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         У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, 

навчальних посібників тощо, створених викладачами 

університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які 

вийшли з друку в  2018 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 2018 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 чер-

гове видання зведеного каталогу наукових та навчально-

методичних праць, підготовлених і виданих науковцями 
Тернопільського національного економічного університету 

протягом 2018 року. До нього 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 2018 рік за різними спеціальностями.  
Каталог містить бібліографічний опис кожного з видань, які 

до нього внесені, а також короткі анотації до них, що повніше 
розкривають зміст наукових праць. Публікації згруповані в 
алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами творів.  

Основна мета видання – ознайомити читачів з науковими до-
слідженнями вчених університету, пропаганда досягнень еконо-
мічних наук, створення інформаційної бази для вивчення окре-
мих наукових дисциплін і збереження інформації для наступних 
поколінь.  

Зібрана бібліографія цього видання не є вичерпною, але, на 
нашу думку, вона розкриває наукові здобутки викладачів 
університету.  

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до 
стандартів України у бібліотечній справі.  

Створений каталог призначений насамперед для науковців, 
викладачів, аспірантів, студентів, а також для тих, хто 
цікавиться новинками у сфері наукових досліджень тощо. З 
електронною версією каталогу можна ознайомитись на сайті 
бібліотеки за електронною адресою: library.tneu.edu.ua.  

Будемо вдячні всім за ділові пропозиції та критичні 

зауваження, які сприятимуть вдосконаленню подальших 

бібліографічних видань. 
 

Г. О. Кругляк 
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Дисертації 
 

Білоус, Любомир Йосипович  
Управління підготовкою робітничих кадрів для підприємств 

харчової галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

Любомир Йосипович Білоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 218 с.  
У дисертаційній роботі з’ясовано, що запорукою формування 

кваліфікованого і мотивованого складу робітничих кадрів 

підприємства є налагодження безперервної системи їхньої 

професійної освіти. 
 

Бобрівець, Віталій Володимирович  
Податкове стимулювання благодійництва: зарубіжна практика та  
перспективи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 /  
Віталій Володимирович Бобрівець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 

312 с.  
У дисертації поглиблено теоретико-методичні засади та 

розроблено практичні рекомендації, спрямовані на активацію 

податкового стимулювання благодійництва в Україні. 
 

Васильчишин, Олександра Богданівна  
Фінансова безпека банківської системи України [Текст] : дис. ...  
д-ра екон. наук : 08.00.08 / Олександра Богданівна Васильчишин. –  
Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 501 с.  

Дисертація присвячена розробленню теоретико-методологіч-

них засад, удосконаленню категоріального та інструментального 

апарату фінансової безпеки банківської системи України. 
 

Васіна, Алла Юріївна  
Інституційне забезпечення структурного реформування націо-

нальної економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / 

Алла Юріївна Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 551 с.  
У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади ін-

ституційного забезпечення структурного реформування еконо-

міки. Розкрито теоретичні основи структурної трансформації 

економічної системи й формування її архітектоніки, охарактери-

зовано теоретико-методологічний базис структурного реформу- 
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вання економіки та його інституційного забезпечення, 

визначено методологічні засади дослідження інституційного 

забезпечення структурного реформування національної 

економіки. 
 

Вацлавський, Олег Іванович  
Бюджетний контроль в умовах реформування місцевого 

самоврядування України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.08 / Олег Іванович Вацлавський. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2018. – 215 с.  
У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне 

обґрунтування, проведено оцінювання та запропоновано 

напрями здійснення бюджетного контролю в умовах 

реформування місцевого самоврядування. 
 

Длугопольська, Тетяна Ігорівна  
Фінансування соціальних видатків крізь призму забезпечення 

соціальної безпеки держави [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.03 / Тетяна Ігорівна Длугопольська. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2018. – 268 с.  
Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних 

та прикладних аспектів фінансування соціальних видатків з 

метою забезпечення економічної безпеки держави. 
 

Зварич, Роман Євгенович  
Економічні імперативи процесів альтерглобалізації [Текст] : дис. ...  
д-ра екон. наук : 08.00.02 / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль :  
ТНЕУ, 2018. – 456 с.  

У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади і 

прикладні аспекти формування економічних імперативів альтер-

глобального розвитку та трансформації моделі економіки країни  
в альтерглобальному процесі. 
 

Колінець, Леся Богданівна  
Антикризові механізми нового світового фінансового порядку 

[Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Леся Богданівна 

Колінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 492 с.  
У дисертації обґрунтовано концептуальні засади антикризових 

механізмів нового світового фінансового порядку. Розкрито суть 
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світового фінансового порядку та ретроспективу його 

становлення.  

Кравчук, Ігор Святославович 
 
Стабільність ринку обігових фінансових інструментів [Текст] : 

дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Ігор Святославович Кравчук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 556 с.  
У дисертації розкрито цілісну сучасну парадигму стабільного 

функціонування ринку обігових фінансових інструментів 

(еконо-міко-правову природу обігових фінансових інструментів, 

інституційну структуру ринку, зміст ринкової стабільності та 

явищ, пов’язаних з її порушенням). 
 

Куриляк, Максим Юрійович  
Європа регіонів в контексті євроінтеграційних реформ в Україні 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Максим Юрійович 

Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 222 с.  
У дисертації досліджено теоретичні та прикладні аспекти фе-

номену Європи регіонів, ідентифіковано їх структурування і тен-

денції розвитку та обґрунтовано пропозиції, орієнтовані на погли-

блення регіональних реформ в Україні у контексті євроінтеграції. 
 

Лизун, Марія Володимирівна  
Регіональна валютна інтеграція в глобалізованому світі [Текст] : 

дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Марія Володимирівна Лизун. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 513 с.  
У дисертації досліджено концептуальні підходи до формату-

вання глобалізованого світу крізь призму процесів регіональної 

інтеграції. Розкрито інтернаціоналізацію валюти як основу мо-

нетарної географії. Обґрунтовано методологічний контент 

новітньої системної парадигми регіональної валютної інтеграції, 

яка полягає у виокремленні двох її складових, а саме: валютної 

регіоналізації та валютного регіоналізму. 
 

Ляховець, Володимир Олегович  
Економічний механізм розвитку ринку яловичини [Текст] : дис.  
... канд. екон. наук : 08.00.03 / Володимир Олегович Ляховець. –  
Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 246 с. 
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У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні підходи до 

розкриття сутності основних економічних категорій (ринок, 

економічний механізм) та сформульовано визначення ринку 

яловичини. 
 

Марчишин, Назар Ярославович  
Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Назар Ярославович 

Марчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 206 с.  
У дисертації розроблено теоретико-методичні засади та прак-

тичні рекомендації щодо формування системи інноваційного 

маркетингу на підприємстві. 
 

Микитюк, Віталій Петрович  
Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств: 

інвестиційний аспект [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 

/ Віталій Петрович Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 220 с.  
У дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до 

визначення поняття інноваційної діяльності підприємства. 

Досліджено роль інвестицій в інноваційну діяльність 

підприємств. Систематизовано теоретичні та практичні способи 

визначення ефективності інноваційної діяльності. 
 

Остапчук, Вікторія Олександрівна  
Фінансова децентралізація в контексті розвитку територій 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія 

Олександрівна Остапчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 234 с.  
У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне 

обґрунтування, проведено оцінювання та запропоновано 

напрями вдосконалення фінансової децентралізації в контексті 

розвитку територій. 
 

Пінь, Андрій Михайлович  
Зовнішня заборгованість розвинених країн у системі глобальної 

фінансової конкуренції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.02 / Андрій Михайлович Пінь. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. –  
233 с. 
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У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні та 

прикладні аспекти зовнішньої заборгованості розвинених країн  
у системі глобальної фінансової конкуренції. Науково обґрунто-

вано авторську концепцію фінансової незалежності розвинених 

країн в умовах функціонування боргової моделі сучасної асиме-

тричної геофінансової економіки. Встановлено особливості фор-

мування системи глобальної фінансової конкуренції у 

динамічній світогосподарській системі з урахуванням впливу 

дуалістичних сил, характеру сучасних трансформаційних 

процесів та інституційних вимірів. 
 

Погріщук, Олег Борисович  
Інвестиційне забезпечення інноваційно-інтенсивного розвитку 

садівництва України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 

Олег Борисович Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 245 с.  
У дисертації досліджено теоретико-методичні та науково-прак-

тичні засади інвестиційного забезпечення інноваційно-інтенсив-

ного розвитку садівництва. Здійснено сутнісно-змістову характе-

ристику інвестиційного забезпечення економічних систем. 
 

Порохнавець, Яна Августинівна  
Облік і контроль використання природних ресурсів [Текст] : дис. ...  
канд. екон. наук : 08.00.09 / Яна Августинівна Порохнавець. – Терно-  
піль : ТНЕУ, 2018. – 283 с.  

У дисертації розглянуто питання формування економічного 

механізму, обліку і контролю процесів з проведення пошуково-

розвідувальних робіт, розробки родовищ, видобування та пере-

робки природної сировини, закриття місць видобування і 

рекультивації земельних ділянок. 
 

Романишин, Ольга Василівна  
Удосконалення економічного механізму функціонування та 

розвитку ринку м’яса в регіоні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.05 / Ольга Василівна Романишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2018. – 214 с.  
У дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні за-

сади удосконалення економічного функціонування та розвитку 
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ринку м’яса в регіоні, розроблено методику дослідження та удо-

сконалено класифікацію ринку м’яса в регіоні з врахуванням си-

туаційних критеріїв. 
 

Сегеда, Людмила Миронівна  
Грошово-кредитна політика центрального банку в умовах  
фінансової нестабільності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Людмила Миронівна Сегеда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 

286 с.  
Дисертація присвячена вивченню теоретичних, методичних і 

практичних аспектів реалізації грошово-кредитної політики цен-

трального банку в контексті подолання фінансової нестабільності. 
 

Семанюк, Віта Зеновіївна  
Теорія обліку в постіндустріальному суспільстві [Текст] : дис. ...  
д-ра екон. наук : 08.00.09 / Віта Зеновіївна Семанюк. – Тернопіль :  
ТНЕУ, 2018. – 568 с.  

Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблем 

розвитку облікової теорії в постіндустріальному суспільстві, яку 

пропонується вирішити через подолання меж диграфічної 

парадигми. Актуальність теми виражена потребою формування 

теорії обліку, яка відповідатиме вимогам економіки 

постіндустріального суспільства, що виведе облікову науку на 

вищий рівень розвитку. 
 

Соловей, Ірина Степанівна  
Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспро-  
можності зернового господарства регіону [Текст] : дис. ... канд.  
екон. наук : 08.00.05 / Ірина Степанівна Соловей. – Тернопіль :  
ТНЕУ, 2018. – 230 с.  

У дисертації узагальнено наукові підходи до визначення по-

няття і змісту економічної категорії «конкурентоспроможність 

зернового господарства регіону». Досліджено роль і значення 

конкурентоспроможності у розвитку зернового господарства ре-

гіону. 
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Цаволик, Тарас Григорович  
Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних 

мережах на основі модулярних коригуючих кодів [Текст] : дис. 

... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тарас Григорович Цаволик. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 156 с.  
Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі 

підвищення надійності передачі даних у безпровідних 

сенсорних мережах шляхом розробки методів та засобів 

завадостійкого кодування даних на основі модулярної 

арифметики. 
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Автореферати дисертацій 
 

Білоус, Любомир Йосипович 
Управління підготовкою робітничих кадрів для підприємств 
харчової галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності) / Любомир 
Йосипович Білоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи з’ясовано, що 
запорукою формування кваліфікованого і мотивованого складу 
робітничих кадрів підприємства є налагодження безперервної 
системи їхньої професійної освіти.  

Розглянуто питання формування економічного механізму, об-

ліку і контролю процесів з проведення пошуково-

розвідувальних робіт, розробки родовищ, видобування та 

переробки природної сировини, закриття місць видобування і 

рекультивації земельних ділянок. 
 

Васильчишин, Олександра Богданівна 
Фінансова безпека банківської системи України [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Олександра Богданівна 
Васильчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 39 с.  

