська, З. К. 

Банківське кредитування фізичних осіб : навч. посіб. / З. К. 

Сороківська, Тернопіль, 2012. – 172 с. 

У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем кредитування 

фізичних осіб. Включає плани проведення практичних та семінарських занять. 



 Спільник, І. В.  

Економічний аналіз   : навч.-метод. компл. / І. В. Спільник, О. М. 

Загородна.  – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012.  – 432 с. 

  У виданні розглянуто теоретичні основи, інформаційне забезпечення та 

методика проведення економічного аналізу суб'єктів господарювання. Значну 

увагу зосереджено на висвітлені питань аналізу фінансово-господарської 

діяльності та її ефективності з урахуванням чинних інструктивних матеріалів, 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. Особливу увагу приділено питанням 

організації самостійної роботи студентів. 

 

 

 Спільник, І. В.  

Консалтингова діяльність : навч.-метод. комплекс дисципліни 

(для слухачів магістерських програм) / І. В. Спільник. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 156 с.  

У виданні розглянуто теоретичні, економічні та організаційні основи 

консалтингової діяльності. Особливу увагу приділено висвітленню прикладних 

питань консалтингу з урахуванням накопиченого вітчизняного та зарубіжного 

досвіду. 

  Посібник містить повне забезпечення навчально-методичного комплексу 

дисципліни і покликаний допомогти студентам у правильній організації роботи 

з вивчення курсу «Консалтингова діяльність». Значну увагу приділено 

самостійній та індивідуальній роботі. Структура посібника організована таким 

чином, щоб максимально допомогти студентам у вивченні та підготовці до 

успішної здачі підсумкового контролю з дисципліни. 

  Призначений для викладачів і слухачів магістерських програм, буде корисним 

у роботі працівників консультаційних підприємств, фінансово-кредитних 

установ та окремих консультантів-практиків. 

 

 Ухач, В. З. 

Юридична деонтологія і професійна етика : навч. – метод. матер. 

/ В. З. Ухач. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 104 с.  

  Пропоновані навчально-методичні матеріали розроблені відповідно до 
програми курсу «Юридична деонтологія та професійна етика». Містять 
тематичні плани, програму курсу, розробку семінарських занять, організацію 
самостійної роботи студентів. 



 Чайковський, Я. І.  

Платіжний оборот і грошовий обіг : навч. посібник / Я. І. 

Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 336 с.  

  У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації 

грошового обороту: порядок відкриття поточних рахунків та укладення 

договору банківського рахунка; обслуговування банківськими установами 

безготівкового платіжного обороту та готівкового грошового обігу. Окремий 

розділ присвячено огляду організації емісійно-касової роботи в системі 

Національного банку України. Особлива увага приділена векселям та платіжним 

карткам як інструментам поліпшення розрахункових відносин між учасниками 

платіжного обороту, а також системі електронного грошового обігу в Україні. 

  До кожної теми додаються запитання для самоконтролю, теми рефератів, 

тестові завдання. Посібник містить задачі, тренінги для самостійної роботи, 

методичні вказівки з написання контрольних робіт для студентів заочної форми 

навчання спеціальності «Банківська справа», перелік питань до іспиту (заліку), 

додатки та список використаної літератури. 

  Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 

працівників банківських установ. 

 

 

ЗБІРНИКИ ТЕЗ, ДОПОВІДЕЙ У НАУКОВИХ 

ЗБІРНИКАХ 

 Дні науки ІФІМ ТНЕУ [Текст] : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. 

конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] / редкол. В. М. 

Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк [та ін.] ; 

відп. за вип. В. М. Островерхов. – Івано-Франківськ : ІФІМ 

ТНЕУ, 2012. – 196 с.  

  До збірника увійшли матеріали звітної науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу та студентів "Дні науки ІФІМ ТНЕУ", яка 

відбулася 13.03 - 4. 03 2012 року в Івано-Франківському інституті менеджменту 

Тернопільського національного економічного університету.  

 



 Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми 

розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. 

тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 

квіт. 2012 р.]. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи 

удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. 

– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 84 с.  

   У збірнику подано тези доповідей за матеріалами наукової конференції 

професорсько-викладацького складу ТНЕУ.  

 

 

  Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : 

національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. 

IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [Тернопіль, 23-24 

лют. 2012 р.]. / редкол. :  Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. 

Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.]. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2012. –Ч. 1. – 299 с. – (До 50-річчя ТНЕУ). 

  Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Дев'ятої Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених "Економічний і соціальний 

розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції 

глобалізації", яка відбулася в Тернопільському національному економічному 

університеті 23 - 24 лютого 2012 р. 

  За зміст наукових праць та достовірність наведених фактологічних і 

статистичних матеріалів відповідальність несуть автори. 

 

 

 Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: 

національна ідентичність та тендеції глобалізації : зб. тез доп. IX 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [Тернопіль, 23-24 

лют. 2012 р.]. / редкол. : Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. 

Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.]. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – 371 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).  