Автореферат дисертаційної роботи присвячений 

розробленню теоретико-методологічних засад, удосконаленню 

категоріального та інструментального апарату фінансової 

безпеки банківської системи України. 
 

Васіна, Алла Юріївна 
Інституційне забезпечення структурного реформування національної 

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

наук : спец. 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством / Алла Юріївна Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 

40 с. 
В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-

методологічні засади інституційного забезпечення структурного 

реформування економіки. Розкрито теоретичні основи струк-

турної трансформації економічної системи й формування її ар-

хітектоніки, охарактеризовано теоретико-методологічний базис 
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структурного реформування економіки та його інституційного 

забезпечення, визначено методологічні засади дослідження 

інституційного забезпечення структурного реформування 

національної економіки. 
 

Вацлавський, Олег Іванович 
Бюджетний контроль в умовах реформування місцевого самовря-

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

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

Іванович Вацлавський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  
В авторефераті дисертаційної роботи здійснено науково-тео-

ретичне обґрунтування, проведено оцінювання та 

запропоновано напрями здійснення бюджетного контролю в 

умовах реформування місцевого самоврядування. 
 

Зварич, Роман Євгенович 
Економічні імперативи процесів альтерглобалізації [Текст] : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 
– світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман 

Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.  
В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-

методологічні засади і прикладні аспекти формування економіч-

них імперативів альтерглобального розвитку та трансформації 

моделі економіки країни в альтерглобальному процесі. 
 

Іванова, Анна Миколаївна 
Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних по-
вноважень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Анна 
Миколаївна Іванова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи здійснено науково-тео-

ретичне обґрунтування, проведено оцінювання та 

запропоновано напрями застосування фіскальної консолідації в 

умовах децентралізації бюджетних повноважень. 
 

Колінець, Леся Богданівна 
Антикризові механізми нового світового фінансового порядку [Текст] 

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

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / 

Леся Богданівна Колінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с. 
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В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано концеп-

туальні засади антикризових механізмів нового світового фінан-

сового порядку. Розкрито суть світового фінансового порядку та 

ретроспективу його становлення. 
 

Кравчук, Ігор Святославович 
Стабільність ринку обігових фінансових інструментів [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Ігор Святославович Кравчук. 
– Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи розкрито цілісну 

сучасну парадигму стабільного функціонування ринку обігових 

фінансових інструментів (економіко-правову природу обігових 

фінансових інструментів, інституційну структуру ринку, зміст 

ринкової стабільності та явищ, повязаних з її порушенням). 
 

Куриляк, Максим Юрійович 
Європа регіонів в контексті євроінтеграційних реформ в Україні 

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

спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні від-
носини / Максим Юрійович Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 

20 с. 
В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні 

та прикладні аспекти феномену Європи регіонів, ідентифіковано 

їх структурування і тенденції розвитку та обґрунтовано 

пропозиції, орієнтовані на поглиблення регіональних реформ в 

Україні у контексті євроінтеграції. 
 

Лизун, Марія Володимирівна 
Регіональна валютна інтеграція в глобалізованому світі [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини 

/ Марія Володимирівна Лизун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.  
В авторефераті дисертаційної роботи досліджено концептуаль-

ні підходи до форматування глобалізованого світу крізь призму 

процесів регіональної інтеграції. Розкрито інтернаціоналізацію 

валюти як основу монетарної географії. Обґрунтовано методоло-

гічний контент новітньої системної парадигми регіональної ва-

лютної інтеграції, яка полягає у виокремленні двох її складових, а 

саме: валютної регіоналізації та валютного регіоналізму.  
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Мартинюк, Олександр Григорович 
Адміністративна діяльність органів прокуратури [Текст] : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право / Олександр Григорович Мартинюк. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у ві-

тчизняній юридичній науці комплексним дослідженням, у якому 

здійснена спроба формування концепції адміністративної діяль-

ності органів прокуратури, визначено її особливості, а також роз-

роблені пропозиції з удосконалення внутрішньоорганізаційної та 

управлінської діяльності в цій сфері. 
 

Марчишин, Назар Ярославович 
Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві 
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності) / Назар Ярославович 
Марчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-

методичні засади та практичні рекомендації щодо формування 

системи інноваційного маркетингу на підприємстві. 
 

Микитюк, Віталій Петрович 
Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств: 
інвестиційний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами / Віталій Петрович Микитюк. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові 

підходи до визначення поняття інноваційної діяльності підпри-

ємства. Досліджено роль інвестицій в інноваційну діяльність 

підприємств. Систематизовано теоретичні та практичні способи 

визначення ефективності інноваційної діяльності. 
 

Олексійчук, Святослав Валерійович 
Державний борг України: оптимізація формування та ефектив- 
ність управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Свя-  
тослав Валерійович Олексійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с. 
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В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне 

дослідження проблем ефективності управління державним бор-

гом України, причинно-наслідкової природи його виникнення та 

можливих напрямів оптимізації з метою виходу із кризи і забез-

печення сталого соціально-економічного розвитку. 
 

Остапчук, Вікторія Олександрівна 
Фінансова децентралізація в контексті розвитку територій 
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Вікторія 
Олександрівна Остапчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи здійснено науково-тео-

ретичне обґрунтування, проведено оцінювання та 

запропоновано напрями вдосконалення фінансової 

децентралізації в контексті розвитку територій. 
 

Пінь, Андрій Михайлович 
Зовнішня заборгованість розвинених країн у системі глобальної 
фінансової конкуренції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 – світове господарство  
і міжнародні економічні відносини / Андрій Михайлович Пінь. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-

методичні та прикладні аспекти зовнішньої заборгованості роз-

винених країн у системі глобальної фінансової конкуренції. 
 

Погріщук, Олег Борисович 
Інвестиційне забезпечення інноваційно-інтенсивного розвитку 
садівництва України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством / Олег Борисович 
Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-

методичні та науково-практичні засади інвестиційного забезпе-

чення інноваційно-інтенсивного розвитку садівництва. 

Здійснено сутнісно-змістову характеристику інвестиційного 

забезпечення економічних систем. 
 

Порохнавець, Яна Августинівна 

Облік і контроль використання природних ресурсів [Текст] : ав- 
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тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності) / Яна Августинівна Порохнавець. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто питання фор-

мування економічного механізму, обліку і контролю процесів з 

проведення пошуково-розвідувальних робіт, розробки родовищ, 

видобування та переробки природної сировини, закриття місць 

видобування і рекультивації земельних ділянок. 
 

Романишин, Ольга Василівна 
Удосконалення економічного механізму функціонування та 
розвитку ринку м’яса в регіоні [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ольга 
Василівна Романишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-

методичні та практичні засади удосконалення економічного 

функціонування і розвитку ринку м’яса в регіоні, розроблено 

методику дослідження та удосконалено класифікацію ринку 

м’яса в регіоні з врахуванням ситуаційних критеріїв. 
 

Семанюк, Віта Зеновіївна 
Теорія обліку в постіндустріальному суспільстві [Текст] : автореф. 

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

бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної ді-
яльності) / Віта Зеновіївна Семанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 

40 с. 
Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню  

проблем розвитку облікової теорії в постіндустріальному сус-
пільстві, яку пропонується вирішити через подолання меж ди-
графічної парадигми. Актуальність теми виражена потребою 
формування теорії обліку, яка відповідатиме вимогам економіки 
постіндустріального суспільства, що виведе облікову науку на 

вищий рівень розвитку. 
 

Сидорович, Олена Юріївна 
Інститути оподаткування: детермінанти функціонування в фіс- 
кальному просторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступе- 

ня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 
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 / Олена Юріївна Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с. 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню 

теоретико-методологічних положень, що сприяють узагальненню 

передумов функціонування інститутів оподаткування, визначають 

їх детермінуючий вплив на системні характеристики і параметри 

розвитку фіскального простору та уможливлюють формування 

практичних рекомендацій щодо систематизації комплексу заходів 

підвищення дієвості функціонування інститутів оподаткування. 
 

Соловей, Ірина Степанівна 
Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспро- 
можності зернового господарства регіону [Текст] : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 – розви- 

ток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Степанівна 

Соловей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  
В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові 

підходи до визначення поняття і змісту економічної категорії 

«конкурентоспроможність зернового господарства регіону». 

Досліджено роль і значення конкурентоспроможності у 

розвитку зернового господарства регіону. 
 

Тинська, Інна Іванівна 
Державне підприємництво в системі управління національною 
економікою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством / Інна Іванівна Тинська. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.  

В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутнісні харак-
теристики соціально-економічної природи державного підприєм-

ництва, ідентифіковано його роль як елемента системи управління 

національною економікою, виявлено особливості становлення і  
трансформації.  

Узагальнено наукові підходи до визначення поняття інноваційної 

діяльності підприємства. Досліджено роль інвестицій в інноваційну 

діяльність підприємств. Систематизовано теоретичні та практичні 

способи визначення ефективності інноваційної діяльності. 
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Фліссак, Костянтин Андрійович 

Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в 

інтеграції України до світового господарства [Текст] : автреф. 

дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 / Костянтин Андрійович 

Фліссак. –  Київ. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – 40 с.  
В авторефераті дисертації досліджено теоретичні і методичні 

засади функціонування економічної дипломатії як об’єктивної 

складової сучасних міжнародних економічних відносин. 
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Монографії 
 

Алілуйко, А. М. Алгебра і початки аналізу 

[Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко. – Тер-

нопіль : ТНЕУ, 2018. – 134 с.  
Навчальний посібник містить матеріал в об-

сязі курсу алгебри і початків аналізу, що вивча-
ється студентами вищих навчальних закладів  
I-ІІ рівнів акредитації, а також розв’язування 
типових вправ. В кінці кожного параграфа по-
дано вправи для самостійного розв’язування. 

 

Аналіз систем розпізнавання образів 

структури композитів [Текст] : монографія / 

І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. Г. 

Микитишин [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ ім. 

І. Пулюя, 2018. – 224 с.  
У монографії розглянуто основи аналізу сис-

тем у процесі розпізнавання образів мікрострук-

тур епоксидних композитів. Описано алгоритми 

функціонування методів розпізнавання структур  
у середовищі MathCAD.  

Матеріал супроводжується великою кількістю цифрових зо-
бражень мікроструктур композитів та прикладами їх обробки 
для виявлення особливостей матеріалу з оптимальними 
експлуатаційними характеристиками.  

Монографію розроблено відповідно до навчальної програми 

курсу «Системний аналіз» (ТНЕУ) та «Цифрова обробка 

сигналів та зображень» (ТНТУ) і рекомендовано для студентів 

відповідних спеціальностей. 
 

Аналітичний інструментарій в маркетинговій 

діяльності [Текст] : монографія / Р. В. Федоро-

вич [та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – 

Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2018. – 308 с.  
Монографія є результатом наукових 

досліджень колективу авторів та присвячена 

аналізу понятійного апарату, концепції, 

принципів і методів маркетингової діяльності. 
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http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31295/1/%d0%90%d0%bb%d0%b3%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%b0%20%d1%96%20%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7%d1%83%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%20%d0%bf%d0%be%d1%81%202018.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31295/1/%d0%90%d0%bb%d0%b3%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%b0%20%d1%96%20%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7%d1%83%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%20%d0%bf%d0%be%d1%81%202018.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31295/1/%d0%90%d0%bb%d0%b3%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%b0%20%d1%96%20%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7%d1%83%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%20%d0%bf%d0%be%d1%81%202018.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25615/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25615/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25615/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25615/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25615/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24778/1/Monograf_2018.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24778/1/Monograf_2018.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24778/1/Monograf_2018.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24778/1/Monograf_2018.pdf


Розглянуто маркетингові особливості розвитку економіки, нові 
інструменти та технології, приділено увагу питанням 
ефективності управління маркетинговою діяльністю в сучасних 
умовах економіки.  

Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних 

закладів, економістів та бізнесменів. 
 

Бенчмаркінг регіонального розвитку країн 

Східної Європи: Болгарія, Польща, Словач-

чи на, Україна [Текст] : монографія / В. А. 

Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; 

за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Са-

вельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 672 с.  
У монографії проведено комплексне дослі-

дження основних тенденцій регіонального роз-
витку Болгарії, Польщі, Словаччини й України  

у контексті загальноєвропейських процесів. Ак-

центовано увагу на теоретичних основах формування регіональ-

ної політики, європейській системі територіально-регіональних 

утворень, трансформації євроінтеграційних намірів України в 

умовах брекзиту, поширенні макропруденційного регулювання. 
 

Брич, В. Я. Економічний механізм управлін-

ня інноваційним розвитком підприємств 

[Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дер-

манська, Я. О. Шпак. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2018. – 180 с.  
Монографія присвячена проблемі розробки 

теоретико-концептуальних і методичних по-
ложень формування економічного механізму 
управління інноваційним розвитком підпри-
ємств харчової промисловості.  

Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, 

аспірантів та студентів вищих навчальних закладів і підприємств. 
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http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30451/1/18.06.11Benchmarking_region-2018-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30451/1/18.06.11Benchmarking_region-2018-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30451/1/18.06.11Benchmarking_region-2018-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30451/1/18.06.11Benchmarking_region-2018-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30451/1/18.06.11Benchmarking_region-2018-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30451/1/18.06.11Benchmarking_region-2018-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32878/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%94%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32878/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%94%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32878/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%94%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32878/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%94%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-maket.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32878/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%94%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-maket.pdf


Брич, В. Я. Компетентність менеджерів в 
системі охорони здоров’я [Текст] : 
монографія / В. Я. Брич, Л. В. Ліштаба, П. П. 
Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 192 c.   

Монографія присвячена узагальненню теоре-
тико-методичних положень та наданню 
практичних рекомендацій щодо формування 
механізму компетентності менеджерів у 
закладах охорони здоров’я.  

У монографії розроблено концептуальний підхід до управління 
компетентністю менеджерів закладів охорони здоров’я; удоско-
налено організаційно-економічний механізм забезпечення ком-
петентності менеджерів у системі охорони здоров’я; ідентифіко-
вано методи та критерії оцінювання компетентності менеджерів 
медичних закладів у системі охорони здоров’я, які базуються на 
онтології поняття компетентності на основі трирівневої 
типології кадрової політики.  

У роботі розвинено методичні підходи до побудови 
механізму компетентності менеджерів медичних закладів у 
системі охорони здоров’я, в контексті чого запропоновано 
інструментарій у вигляді дескриптивних та нормативних 
моделей професійної компетентності менеджерів.  

Монографія може бути використана науковими спів-

робітниками, викладачами, студентами вищих навчальних 

закладів, керівниками закладів охорони здоров’я. 
 

Брич, В. Я. Коучинг в системі управління 

людськими ресурсами [Текст] : монографія / 

В. Я. Брич, М. Б. Нагара. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 188 с.  
Монографія присвячена узагальненню 

теоретико-практичних основ управління 
людськими ресурсами та розробці дієвих 
практичних рекомендацій щодо формування 
системи управління людськими ресурсами 
підприємств на засадах коучингу. 
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http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29783/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%9d%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0.pdf


Брич, В. Я. Проблеми та напрямки трансфор-

мації підприємств енергетики [Текст] : моно-

графія / В. Я. Брич, Т. О. Артемчук. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2018. – 168 с.  
У монографії зроблено системні узагальнен-

ня теоретичного і практичного характеру щодо 

управління підприємствами на основі транс-
формації енергокомпаній з урахуванням госпо-

дарської, структурної та інформаційної ентропії 

економічного середовища, що дало змогу визна-  
чити необхідність планування докорінної зміни організаційної 

структури таким чином, щоб кожен елемент трансформованої 

організації набув запланованої, формальної нової властивості 

відповідно до сучасних умов функціонування енергоринку. 
 

Вівчар, О. І. Управління економічною безпе-

кою підприємств: соціогуманітарні контексти 

[Текст] : монографія / О. І. Вівчар. – Тер-

нопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. – 474 с.  
У монографії представлено результати 

дослідження економічної безпеки підприємств 
крізь соціогуманітарну призму. На цій основі 
запропоновано теоретичні підходи та практичні 
кроки, управління соціогуманітарними чинни-
ками економічної безпеки підприємств в умо-  

вах виходу підприємницьких структур на траєкторію сталого 
соціально-економічного зростання.  

Дослідження виконано на прикладі підприємств реального сек-

тору економіки Західного регіону, які при належному соціально-

гуманітарному сприянні можуть мати перспективи розвитку.  
Книга буде корисною як для спеціалістів підприємств ре-

ального сектору економіки та бізнесменів, так і для науковців, 

практиків, викладачів та студентів. 
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http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29778/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%90%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%87%d1%83%d0%ba%20%281%29.pdf


Возна, Н. Я. Структуризація поліфункціо-

нальних даних: теорія, методи та засоби 

[Текст] : монографія / Н. Я. Возна. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2018. – 378 с. 
 

У монографії викладено функціональні осно-

ви теорії структуризації поліфункціональних 
(ПФД) та проблемноорієнтованих даних (ПОД)  
у комп’ютеризованих системах. 

 

Войцещук, А. Д. Митний простір України: 

глобальні виклики та ризики [Текст] : 

монографія / А. Д. Войцещук. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 438 с.  
У монографії комплексно розкрито теоретико-

методологічні засади і прикладні аспекти фор-

мування митного простору України в умовах 
глобальних викликів та ризиків. Розглянуто 

основні детермінанти формування митного про-

стору та аргументовано потенціал інтеграційних  
процесів у вирішенні проблем функціонування митного простору. 

Значна  увага  приділена  розкриттю  передумов  виникнення 

системних ризиків і глобальних викликів для митного простору 
України. Здійснено ідентифікацію та оцінювання його ризиків.  

  Особлива      увага   була  приділена  інституційним  основам 

функціонування    митного   простору України, його логістичному 

  та інформаційному забезпеченню. 

      Встановлено взаємовплив глобального розвитку та 

функціонування митного простору країн. Запропоновано 

стратегічні вектори розвитку митного простору України в 

умовах глобальних викликів. 
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А. Н. Гірняк 
 

Психологія 

модульно-

розвивальної 

взаємодії 

 

монографія 

 
       

Гірняк, А. Н. Психологія модульно-розви-

вальної взаємодії [Текст] : монографія / А. 

Н. Гірняк. – Тернопіль : Економічна 

думка, 2018. – 324 с. 

 
 
 

Демкура, Т. Маркетингові комунікації гло-

бальних компаній мережевого маркетингу: 

теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : 

монографія / Т. Демкура. – Тернопіль : Під-

ручники і посібники, 2018.  
Пропонована монографія є на часі, адже пору-

шена проблематика та запропоновані підходи до 
вирішення мають новаторський характер, з огляду 

на те, що мережева організація глобального 

економічного простору – це сучасний тренд  
розвитку світової економіки. І, як показує практика, глобальні 
компаніі мережевого маркетингу ґрунтуються на партнерстві, 
мають чітко сформульовані цінності, реалізують основи 
соціальноі відповідальності та принципи сталого розвитку.  

У підручнику розкрито особливості формування маркетинго-

вих комунікацій глобальними компаніями мережевого маркетин-

гу. Здійснено аналіз діяльності компанії мережевого маркетингу  
в Україні та оцінку формування ними інтегрованих маркетин-
гових комунікацій. Розроблено імітаційну модель формування 
ІМК компаніями мережевого маркетингу. Сформовано програму 
комунікативних заходів щодо підтримки та розвитку компаніи 
мережевого маркетингу органами влади в Украіні. Окреслено 
напрями вдосконалення маркетинговоі комунікативноі 
діяльності компаніи мережевого маркетингу.  

Видання створено для наукових працівників, фахівців у 

галузі прямого продажу, викладачів вищих навчальних закладів, 

аспірантів, студентів, а також усіх тих, хто досліджує проблеми 

маркетингових комунікаціи підприємств. 
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Дивак, М. П. Ідентифікація дискретних моде-

лей систем з розподіленими параметрами на 

основі аналізу інтервальних даних [Текст] : 

монографія / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Т. 

М. Дивак. – Тернопіль : Економічна думка 

ТНЕУ, 2018. – 220 с.  
У монографії розглянуто задачі моделювання 

систем та процесів з розподіленими параметра-

ми, характеристики яких представлено у вигляді  
числових інтервалів – інтервальних даних. У теорії систем такі 

системи є найскладнішими для дослідження, оскільки, крім мо-

делювання часових змін, необхідно одночасно моделювати про-

сторовий розподіл їх характеристик. 
 

Європейський вектор модернізації економіки: 

креативність, прозорість та сталий розвиток 

[Текст] : монографія / за заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. Л. Л. Калініченко. – Харків : ФОП 

Панов А. М., 2018. – 316 с.  
Монографія містить результати досліджень 

щодо основних напрямків європейського векто-

ра модернізації економіки: креативна економіка 
та підприємництво; європейські практики і ві-

тчизняний досвід децентралізаційних процесів;  
енергоефективність, ресурсозбереження та зелена економіка; 
гендерна справедливість у соціально-економічних системах; 
інструменти забезпечення прозорості публічного сектору.  

Розділи монографії друкуються в авторській редакції, в 
монографії максимально зменшено втручання в обсяг та струк-
туру відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе 
відповідальності за достовірність статистичної та іншої 
інформації, яку надано в рукописах, а також коректність 
цитованості матеріалу і залишає за собою право не поділяти 
поглядів деяких авторів на ті чи інші питання, які розглянуто у 
розділах.  

Монографія буде корисною для широкого кола читачів: вче-

них, керівників підприємств та організацій, викладачів вищих 

на-вчальних закладів, аспірантів, студентів. 
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Західно-Українська Народна Республіка 1918– 

1923. Енциклопедія [Текст] : До 100-річчя 

утворення Західно-Української Народної 

Республіки. – Івано-Франківськ : Манускрипт 

-Львів, 2018. – Т. 1 : А–Ж. – 688 с.  
 
 
 
 
 
 

Зварич, Р. Є. Геоекономічні детермінанти 

альтерглобалізації [Текст] : монографія / Р. 

Є. Зварич. – Тернопіль : Економічна думка 

ТНЕУ, 2018. – 376 с.  
В монографії досліджено методологію мо-

делювання та прогнозування світової динаміки 
та напрацьовано концептуальну модель пред-
метної сфери дослідження альтерглобалізації. 
Розглянуто парадоксальну теорію глобалізації  

та проведено оцінку системних викликів неоліберальної моделі 

світової економіки. Оцінено глобальну економічну перспективу, 

поляризацію і дивергенцію світової економіки. 
 

Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси 

країн Європи [Текст] : монографія / І. О. 

Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. – 

Київ : ЦУЛ, 2018. – 280 с.  
У монографії обґрунтовано теоретико-кон-

цептуальні основи формування та реалізації 

зовнішньоторговельних інтересів країн у сучас-
ній парадигмі національних інтересів. Розкрито 

об’єктивну природу асиметрій зовнішньоторго-

вельних інтересів країн. Значну увагу приділено  
розкриттю передумов формування зовнішньоторговельних інтер-

есів країн Європи. Ідентифіковано зовнішньоторговельні позиції 

країн. Оцінено просторово-часові асиметрії зовнішньоторговель-

них інтересів країн Європи. Аргументовано необхідність транс-

формації європейської моделі реалізації зовнішньоторговельних 
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інтересів у подоланні їхніх асиметрій. З’ясовано особливості та 

пріоритетні напрями розвитку зовнішньоторговельних інтересів 

України з країнами Європи й іншими країнами світу. 
 

Искусственные нейронные сети и 

искусственные иммунные системы для обна-

ружения вторжений [Текст] : монография / М. 

П. Комар, В. А. Головко, А. А. Саченко [и др.]. 

– Тернополь : ТНЭУ, 2018. – 192 с.  
Представлены аспекты построения и обуче-

ния многослойных персептронов, рекуррентных 

сетей и сетей Кохонена, которые могут исполь-

зоваться для обнаружения вторжений. 
 

Кнейслер, О. В. Медичне страхування в 

Україні: реалії функціонування та перспек-

тиви розвитку [Текст] : монографія / О. В. 