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Дев'ятої Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених "Економічний і соціальний 

розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції 

глобалізації", яка відбулася в Тернопільському національному економічному 



університеті 23 - 24 лютого 2012 р. 

  За зміст наукових праць та достовірність наведених фактологічних і 

статистичних матеріалів відповідальність несуть автори. 

 

 Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного 

розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. V 

Ювілейної міжнар. конф.ї молод. вчених та студ. / редкол. Н. З. 

Лагоцька, Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, 

Л. Я. Зацна, О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : Економічна думка 

ТНЕУ, 2012. – 327 с. 

 

 Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних 

дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. 

наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. 

Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. 

Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 123 с. – (До 50-річчя 

ТНЕУ).  

  Всеукраїнська конференція присвячена проблемі удосконалення методики 

викладання, яка стала надзвичайно актуальною у зв'язку з кардинальними 

зрушеннями у системі освіти на початку ХХІ ст.  

 

 

Правопорядок у державному та суспільному розвитку : 

національний і міжнародний вимір : зб. матеріалів юрид. наук.-

практ. Інтернет-конф. ; тези наук. доп. [м. Київ, 24 лют. 2012 р.]. 

– К. : ЮНІПК, 2012. – 268 с. – Із змісту : Кравчук, М. В.  

Українська Центральна Рада - доба державотворення: 

значимість та уроки [Текст] / М. В. Кравчук. – С. 26-36. 

    У збірник матеріалів увійшли кращі тези наукових доповідей з юридичних 



питань з відзивами, коментарями та науковими дискусіями учасників 

конференції, відвідувачів та  

гостей сайту.  

 

 

Правопорядок у державному та суспільному розвитку : 

національний і міжнародний вимір : зб. матеріалів юрид. наук.-

практ. Інтернет-конф. ; тези наук. доп. [м. Київ, 24 лют. 2012 р.]. 

– К. : ЮНІПК, 2012. – 268 с. – Із змісту : Ухач, В. З.  Питання 

форми правління в укранській державі в контексті 

державотворчих ідей проводу ОУН [Текст] / В. З. Ухач. – С. 46-

50. 

  У збірник матеріалів увійшли кращі тези наукових доповідей з юридичних 

питань з відзивами, коментарями та науковими дискусіями учасників 

конференції, відвідувачів та гостей сайту. 

 

 

 Розвиток банківської системи України у контексті глобалізації 

економічних процесів [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Всеукр. 

наук. Інтернет-конф. [Тернопіль, 20 трав. 2012 р.] / редкол. : О. В. 

Дзюблюк, Б. П. Адамик, О. О. Іващук [та ін.] ; відп. за вип. В. Я. 

Рудан. - Тернопіль : Вектор, 2012. – 196 с. – Режим доступу : 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2013/літр/Розвиток 

банківської системи України (зб.).pdf.  

  Матеріали докторів і кандидатів наук, аспірантів, викладачів, студентів 

містять різні точки зору щодо підвищення ефективності та подолання загроз 

розвитку вітчизняної банківської системи в умовах глобалізації, а також 

відображають пропозиції авторів щодо удосконалення грошово-кредитної та 

наглядово-контрольної політики Національного банку України.  

 



 

Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, 

екологічні, гуманітарні та правові проблеми : зб. тез доп. ХІІ 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Тернопіль, 30 берез. 2012 

р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 221 с. – (До 50-річчя 

ТНЕУ).  

   Збірник тез доповідей укладено за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, яка відбулася 30 березня 2012 року на 

Інтернет-сайті www. iconf. org. ua 

 

 

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : у 

5-ти т. : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учен. 

та студ. [17-18 лют. 2012 р.]. – Т. 5  : Управління 

конкурентоспроможністю та стратегіями країн (галузей, 

компаній).  – Дніпропетровськ, 2012. – 124 с. 

 

Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, 

методичні та практичні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. [Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. / редкол. І. Ф. 

Баланюк, М. І. Бахмат, І. М. Бендера, В. А. Вергунов, І. І. 

Водяник, Р. Б. Гевко, П. Р. Пуцентейло [та ін.] ; відп. за вип. А. 

П. Сава. – Тернопіль : Крок, 2012. –Ч. 1. – 283 с. - ISBN 978-617-

692-039-7.  

   Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції з актуальних технологічних, технічних, соціально-економічних та 

екологічних проблем і основних напрямів конкурентноспроможного розвитку 

країн в умовах нестабільності ринкової економіки.  

 



 

Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, 

методичні та практичні засади : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конф. [Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.] / редкол. І. Ф. 

Баланюк, М. І. Бахмат, І. М. Бендера, В. А. Вергунов, І. І. 

Водяник, Р. Б. Гевко, П. Р. Пуцентейло [та ін.]  ; відп. за вип. А. 

П. Сава. – Тернопіль : Крок, 2012. –Ч. 2. – 299 с. - ISBN 978-617-

692-040-3.  

   Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції з актуальних технологічних, технічних, соціально-економічних та 

екологічних проблем і основних напрямів конкурентноспроможного розвитку 

країн в умовах нестабільності ринкової економіки.  

 

 
 