Кнейслер, Л. З. Шупа ; за ред. О. В. 

Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. 

– 192 с.  
Запропонована монографія – одна з перших в 

Україні наукових праць, у якій всебічно 

досліджено сферу медичного страхування як 

важливу складову системи забезпечення страхо-  
вого захисту населення. 
 

Колінець, Л. Б. Новий світовий фінансовий 

порядок [Текст] : монографія / Л. Б. Колі-

нець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 360 с.  
У монографії розглядаються теоретичні та 

практичні аспекти проблеми формування но-
вого світового фінансового порядку. Автором 
розкрито суть і детермінанти трансформації 
світового фінансового порядку, конкретизо-
вано його інституційну архітектуру, подано 
альтернативні сценарії становлення нового  

світового фінансового порядку. Визначено стратегічні 
пріоритети антикризових механізмів України.  

Монографія буде корисною для науковців, викладачів, 
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аспірантів, студентів економічних спеціальностей та усіх, хто 

цікавиться проблемами світової економіки і міжнародних 

економічних відносин. 
 

  Концептуальні основи соціоекологоекономічної 

безпеки [Текст] : кол. моногр. / Л. М. Черчик, Н. 

В. Коленда, Н. М. Матвійчук [та ін.] ; за заг. ред. 

проф. Л. М. Черчик. – Луцьк : Терен, 2018. – 491 

с. – Із змісту : Стрішенець, О. М. Житлова 

складова соціоекологоекономічної безпеки 

регіону / О. М. Стрішенець, В. Р. Купчак, К. В. 

Павлов. – С. 169–174. 
 

У монографії відображені концептуальні за-

сади соціоекологоекономічної безпеки об’єктів мікро-, мезо- і ма-
крорівня. Удосконалено наукові підходи до визначення сутності, 

змістовного наповнення та структури соціоекологоекономічної 

безпеки населення, підприємства, регіону, держави. Обґрунтовано 

підходи до формування компонентної структури соціальної, 

економічної й екологічної безпеки та соціоекологоекономічної 

безпеки об’єктів мікро-, мезо- і макрорівня та дана детальна ха-

рактеристика основних їх елементів.  
Дослідження розраховане на науковців, керівників і фахівців 

підприємств, установ, організацій, представників державних ор-

ганів управління, викладачів, студентів, а також на читачів, які 

цікавляться проблемами забезпечення соціоекологоекономічної 

безпеки об’єктів мікро-, мезо- та макрорівня.   

Кравчук, І. С. Стабільність ринків обігових 

фінансових інструментів: онтологічно-

регуляційний дискурс [Текст] : монографія / І. 

С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 493 с.  
У монографії ґрунтовно досліджуються те-

оретичні та прикладні аспекти розвитку ринку 

обігових фінансових інструментів у контексті 

забезпечення його стабільного функціонування. 

Використовуючи сучасні досягнення міжна-  
родного наукового середовища в аналізі ринкової нестабільності, 

охарактеризовано індикатори визначення ринкових порушень як 
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на основі екзогенного зараження, так і в результаті внутрішньої 

циклічності розвитку фінансових ринків. 
  

Лазарович, М. Душу й тіло ми положим за 

нашу свободу: Україна в боротьбі проти 

збройної агресії Російської Федерації (2014– 

2018 роки) [Текст] : монографія / Микола 

Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 340 с.  
У новій книзі професора М. Лазаровича ви-

кладено короткий огляд російсько-української 

війни, яка з 2014 р. триває в Україні. Визначено  
її головні причини і передумови, ідеологічні за-

сади та хід бойових дій. Простежено основні етапи насильницької 

анексії Криму Росією, окупації нею окремих районів Донецької і 

Луганської областей, масового вторгнення регулярних військ РФ  
в Україну. Проаналізовано сутність гібридної війни Росії проти 
Української держави, типи та способи її здійснення.  

Значну увагу приділено процесам відродження українського 

війська, його перемогам і поразкам, ролі волонтерського руху в 

зміцненні обороноздатності нашої країни. Узагальнено особли-
вості й тенденції реакції міжнародної спільноти на порушення 

територіальної цілісності та суверенітету України, з’ясовано ха-

рактер політики санкцій щодо РФ. Виснувано, що російська агре-

сія стосовно України стала можливою не лише через створення  
в РФ де-факто нацистського режиму на чолі з В. Путіним, а й у 

результаті повальної підтримки його дій переважною більшістю 

громадян Росії. Встановлено попередні наслідки і уроки росій-

сько-української війни. 
 

Лободіна, З. М. Бюджетний механізм: 

концептуальні засади та перспективи 

модернізації [Текст] : монографія / З. М. 

Лободіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 412 с.  
У монографії досліджено теоретичні за-

сади бюджетного механізму та його роль у 
забезпеченні соціально-економічного розвитку 
держави. Проаналізовано сучасні реалії та оха-
рактеризовано специфіку формування і викори-
стання бюджетних коштів. 
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Ляхович, Г. І. Розвиток організації бухгалтер-

ського обліку на засадах аутсорсингу: теорія 

та методологія [Текст] : монографія / Г. І. 

Ляхович. – Брошнів-Осада : ТАЛЯ, 2018.  
– 300 с. 

 
В монографії представлено результати 

дослідження розвитку організації бухгалтерсь-
кого обліку на засадах аутсорсингу. Охаракте-
ризовано бухгалтерський аутсорсинг як одну з  

основних тенденцій розвитку організації обліку. 
 

Муравський, В. В. Комп’ютерно-комуніка-
ційна форма обліку [Текст] : монографія / В. 
В. Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. –  

                              486 с.  
У монографії досліджено теоретичні та 

прикладні аспекти розвитку бухгалтерського 
обліку в умовах застосування комп’ютерно-
комунікаційних технологій. Визначено місце і 
роль комунікаційних процесів в еволюції об-
лікових форм, новітнім етапом розвитку яких є  

становлення комп’ютерно-комунікаційної форми обліку.  
 

Надвиничний, С. А. Економічний розвиток 

аграрної сфери регіонів України в умовах 

глобалізації: теорія, методологія, практика 

[Текст] : монографія / С. А. Надвиничний. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 344 с.  
У монографії комплексно досліджено теоре-

тичні та методологічні засади економічного роз-

витку аграрної сфери регіонів України в умовах 
глобалізації, проаналізовано її сучасний стан і 

тенденції. Автором визначено стратегічні пріо-  
ритети економічного розвитку аграрної сфери у контексті глоба-
лізаційних процесів України.  

Для науковців, аспірантів, студентів і викладачів закладів ви-

щої освіти, спеціалістів і керівників підприємств, установ та ор-

ганізацій аграрного профілю й усіх, хто цікавиться проблемами 
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економічного розвитку аграрної сфери регіонів України. 
 

  Організаційно-економічний механізм енерго- 

  збереження [Текст] : монографія / Ю. В. Дзя- 

дикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.].  

– Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 154 с. 
 

Монографія присвячена проблемі впрова-
дження організаційно-економічного механізму 
енергозбереження, що дасть змогу підвищити 
енергоефективність виробничих процесів на 
підприємстві. Побудовано математичну модель 
витрат електроенергії на підприємстві, а також  

наведено методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбере-

ження. Запропоновано мотиваційний механізм енергозбереження 

на підприємстві. Значна увага приділена відновлювальним дже-

релам енергії, а саме сонячній енергетиці та її розвитку в Україні. 

Наведено перспективні напрямки застосування сонячних енерге-

тичних установок та їх власні розробки. 
 

Письменний, В. В. Теоретико-методологічні 

аспекти формування доходів місцевих 

бюджетів [Текст] : монографія / В. В. Пись-

менний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 468 с.  
У монографії досліджено зміст і види бю-

джетних доходів крізь призму фінансової думки 

минулого, виявлено законодавчі колізії в систе-
мі доходів місцевих бюджетів України та запро-

поновано шляхи їх усунення, визначено вихідні  
домінанти формування бюджетних доходів у ме-

ханізмі фінансового забезпечення територій. 
 

Підвищення технологічного рівня процесів 
завантаження та перевантаження матеріалів  
у гвинтових конвеєрах [Текст] : монографія / 

Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та 

ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 180 с. 

У монографії наведено нові способи заванта-

ження та перевантаження сипких матеріалів в 

технологічних магістралях як для гнучких, так 
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і для жорстких гвинтових конвеєрів. Здійснено теоретичне об-

ґрунтування конструктивних, кінематичних та динамічних пара-

метрів запропонованих схем робочих органів і компоновок 

гвинтових конвеєрів.  
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Реформування бухгалтерського та управлін-

ського обліку в Україні: стан та перспективи 

[Текст] : монографія / Л. Т. Богуцька, Н. В. 

Гудзь, З.-М. В. Задорожний [та ін.]. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2018. – 288 с. 

 
 

 

 Розвиток економіки України: трансформації    

та інновації [Текст] : кол. моногр. / за ред.  

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

ТНЕУ, 2018. – 256 с. – Із змісту : Кульчицька, 

Н. Є. Економічна сутність та класифікація 

ризиків в контексті сучасних наукових 

концепцій / Н. Є. Кульчицька. – С. 173–180.  
Колективна монографія виконана в межах 

комплексної теми дослідження і розрахована на 
широке коло вітчизняних фахівців, науковців,  

податківців, державних службовців, причетних до розробки та 

впровадження практичних аспектів розвитку економіки в 

умовах глобальної нестабільності. 
 

Семанюк, В. З. Інформаційна теорія обліку в 

постіндустріальному суспільстві [Текст] : 

мо-нографія / В. З. Семанюк. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 390 с.  
Монографію присвячено проблемі розвитку 

теорії обліку в постіндустріальному суспільстві, 

яке кардинально змінює підходи до наукових 

досліджень, господарської діяльності та способу 

мислення. Автором проаналізовано історичні  
передумови і філософські основи розвитку облікової теорії, сфор- 
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Реформування 

бухгалтерського 

та 

управлінського 

обліку в Україні: 

стан та 

перспективи 

 

монографія 



мовано власний підхід до структури теорії обліку за постнеокла-
сичного типу розвитку науки.  

Видання призначене для науковців, представників облікових 

професійних організацій, викладачів, аспірантів і студентів, які 

цікавляться проблемами теорії та методології облікової науки. 
 

Соціально-економічні аспекти розвитку 

підприємництва в Україні [Текст] : моногра-

фія / зад ред. д. е. н., проф. О. О. Непочатенко.  
– Умань : Сочінський М. М., 2018. – 272 с.  

У монографії викладено результа- 

ти досліджень сучасних проблем розвит- 
ку підприємницьких структур. Висвітлено 
соціальноекономічні аспекти функціонування 
підприємств. Розглянуто фінанси підприємств 
та їх роль у забезпеченні сталого розвитку.  

Досліджено стан і проблеми облікової політики підприємств та 
обґрунтовано основні напрями її удосконалення. Вивчено 
теоретичні й практичні аспекти управлінської діяльності 
підприємств. Значну увагу приділено організації маркетингової 
діяльності на підприємствах.  

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових 

співробітників та фахівців, які займаються питаннями розвитку 

економіки. 
 

Спасів, Н. Я. Фінанси об’єднаних територі-
альних громад: детермінанти та пріоритети 
розвитку [Текст] : монографія / Н. Я. Спасів.  
– Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 480 с. 

 
Запропонована монографія – одна з перших 

в Україні наукових праць, в якій всебічно 
досліджено теоретико-методологічні основи 
функціонування та реалії формування фінансів 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ).  

У монографії охарактеризовано децентра-

лізацію як фундаментальну домінанту формування фінансів 

об’єднаних територіальних громад, проаналізовано сучасний стан 

фінансів об’єднаних територіальних громад, висвітлено причини і 

наслідки структурних диспорцій у доходах та видатках 
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бюджетів об’єднаних територіальних громад, у цьому контексті 
розроблено науково-методичні підходи до оцінювання бюджет-
них ризиків.  

Для науковців, фахівців-практиків, викладачів вищих навчаль-

них закладів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, 

усіх, хто прагне поглибити знання з фінансової теорії та практики. 
 

Стан і перспективи розвитку бухгалтерсько-

го обліку в умовах глобалізації [Текст] : кол. 

моногр. / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, 

В. А. Дерій [та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. 

З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2018. – 192 с.  
У монографії подано результати наукових 

досліджень щодо стану і перспективи розвитку 
бухгалтерського обліку в умовах глобалізації. 
Питання глобалізаційних тенденцій розвитку  

економіки розкрито у розрізі основних об’єктів обліку: активів, 
витрат та доходів підприємств, їх капіталу і зобов’язань. Запро-
поновано шляхи вдосконалення обліку зазначених об’єктів 
відповідно до вимог міжнародних стандартів. Пропозиції з 
покращення обліку мають комплексний і системний характер та 
охоплюють питання первинного, аналітичного, синтетичного 
обліку і формування звітності.  

Для докторантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих 

навчальних закладів, бухгалтерів. 
 
 

Стащук, О. В. Сучасна парадигма 

фінансової безпеки акціонерних товариств 

[Текст] : монографія / О. В. Стащук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 398 с.  
Досліджено теоретичні основи забезпечен-

ня фінансової безпеки акціонерних товариств  
в Україні. Систематизовано загрози, що впли-
вають на стан фінансової безпеки корпоратив-
них структур. Удосконалено методологічну 
основу наукового пізнання фінансової безпеки  

акціонерних товариств. Проведено інтегральний аналіз стану 
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фінансової безпеки провідних підприємств машинобудування в 
Україні. Розроблено науково-методичні положення та практичні 
рекомендації щодо забезпечення фінансової безпеки 
акціонерних товариств і створення системи протидії загрозам. 
Виокремлено домінанти фінансової безпеки підприємств 
акціонерної форми власності.  

Для науковців, практиків та інших спеціалістів у сфері 

управління фінансами акціонерних товариств, а також для 

студентів, які вивчають дисципліни «Фінанси підприємств», 

«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий 

менеджмент», «Управління капіталом підприємства». 
 

Стратегії та технології інноваційного розви-

тку корпорацій = Strategies and technologies 

innovative development corporations = 

Cтратегии и технологии инновационного 

развития корпораций [Текст] : монографія / 

за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. По-

лінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 416 с.  
У монографії представлено результати 

дослідження й систематизації теоретичних,  
науково-методологічних і практичних положень та розробок щодо 

стратегій і технологій інноваційного розвитку корпорацій. Запро-

поновано й обґрунтовано технології управління інноваційним 
розвитком підприємств, стратегії розвитку бізнесу, визначено 

сучасні реалії та тенденції корпоративного маркетингу, культури і 

соціальної відповідальності бізнесу, запропоновано нові підходи  
у корпоративному управлінні, обґрунтовано доцільність викори-
стання крауд-технологій фінансування інноваційних проектів, 
визначено підходи щодо управління персоналом корпорацій у 
поведінковій економіці.  

Для науковців і фахівців сфери економіки та управління 

підприємствами. 
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Теоретичні та практичні аспекти реформу-

вання інституту адвокатури [Текст] : кол. 

моногр. / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, 

Р. П. Олійничук [та ін.]. – Тернопіль : Еконо-

мічна думка, 2018. – 145 с. 
 
 
 

 

Трансформація банківської системи у кон-

тексті глобалізаційних викликів [Текст] : 

монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, 

Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. д. е. н., 

проф. О. В. Дзюблюка. – Відень : Premier 

Publishing, 2018. – 354 с.  
Монографію присвячено дослідженню най-

важливіших проблемних аспектів функціону-
вання банківської системи України з урахуван-  

ням особливостей розгортання фінансово-економічної кризи та 

глобалізаційних факторів впливу на діяльність банківських уста-

нов. Проаналізовано актуальні проблеми формування ресурсної 

бази банків і управління банківським капіталом. Особливу увагу 
приділено оцінці впливу глобалізації на економіку в контексті 

участі іноземного капіталу в банківській системі України. З прак-

тичного боку розглянуто ефективність антикризових заходів у  
фінансовій сфері та шляхи мінімізації впливу кризових явищ на 

роботу банківської системи країни. Значне місце відведено 

дослідженню проблем активізації кредитування банками реаль-

ного сектору як передумови відновлення економічного зростання. 
Узагальнено світовий і вітчизняний досвід реалізації монетарної 

політики з точки зору впливу на стабільність банківської системи.  
Монографія розрахована на наукових працівників, фахівців 

банківських установ, аспірантів та студентів економічних 

спеціальностей, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами 

сучасного стану і розвитку банківської справи в Україні та у світі. 
 
 
 
 

37 

Теоретичні та 

практичні 

аспекти 

реформування 

інституту 

адвокатури 
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Управління енергоефективністю в сфері жит-

лово-комунального господарства [Текст] : 

монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкіль-

няк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Ми-

китюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 300 с.  
У монографії розвинуто теоретичні положен-

ня щодо управління витратами й формування 

тарифної політики на підприємствах теплое-
нергетики житлово-комунального господарства  

України. Визначено економічну природу та сутність управління 

витратами підприємств теплоенергетики. 
 

        
          

  

 

 

          

 

        

 
Фінансова децентралізація як засіб сталого 

розвитку регіонів [Текст] : монографія / за 

заг. ред. д. е. н., проф. Л. Т. Гораль. – Івано-

Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 210 с. – Із 

змісту : Спасів, Н. Я. Бюджетна децентралі-

зація: вітчизняні візії та амбівалентні ре-

зультати в контексті виконання доходів 

місцевих бюджетів / Н. Я. Спасів. 
 
 
 

Формування фіскального простору України 

в умовах глобалізаційних дисбалансів 

[Текст] : кол. моногр. / Л. П. Амбрик, В. А. 

Валігура, Г. В. Василевська [та ін.] ; за ред. 

д. е. н., проф. А. І. Крисоватого. – Тернопіль 

: Економічна думка, 2018. – 588 с.  
У колективній монографії досліджено кон-

цептуальний базис формування фіскального 
простору держави. Розглянуто сутність 
взаємозв’язків між формальними та неформаль-  

ними фіскальними інститутами при побудові фіскального про-

стору держави і проблемні аспекти їх функціонування в Україні. 

Представлено теоретичний наратив щодо можливої імплементації 

європейських фіскальних стандартів у вітчизняну фіскальну по-

літику та виокремлення пріоритетів підвищення конкурентоспро-

можності інститутів оподаткування у глобальному фіскальному 
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децентралізація 

як засіб сталого 

розвитку регіонів 

 
Монографія 

 

За загальною 

редакцією 

професора 

Л. Т. Гораль 
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просторі. Сконцентровано увагу на розширенні інституційних 
горизонтів формування фіскального простору держави через 
аналіз взаємодії інструментів антикризової фіскальної й 
монетарної політики. Відстежено сучасні тенденції бюджетного 
регулювання в умовах перманентного дефіциту фінансових 
ресурсів, розглянуто митні аспекти формування фіскального 
простору України в умовах глобалізаційних дисбалансів.  

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студен-

тів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної 

служби, митних органів, економістів-практиків, а також усіх, 

хто цікавиться проблемами фіскальної політики. 
 

Четверта промислова революція: зміна 

напрямів міжнародних інвестиційних потоків 

[Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. 

Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. 

ред. д. е. н., проф. А. І. Крисоватого та д. е. н., 

проф. О. М. Сохацької. – Тернопіль : Осадца 

Ю. В., 2018. – 478 с.  
У колективній монографії комплексно до-

сліджено теоретико-методологічні та прикладні 
аспекти трансформації міжнародних інвести-  

ційних процесів під впливом Індустрії 4.0. Окреслено передумо-
ви появи й основні компоненти Четвертої промислової 
революції, шляхи трансформації інвестиційних процесів і 
державного регулювання в нових умовах, розкрито вплив 
Індустрії 4.0 на окремі складові світового господарства.  

Особлива увага приділена таким актуальним проблемам, як 
циркулярність економіки, віртуалізація міжнародних інвестицій-
них потоків, трансформація світових енергетичних ринків, мар-
кетинг 4.0, інвестиційна привабливість сучасних ТНК, світовий 
ринок фінансових послуг у інноваційній економіці, зміна ролі 
міжнародних валютних резервів, військові витрати країн світу, 
феномен альтернативних інвестицій у твори мистецтва, соціаль-
но-економічна стратифікація, формування універсальних компе-
тентностей людини в епоху Четвертої промислової революції.  

Видання орієнтоване на науковців та практиків у сфері міжна-

родних економічних відносин, студентів вищих навчальних закла-

дів економічного спрямування, державних службовців і широке 
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коло читачів, які цікавляться цією проблематикою. 

 
Bujak, L. M.  

 
Economic  

effectiveness of social  
support of the  

population.  
Strategies for  

economic  
development: the  
experience of Poland 

and the prospects of 

Ukraine  

 

Bujak, L. M. Economic effectiveness of social 

support of the population. Strategies for eco-

nomic development: the experience of Poland 

and the prospects of Ukraine [Text] : collective 

monografia / L. M. Bujak, O. S. Bashutska. – 

Poland : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2018. 

– Vol. 1. – 308 p. 
 
 

 

Economic problems of Visegrad Group countries 

and Ukraine [Text] : collective monograph / 

edited by A. Krysovatyy, Y. Savelyev. – Ternopil 

: Osadtsa U. V., 2018. – 328 p.  
The content of the chapters is the responsibility 

of the authors. The authors of the chapters express 

their own position, which may not comply with 

the editors’ opinion. 

 

Forming of the marketing mechanism of 

sustainable urban transport development on the 

principles of ecological logistics [Text] : collective 

monograph / edited by T. M. Borisova, G. L. 

Monastyrsky. – Ternopil : TNEU, 2018. – 176 р.  
The monograph covers a set of problems related 

to reskarch the modern paradigm of marketing of the 

subjects of the city public transport, the study of the 

guality of urban public transport services in  
Ukraine, the behavior of consumers of urban public transport, 

market-ing mechanism for implementing the environmental function 

of the subjects of the urban public transport.  
It is designed for scientific and practical workers, teachers, 

students of higher educational establishments. 
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Global problems of national economics 

development [Text] : collective monograph. – 

Krakow : Drukarnia Unidruk, 2018. – 275 р. – Z 

treści : Taranov, I. Globalne problemy rozwoju 

ekonomii finansowej / Igor Taranov, Ludmiła 

Alekseenko, Petro Rendovych. – Р. 13–27.  
 
 

 

Innovations in science: the challenges of our time 

[Text] : collective monograph / edited by M. Dei, 

O. Rudenko, Y. Tsekhmister, V. Lunov. – Hamil-

ton, Ontario : Accent Graphics Communica-tions 

& Publishing, 2018. – 555 p. – From con-tent : 

Khristinchenko, N. Legal Regulation of 

Forecasting In the cientific Area / N. Khris-

tinchenko. – P. III, § 3.9. – P. 500−503. 
 

The collective monograph is devoted to the ac-

tual issues concerning the modern development of education and sci-

ence. In particular, the monograph examines the theoretical, applied 

and practical aspects of various spheres of the science, as a commit-

ment to development in civic society.  
Recommended for scholars, researchers, postgraduates and stu-

dents of higher education institutions, as well as for all those 

interested innovative development of various fields of fundamental 

and applied science. 
 

Innovation technologies in economy and society 

[Text] : monografia / Tetyana Nestorenko, 

Mag-dalena Wierzbik - Strońska, Rafal 

Jendruś : Katowice, 2018. – 343 р. – From the 

content : Teslyuk, Vasyl Analysis of the current 

state of progress and development of «smart» 

house systems / Vasyl Teslyuk, Khrystyna 

Beregovska, Andriy Holovatyy. – P. 88 – 105.  
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Intelligent System – INTECH [Text] : monografia 

/ edited by Chatchawal Wongchoosuk. – From 

the content : Berezsky, O. Hybrid Intelligent 

System for Diagnosing Breast Pre-Cancerous and 

Cancerous Conditions Based on Image Analysis / 

O. Berezsky. – 2018. – P. 127–193.  
 
 
 

 

Multidimensionality of vocabulary in the literary 

language [Text] : monograph / O. V. Kosovich ; 

edited by Lyubov Struhanets. – LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2018. – 204 p.  
The monograph characterizes vocabulary of a 

literary language in integral perspective (examples 
are Ukrainian and French). Word is elucidated as 
an object of lexicology, in permanent dynamics, in 
cognitive linguistics, and in thematic clusters. 
Analysis of lexical phenomena is conducted with  

regards to both seminal works and most recent studies. This 
approach helps to trace the evolution of the linguistic thought.  

The language material originates from various sources that repre-

sent the natural speech such as dictionaries, fiction literature, mass 

media, and internet communication.  
 

Shidlovskyi, O. Method оf Electrophysiological 

Identification оf Laryngeal Nerves [Text] : 

monografia / Olexandr Shidlovskyi, Mykola 

Dyvak, Michael Sheremet. – Academic 

Publishing Lambert, 2018. – 60 p.  
The method and technology of intraoperative 

identification of the laryngeal nerves among the 

tissues of an operating wound are developed. 

Technologically, the scheme of the method consists 

in recording the changes in the position of vocal  
cords in the vocal cavity by the magnitude of the amplitude of the 

sound vibrations in response to the electrostimulation of tissues of a 
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surgical wound with a given frequency. It is based on modern data on 

the physiology of the larynx and the peculiarities of its voice-forming 

function. For its implementation, general intravenous anesthesia is used 

for independent breathing using a laryngeal mask. A high-quality 

microphone is located in the mask to record sound vibrations.  
The method allows to identify the recurrent and superior nerves of 

the larynx, to determine their topographic and anatomical features of 
the location and entrance to the larynx, to monitor the course of the 
nerve during the operation, or to determine the area of its passage, to 
prevent nerve injury and to preserve the pharyngeal function of the 
larynx. 
 

Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości 

– wymiar krajowy, regionalny, lokalny ze 

szczególnym uwzględnieniem powiatu 

tarnobrzeskiego [Text] : monografia / Grzegorz 

Wilk-Jakubowskі, Agnieszka Buś-Bidas ; przez 

edycję Grzegorz Wilk-Jakubowskі. – Lódż-

Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, 2018. – 

159 s.   
Opracowanie  «Stan  i  perspektywy  rozwoju przedsiębiorczości – 

wymiar krajowy, regionalny, lokalny ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatu tarnobrzeskiego»  
koncentruje się na problematyce szeroko pojętej przedsiębiorczości, 

która jest postrzegana jako jeden z najistotniejszych czynników rozwoju 

gospodarczego. Tytułowe zagadnienie od wielu lat stanowi – zarówno 

na gruncie teoretycznym, jak i empirycznym – ważny obszar badań dla 

przedstawicieli wielu dziedzin nauki, w szczególności ekonomistów. 

Dlaczego przedsiębiorczość w niektórych krajach czy regionach rozwija 

się szybciej, podczas gdy w innych w sposób ograniczony? Odpowiedź 

na tak postawione pytanie, jak się wydaje, musi być wielowątkowa. 

Rozważania podjęte w niniejszym opracowaniu w głównej mierze 

koncentrują się na refleksji nad znaczeniem przedsiębiorczości – 

zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym.  
Głównym celem badań była analiza stanu i pespektyw rozwoju 

tego zjawiska w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym – ze 

szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnobrzeskiego, który w 
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«Regionalnym programie operacyjnym województwa 

podkarpackiego na lata 2014–2020» został uznany za jeden z 

warunków wzrostu regionu. 
  

Sydorchuk, A. The financial resources of state 

social insurance [Text] : monograph / Anatoliy 

Sydorchuk. – LAP LAMBERT Academic Pub-

lishing, 2018. – 52 p.  
The aims of monograph are research practice the 

financial resources of state social insurance in Ukraine 

through evaluating their status and finding ways to 

improve balancing. The financial resources of social 

insurance in the monograph we: a) to classify  
the internal (which accumulated from fees) and external (obtained by 
redistribution of the state budget of Ukraine donations, fines, and others 

and by its nature is a part of tax revenues). This difference in features 

fees (equivalence relations payer-state) and taxes (no equivalence 

relations payer-state) allow you to conduct this separation;  
b) assessed through the construction of indicators (coefficients) of 
their financial equilibrium. The data of the monograph was shown: a. 
All types of social insurance in Ukraine are financially viable, except 
for pension insurance; b. The pension insurance is not only is not 
financially able but also losing it a financial capacity during the 
researched period. Among the strategic ways of efficient using 
financial resources the state pension insurance to realize in practice 
the second level pension system of Ukraine. 
 

Transformational processes the development of 

economic systems inconditions of globalization: 

scientific bases, mechanisms, prospects [Text] : 

collective monograph / edited by M. 

Bezpartochnyi. – Riga : Landmark SIA, 2018. – 

Vol. 2. – 349 p. – From content : Mazur, 

Volodymyr Stepanovich. Sustainable social 

development – current trends / Volodymyr 

Mazur. – С. 94–108.  
The authors of the book have come to the conclu-

sion that it is necessary to effectively use the management approaches to 

regulate modern international economic relations, methodological 
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tools for analyzing international competitiveness and innovation. Ba-
sic research focuses on assessing the structure of R&D costs, 
analysis of innovative development the industrial enterprises, 
diagnostics of direct and portfolio investments, stress-testing of the 
banking system, marketing support of companies» competitiveness, 
diagnostics of structural transformations in agriculture.  

The research results have been implemented in the different mod-
els of reengineering business process, reforming the pension reform, 
developing the human resources capacity of the region and managing 
human resources, managing quality in the hotel-restaurant business 
and tourism, forming a logistics strategy, innovative technologies in 
education.  

The results of the study can be used in decision-making at the lev-
el of international business, ministries and departments that regulate 
international relations, ensuring security and overcoming risks. The 
results can also be used by students and young scientists in modern 
concepts of the formation of international economic relations in the 
context of ensuring the competitive advantages of actors and improv-
ing innovation policy.  

In current problems facing the banking in Ukraine and in the 

world will find value in this monograph. 
 

Trillenberg, G. I.  
 

 
Der  

Tourismus 

algorithmus 

 

Trillenberg, G. I. Der Tourismusalgorithmus 

[Der text] : мonographie / G. I. Trillenberg. – 

Berlin, 2018. – 156 s. 

 
 
 
Berlin, 2018 
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Підручники, навчальні посібники,  

практикуми 
 

Адамик, О. В. Комп’ютерні системи бухгалтер-

ського обліку: інформаційні технології оброб-

ки даних [Текст] : навч. посіб. / О. В. Адамик.  
– Latvia, Riga : Lambert Adademic Publishing 

RU, 2018. – 198 с. 

У посібнику викладено сутність та основи 
роботи комп’ютерної системи бухгалтерського 
обліку. Охарактеризовано основи роботи таких 
складових інформаційних баз, як бази даних 
(DB), системи управління базами даних, схо-  

вища даних (DWh). Розглянуто інформаційні технології обробки 
збережених даних, а саме технологій, орієнтованих на 
оперативну обробку даних (OLTP), оперативного аналізу даних 
(OLAP), інтелектуального аналізу даних (DMg). Досліджено 
основи роботи у розподілених інформаційних системах 
архітектури файл-сервер, клієнт-сервер, на базі технологій 
хмарних обчислень. Висвітлено основи створення та 
функціонування комп’ютерних систем бухгалтерського обліку.  

Автором розглянуто інформаційні технології обробки даних 
за об’єктами обліку, особливості їх реєстрації у внутрімашинній 
базі даних, а також формування фінансової звітності. Завдання 
автоматизації облікових процедур розглянуто у розрізі етапів 
обліку: первинний, поточний і завершальний етапи.  

Книгу адресовано студентам та викладачам університетів 

економічних спеціальностей. Посібник також може бути 

використаний у професійній діяльності бухгалтера, економіста, 

бізнес-консультанта. 
 

Адміністративне право України. Повний курс 

[Текст] : підручник / В. Галунько, П. Діхтієв-

ський, О. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2018. – 446 с. – Із змісту : Гречанюк, С. 

К. Публічне адміністрування у сфері юстиції / 

С. К. Гречанюк. – С. 325–330.  
У підручнику розкрито повний курс 
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http://www.bukuniver.edu.ua/doc/%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%95-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E-%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98.pdf
http://www.bukuniver.edu.ua/doc/%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%95-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E-%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98.pdf
http://www.bukuniver.edu.ua/doc/%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%95-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E-%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98.pdf


адміністративного права на основі однойменної основоположної 
галузі публічного права. За основу взято теоретичні положення 
та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає 
цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна 
адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи  
й законні інтереси фізичних і юридичних осіб відповідно до 
стандартів ЄС.  

Підручник може бути використаний студентами в навчальному 

процесі, аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних 

вищих навчальних закладів та факультетів, науковцями, народ-

ними депутатами України, державними службовцями, посадовими 
особами органів місцевого самоврядування та апарату суду, 

активістами громадських об’єднань, а також усіма, хто цікавиться 

адміністративним правом.  
Підручник стане в нагоді під час підготовки до вступних ви-

пробувань і під час вступу на основі ступеня бакалавра на на-

вчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 
«Право», а також у підготовці до відповідних кваліфікаційних 
іспитів кандидатів на посади суддів, прокурорів, на здобуття 
свідоцтва про право на адвокатську діяльність. 
 

Брич, В. Я. Креативний менеджмент [Текст] 

: підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 220 с. 
 

У підручнику наведено різні види завдань для 

теоретичної та практичної підготовки студентів 

з дисципліни «Креативний менеджмент»: тео-

ретичний матеріал для освоєння питань робочої 

програми, питання для обговорення, тести для 

самоперевірки знань, кейси і список рекомендо-  
ваних джерел літератури. Підручник сприятиме формуванню у 

студентів теоретичних та практичних знань з питань 

креативного менеджменту.  
Підручник призначений для студентів економічних 

спеціальностей денної й заочної форм навчання вищих навчаль-

них закладів, викладачів, аспірантів і фахівців, які займаються 

питаннями креативного менеджменту. 
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Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / 

Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь 

[та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с.  
Підручник відповідає програмі курсу «Бух-

галтерський облік» з підготовки бакалаврів за 

спеціальністю «Облік і оподаткування». Його 

структура побудована згідно з освітньо-профе-
сійною програмою та чинним Планом рахунків 

бухгалтерського обліку, де окремими розділами 

визначаються загальні принципи бухгалтерського  
                             обліку, облік активів, капіталу та зобов’язань. 
 

 Вихрущ, А. В. Загальні основи андрагогіки 

 [Текст] : підручник / А. В. Вихрущ, В. О. Ви- 

 хрущ, Л. М. Романишин. – Тернопіль : Крок, 

 2018. – 351 с. 
  

  

  

   
 

 

 

      

 
 

Возняк, Г. М. Математичне моделювання 

прикладних задач [Текст] : навч. посіб. / Г. 

М. Возняк, О. Г. Возняк. – Тернопіль : На-

вчальна книга – Богдан, 2018. – 128 с. 
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http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf


Гончарук-Чолач, Т. В. Політична соціологія 

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

Н. В. Джугла. – Тернопіль : Економічна дум-

ка ТНЕУ, 2018. – 244 с.  
У навчальному посібнику розглядаються 

теоретичні основи багатовимірності проявів 

політичного простору сучасного суспільства, 

особливостей та тенденцій його розвитку як 
елемента соціального світу, механізмів структу-

рування, функціонування та його розвитку.  
Особлива увага приділена засадам соціологічного пояснення 

політики, системі головних понять та концептів політичної 
соціології. 

Крім лекційного курсу, додаються також тематика семінар- 
ських занять, підсумкові тести, комплект різнорівневих завдань 
для самоконтролю, перелік дискусійних проблем, тематики 
комплексних практичних індивідуальних завдань, рефератів, 
повідомлень та навчальних тренінгів, а також орієнтовний 
перелік питань для модульних контрольних робіт та іспиту. 
 

Гроші та кредит [Текст] : підручник / О. В. 

Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] 

; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 892 с.  
У чотирьох частинах підручника послідовно 

розглянуто загальнотеоретичні аспекти функ-
ціонування грошей, кредиту, банків і валютних 
відносин у ринковій економіці. Розгляд фунда-
ментальних положень грошової теорії й теорії  

кредиту безпосередньо пов’язаний із практикою організації гро-

шових відносин. 
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http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32219/1/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30004/1/Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30004/1/Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30004/1/Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30004/1/Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf


Гуцул, І. А. Митна політика зарубіжних 

країн [Текст] : навч. посіб. / І. А. Гуцул. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 198 с.  
Навчальний посібник «Митна політика за-

рубіжних країн» орієнтований на засвоєння сту-

дентами основ реалізації митної політики у різ-

них країнах та охоплює систематичне вивчення 

теоретичних основ реалізації митної політики, 

визначення її принципів, основних тенденцій  
розвитку в розрізі країн, інтеграційних угруповань, глобальних 

організацій і прикладних аспектів використання здобутих теоре-

тичних знань. 
 

Державний фінансовий контроль у 

публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. 

/ М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, І. П.   

Сидор [та ін.] ; за ред. В. М. Русіна та  

Б. С. Шулюк. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 

214 с.  
Навчальний посібник підготовлено відповід-

но до програми курсу з дисципліни «Державний 

фінансовий контроль у публічному управлінні», 

яку включено до навчального плану підготов-  
ки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі 
знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».  

Розкрито теоретичні основи та вітчизняну практику 
здійснення державного фінансового контролю; висвітлено його 
сутність та обґрунтовано роль у публічному управлінні; 
досліджено особливості діяльності контролюючих органів, 
еволюційні аспекти їхнього розвитку; розглянуто світову 
практику проведення державного фінансового контролю та 
наголошено на необхідності його реформування в Україні. 
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http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33183/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d1%83%d1%86%d1%83%d0%bb.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33183/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d1%83%d1%86%d1%83%d0%bb.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33183/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%93%d1%83%d1%86%d1%83%d0%bb.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34552/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b7%20%d0%94%d0%a4%d0%9a.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34552/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b7%20%d0%94%d0%a4%d0%9a.pdf
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Дяків, О. П. Управління персоналом [Текст] 

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

Остро-верхов. – [2-ге вид., переробл. і 

допов.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с.  
Навчально-методичний посібник для вивчен-

ня дисципліни «Управління персоналом» дає 

можливість студентам набути знання та вміння 

самостійно вирішувати практичні питання 
управління персоналом. Розроблені у посібнику 

завдання мають сформувати у студентів комп-  
лекс компетенцій, достатніх професійно аналізувати діючі 
питання формування, розвитку, мотивації та стимулювання 
персоналу в сучасних умовах.  

Цей посібник може бути використаний студентами всіх 

економічних спеціальностей при вивченні системи організації 

кадрової роботи з персоналом.   

Задорожний, З.-М. В. Управлінський облік: 
приклади, задачі, тести [Текст] : навч. посіб. 
/ З.-М. В. Задорожний, І. Я. Омецінська,  
Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. –  
186 с.  

У навчальному посібнику знайшли відобра-

ження практичні завдання, контрольні запитан-
ня 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 

калькування за повними витратами; система обліку і калькування 

за змінними витратами; система обліку і калькування за норма-

тивними витратами; аналіз релевантності інформації для при-
йняття управлінських рішень; бюджетування і контроль; облік і 

контроль за центрами відповідальності.  
Навчальний посібник розраховано насамперед на 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. 
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Крайняк, Л. К. Англійська мова для соціаль-

них працівників [Текст] : навч. посіб. / Л. К. 

Крайняк, Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 230 с.  
Навчальний посібник передусім розрахова-

ний на осіб, які здобувають вищу освіту і пра-
цюють над удосконаленням рівня володіння 
англійською мовою фахового спрямування, во-
лодіють знаннями англійської мови на рівні В1 
згідно із Загальноєвропейськими рекомендація-  

                            ми з мовної освіти. 
 

Лазарович, М. В. Ілюстрована історія 

України [Текст] : підручник / М. В. 

Лазарович. – [4-те вид., випр. і допов.]. – 

Тернопіль : Джура, 2018. – 616 с.  
Ця книга певною мірою є незвичайною, 

оскільки автор доопрацьовував її, перебуваючи 
на фронті як вояк-доброволець російсько-укра-
їнської війни (2014–2018 рр.).  

У ній на основі кращих здобутків історіогра-
фії подано короткий огляд історії України з най-  

давніших часів до сьогодення. У посібнику вміщено хронологію 

найважливіших історичних подій, тематику і плани 

семінарських занять, перелік типових питань для підготовки до 

іспитів та список рекомендованої літератури. 
 

Лучко, М. Р. Звітність установ державного 

сектору економіки [Текст] : навч. посіб. /  

 М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 180 с.  
У навчальному посібнику висвітлено орга-

нізаційні та методичні аспекти формування й 
подання фінансової і бюджетної звітності уста-
нов державного сектору економіки з враху-
ванням змін вітчизняної нормативно-правової 
бази в умовах євроінтеграційних процесів.  

Навчальний матеріал поданий у вигляді схем і таблиць, із клю- 
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човими словами за темами, запитаннями для обговорення, тес-
товими завданнями, глосарієм термінів, що підсилює засвоєння 
студентами теоретичних знань та набуття практичних навиків з 
організації, методики й техніки формування і подання звітності 
установ державного сектору економіки.  

Викладений у посібнику матеріал може бути корисним для 

викладачів, студентів, аспірантів, працівників державного 

сектору економіки.  
 

   

 

 
 
 

 

        
 

        
 
 

 

 

 

.         

 

Міжнародні стандарти обліку і фінансової 

звітності [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Лучко, 

І. Д. Бенько, Н. Г. Мельник [та ін.]. – Терно-

піль : Економічна думка, 2018. – 502 с. 
 
 
 
 
 
 

 

Мушак, А. Я. Інформаційні системи і 

технології. Практикум [Текст] : навч.-

метод. посіб. / А. Я. Мушак. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 57с. 
 

 
  

 
 
 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Назарова, І. Я. Автоматизація облікових        

процесів [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Назарова, 

 В. В. Муравський. – Тернопіль : Крок, 2018.  
– 294 с. 
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Міжнародні 

стандарти 

обліку і 

фінансової 

звітності 

 
Навчальний 

посібник 

 

А. Я. Мушак 

 

Інформаційні 

системи і 

технології. 

Практикум 
 

Навчально-

методичний 

посібник 

І. Я. Назарова, 

В. В. Муравський 

 

Автоматизація 

облікових 

процесів 

 
Навчальний 

посібник 

 



Науково-практичний коментар Бюджетного 

кодексу України [Текст] : станом на 04 трав. 

2018 р. / С. В. Банах, Є. Ю. Бараш, Ю. О. Бу-

глак [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Мацюка. – Київ 

: Професіонал, 2018. – 306 с.  
У цьому науково-практичному коментарі 

подано аналіз чинної редакції Бюджетного ко-
дексу України з урахуванням останніх змін і до-

повнень. Коментар розрахований, перш за все, на 

спеціалістів у галузях фінансового права,  
працівників фіскальних органів України, всіх, хто за своїм фахом 

пов’язаний з фінансово-грошовою системою, а також працівників, 

викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів. 
 

   Науково-практичний коментар 

Господарського процесуального кодексу 

України [Текст] : станом на 20 січ. 2018 р. / 

С. В. Банах, Ю. О. Буглак, К. З. Возьний [та 

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

Професіонал, 2018. – 400 с.  
У цьому науково-практичному коментарі 

подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Гос-

подарського кодексу України з урахуванням 

останніх змін і доповнень.  
 

 Науково-практичний коментар Кримінально-  

виконавчого кодексу України [Текст] : станом  

на 4 трав. 2018 р. / С. М. Алфьоров, С. В. Банах,  

Є. Ю. Бараш [та ін.] ; за заг. ред. С. І. Мінченка. 

– Київ : Професіонал, 2018. – 298 с.  
У цьому науково-практичному коментарі по-

дано постатейний аналіз чинної редакції Ци-

вільного процесуального кодексу України з ура- 

хуванням змін і доповнень за станом на 4 травня 

2018 року. 
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Науково-практичний коментар Криміналь-

ного кодексу України [Текст] : станом на 15 

берез. 2018 р. / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, В. 

В. Галунько [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Га-

нулька. – Київ : Професіонал, 2018. – 784 с.  
У цьому науково-практичному коментарі по-

дано постатейний аналіз положень Криміналь-

ного кодексу України з урахуванням останніх 

змін і доповнень за станом на 15 березня 2018  
року. В процесі підготовки коментарю автори 

намагались зробити акцент саме на практичному аспекті засто-

сування норм Кримінального кодексу України з урахуванням осо-

бливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.  
 

Науково-практичний коментар Житлового 

кодексу України [Текст] : станом на 4 трав. 

2018 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бо-

брик [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – 

Київ : Професіонал, 2018. – 306 с.  
У цьому науково-практичному коментарі 

подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Жит-

лового кодексу Української РСР з урахуванням 

останніх змін і доповнень.  
 

Науково-практичний коментар Цивільного 
процесуального кодексу України [Текст] : 
станом на 7 верес. 2018 р. / К. А. Бабенко, С. 
В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред.  
С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. –  
496 с.  

У цьому науково-практичному коментарі по-

дано постатейний аналіз чинної редакції Ци-

вільного процесуального кодексу України з ура-  
хуванням змін і доповнень за станом на 7 вересня 2018 року. 
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      Ніпіаліді, О. Ю. Фінансовий менеджмент 
 

  [Текст] : підручник / О. Ю. Ніпіаліді,  

 О. В. Кнейслер, О. Р. Квасовський. – Тер-  

          
 нопіль : Економічна думка, 2018. – 175 с. 

 
  

     

         
 
 
 

Пірус, В. О. Теоретико-прикладні аспекти 

управління інноваційним розвитком в умо-

вах закладів вищої освіти [Текст] / В. О. 

Пірус ; заг. ред. Б. М. Андрушків, О. І. 

Павликівська. – Тернопіль : Паляниця В. 

А., 2018. – 329 с.  
У книзі розглянуто теоретико-прикладні ас-

пекти управління інноваційним розвитком в 
умовах закладів вищої освіти. Вирішено питан-  

ня методико-прикладних засад щодо формуван-

ня економічного механізму інноваційної діяльності, 

дослідження сучасного стану інноваційної діяльності та 

оцінювання розвитку закладів вищої освіти.  
Практикум з теорії імовірностей та матема-

тичної статистики [Текст] : навч. посіб.  

/А.   М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська,  

В. О. Єрьоменко [та ін.]. – Тернопіль :  

Підручники і посібники, 2018. – 352 с.  
Посібник містить у конспективній формі 

теоретичний матеріал з основних розділів теорії 
імовірностей та математичної статистики, який 

супроводжується великою кількістю задач  
(у тому числі економічного змісту), наведених із розв’язками та 

для самостійної роботи. При цьому основний акцент робиться 

на алгоритмізацію розв’язування задач, а також на створення 

читачем цілісного уявлення про зв’язки між темами і розділами 

та їх подальше використання. 
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О. Ю. Ніпіаліді, 

 О. В. Кнейслер, 

О. Р. Квасовський 

 

Фінансовий 

менеджмент 

 
Підручник 

 

Тернопіль 2018 
 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32236/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9_2018.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32236/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9_2018.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32236/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9_2018.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32236/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9_2018.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32236/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9_2018.pdf


Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, для 

економістів та осіб, котрі займаються самоосвітою. 
  

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

Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук 

[та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публічні 

фінанси 

 

підручник 

 

 

 

   
 
 

 
В посібнику представлено технології про-

ектування програмних продуктів, розглянуто 

алгоритми вирішення типових задач з викори-

станням структурного та об’єктноорієнтованого 

підходів і наведено велику кількість програмних 
кодів для спрощення сприйняття теоретичного  

   матеріалу. 
 

Публічні фінанси [Текст] : підручник / О. П. 

Кириленко, В. Г. Дем’янишин, Т. О. Кізима 

[та ін.] ; за заг. ред. О. П. Кириленко. – Тер-

нопіль : Економічна думка, 2018. – 266 с.  
 
 
 
 
 

 

Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. 

/ Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. 
Луцишин [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В.  
А., 2018. – 273 с. 

 
Навчальний посібник розкриває важливі про-

блеми формування і розвитку сучасного ринку 

фінансових послуг. У ньому викладено теоре-
тичні та організаційні основи, визначено форми 

зв’язку фінансів суб’єктів господарювання та  
домогосподарств з різними видами і сегментами ринку фінансо-

вих послуг. 
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Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка 

[Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. 

Зварич. – [4-те вид., переробл. та допов.]. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 424 с. 
 

Підручник становить науковий інтерес як з 

наукової, так і з практичної точки зору та є ва-

говим внеском у вирішення важливого завдання  
– формування цілісного комплексного бачення 

і розуміння економічних процесів зі знанням  
англійської мови. Зокрема, поданий глосарій англійською мовою 

дасть змогу студентам чітко розмежовувати дефініції з економіки,  
а стислий виклад основного матеріалу, в тому числі англійською 

мовою, – оволодіти необхідною термінологією. 
 

Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи 

зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. К. 

Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 208 с.  
У навчальному посібнику розкривається 

зміст основних тем курсу, наводяться питання 

для самоконтролю, тестові завдання, запропо-

новано ряд дискусійних та проблемних питань 

до кожної теми. 
 

Стечишин, Т. Б. Банківська справа [Текст] :  
навч. посіб. / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. 

– Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 404 с. 
 

Посібник підготовлено відповідно до про-

грами з дисципліни «Банківська справа», яку 
включено до навчального плану підготовки ба-

калаврів денної та заочної форм навчання галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» за 
спеціальностями 051 «Економіка» та 071 «Облік 

і оподаткування». 
У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем 

курсу, наводяться питання для самоконтролю, тестові завдання, 

запропоновано ряд дискусійних та проблемних питань до кожної 
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теми. Посібник містить глосарій термінів і економічних 
категорій, а також список рекомендованої літератури.  

Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Може бути корис-
ний також науковцям, викладачам, фахівцям-практикам, а також 
пересічним користувачам банківськими послугами.  
 

Стратегічне управління [Текст] : навч.-метод. 

посіб. / уклад.: В. С. Толуб’як, Ю. Г. 

Королюк, О. П. Дудкіна [та ін.]. – Тернопіль 

: ТНЕУ, 2018. – 214 с.  
Стратегічне управління є однією з профілю-

ючих дисциплін, вивчення якої дає можливість 

слухачам магістратури державної служби набути 

знань щодо сутності стратегічного управління, 
практичних навичок використання методики 

стратегічного аналізу, розроблення стратегій ді-  
яльності і засобів їх реалізації органами державної влади та міс-

цевого самоврядування. 
  

Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики [Текст] : 

підручник / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. – [3-тє 

вид.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 441 с.  
У підручнику «Загальна теорія статисти-

ки» розглянуто теоретичні і методичні основи 
побудови статистичних показників, які вико-

ристовуються для вивчення закономірностей 
суспільних явищ з урахуванням міжнародних 
стандартів статистики та обліку. 

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

/ В. Я. Томахів. – [3-тє вид., допов.]. –  Терно- 

піль : ТНЕУ, 2018. – 224 с. 
 

Навчальний посібник з дисципліни «Полі-

тологія» для вищих навчальних закладів напи-

сано відповідно до нових вимог МОН України 

щодо викладу обов’язкового обсягу змісту ма-

теріалу при підготовці бакалаврів економічно- 

 

59 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30554/1/%d0%9d%d0%9c%d0%9a%20%d0%a1%d0%a3%20%d0%a2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8f%d0%ba%20%d0%92.%d0%a1..pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30554/1/%d0%9d%d0%9c%d0%9a%20%d0%a1%d0%a3%20%d0%a2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8f%d0%ba%20%d0%92.%d0%a1..pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30554/1/%d0%9d%d0%9c%d0%9a%20%d0%a1%d0%a3%20%d0%a2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8f%d0%ba%20%d0%92.%d0%a1..pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30554/1/%d0%9d%d0%9c%d0%9a%20%d0%a1%d0%a3%20%d0%a2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8f%d0%ba%20%d0%92.%d0%a1..pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33282/1/%d0%a2%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.PDF
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33282/1/%d0%a2%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.PDF
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33282/1/%d0%a2%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.PDF


го профілю. Він включає в себе доступно подану тематику кур-
су лекцій, плани семінарських занять із тестовими завданнями і 
проблемними питаннями для самоконтролю, список 
обов’язкової та рекомендованої літератури, глосарій, перелік 
орієнтовних питань для іспиту. Розглядаються основні поняття і 
категорії політичної науки. Аналізуються головні проблеми 
становлення та функціонування політичної влади в Україні.  

Посібник призначений для студентів вищих навчальних 
закладів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання  
і всіх тих, хто цікавиться теоретичними засадами політики та 

політичного життя. 
  

Тріпак, М. Психологія фінансів [Текст] : 

навч.-метод. посіб. / М. Тріпак. – Кам’янець-

Подільський : ТНЕУ, 2018. – 296 с.  
Навчально-методичний посібник містить 

новий комплекс атрибутів із залученням інтер-
активних методів навчання для успішного ви-

вчення навчальної дисципліни «Психологія фі-

нансів». Його зміст подається у нетрадиційному 

стилі, що дає змогу зацікавити студентів у по-
глибленому вивченні матеріалу. Мета навчально-  

методичного посібника – висвітлення основних положень 
фінансової науки на стику психологічної миследіяльності, яка 
слугує подальшому розкриттю і деталізації емоцій суб’єктів 
фінансових індивідуумів в економічному соціумі.  

Основну увагу приділено проблемам вирішення практичних 

завдань фінансової діяльності майбутніх державних службовців 

та працівників фінансової сфери державних установ, підприєм-

ців і суб’єктів господарювання. 
  

 

Управління податковим боргом [Текст] : 

навч. посіб. / О. М. Десятнюк, Т. Я. 

Маршалок, В. В. Угрин. – Тернопіль : 

Вектор, 2018. – 330 с. 
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О. М. Десятнюк,  

Т. Я. Маршалок,  

В. В. Угрин 

 

Управління 

податковим 

боргом 
 

Навчальний 

посібник 



Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [Текст] : 

підручник / А. В. Фурман, М. В. Підгурська.  
– К. : Академія, 2018. – 160 с. 

 
Підручник відображає процес становлення 

соціальної роботи як науки та професійної 
практики від стародавніх часів і до сьогодення, 
висвітлює основні етапи розвитку соціальної 
роботи в Україні, а також у країнах Європи та 
США, описує головні події й роль історичних  

осіб в універсумі норм і цінностей соціальних принципів 

порозуміння, взаємодопомоги, толерантності. 
 
 

Хохлова, Л. Г. Ірраціональні рівняння і нерів-

ності [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Хохлова, С. 

Г. Хома-Могильська. – Тернопіль : Тайп, 

2018. – 51 с.  
Посібник написано відповідно до вимог про-

грами дисципліни «Методика навчання матема-

тики» для студентів фізико-математичних спе-

ціальностей вищих навчальних закладів. Він  
містить матеріали з тем «Розв’язування ірраціональних рівнянь» 
та «Розв’язування ірраціональних нерівностей».  

Викладено основні принципи і методичні особливості вивчення 

поданих тем у шкільному курсі математики. Демонструються різні 

підходи до розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей. 

Наведено приклади детального розв’язування типових задач, 

вправи для самостійної роботи учнів. 

 
Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома  
 
 

Застосування 

диференціальних 

рівнянь 
 

Навчальний посібник 

 

Хохлова, Л. Г. Застосування диференціаль-

них рівнянь [Текст]: навч. посіб. / Л. Г. Хох-

лова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : СМП Тайп, 

2018. – 72 с. 

 
 

Тернопіль 2018 
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Чайковський, Я. І. Організація платіжних 

операцій банків [Текст] : навч. посіб. / Я. І. 

Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 232 с.  
У навчальному посібнику розглядаються те-

оретичні основи організації грошового обігу, 
порядок відкриття поточних рахунків та укла-
дення договору банківського рахунка, обслуго-
вування банківськими установами безготівко-
вого та готівкового грошового обігу. Окремий  

розділ присвячено огляду платіжних операцій 

банків з векселями. 
 

Bytschok, A. Terminologisches Synonym-

Worterbuch [Text] = Термінологічний слов-

ник синонімів : словник / A. Bytschok. – 

Ternopil : TNEU, 2018. – 188 с.  
Термінологічний словник синонімів укладе-

но відповідно до вимог Міністерства освіти та 
науки України для використання студентами 
денної та заочно-дистанційної форм навчання, 
слухачів магістратури й аспірантури і всіх, хто 
вивчає німецьку мову.  

Цей словник можна широко використовувати при підготовці 
економістів, медиків, педагогів для успішного функціонування у 
сучасних умовах праці з огляду на підвищену необхідність у 
грамотних, досвідчених, кваліфікованих спеціалістах на будь-
яких рівнях. Водночас у навчальному процесі досить гостро 
відчувається потреба у навчальній літературі, яка би поєднувала 
теорію та практику і реалії сьогодення.  
 

Chyrak, I. Microeconomics [Electronic resource] 

: textbook / Iryna Chyrak. – Ternopil : TNEU, 

2018. – 223 p. – Access mode : http://dspace. 

tneu.edu.ua/handle/316497/32264.  
The textbook provides an integrated statement of 

the theoretical and methodological foundations of 

microeconomics as a science about the basic laws of 

the market economy functioning at the lev- 
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el of producer and consumer, which reveals the mechanism of deci-

sion-making by business entities who seek to achieve maximum needs 
satisfaction due to limited resources. By its structure and content, the 

textbook will help students to form the knowledge about the mecha-

nisms and principles of the functioning of economic agents in market 

conditions, their incentive motives and economic decisions, the ability 
to analyze the functional relationships between the main economic pa-

rameters of the theoretical models and determine the expected results of 

the decisions, accepted by economic agents in different market situ-

ations, use the microeconomic analysis toolkit to evaluate the choice 

rationality of microsystem decisions, optimize their behavior and ap-ply 

microeconomic research techniques in order to explain phenom-ena and 

analysis of economic results of the business systems.  
The main textbook’s task is to provide students with the knowl-

edge of the fundamental theoretical and methodological principles of 
microeconomics and explain the internal relations and relations 
between economic phenomena, the implantation of skills to use and 
apply acquired knowledge in solving practical problems, the ability 
to perform technical and economic calculations related to justifica-
tion of the optimality of the microeconomic systems decisions, use 
the microeconomic analysis tools in their further professional 
activity. Each chapter is devoted to the research of specific 
phenomena and processes occurring in the microsystem and ends 
with training which includes basic terms and concepts, questions and 
tasks for students’ self-control, tasks and tests.  

The textbook is recommended for students, postgraduates and lec-

turers of higher education institutions, as well as for anyone 

interested in microeconomics. 
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: Якимчук, М. Ю. Інвестиції на міжнародних ринках /  
М. Ю. Якимчук. – С. 288–291. 

6. Актуальні питання функціонування фінансового ринку в 

умовах кризових явищ світової економіки [Текст] : мате- 

ріали III Міжнар. наук. Інтернет - конф. [Одеса, 26 – 27 квіт. 

2018 р.]. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – 252 с. – Із змісту : Малахова, 

О. Л. Інструменти нетрадиційної грошово-кредитної політики 

як напрям оптимізації регулятивного впливу НБУ / О. Л. 

Малахова. – С. 42–46. 
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матеріали доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та 

молод. вчен. [Тернопіль, 15 листоп. 2018 р.] / редкол. : О. 
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В. Комар. – С. 75–78.  
8. Актуальні проблеми економіки та управління в епоху 
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2018. – Т. I. – 390 с. – Із змісту : Федорович, Р. В. Оцінка 

конкурен-тоспроможності продукції / Р. В. Федорович, В. 

М. Серединська. – С. 302–305. 

9. Актуальні проблеми економічного розвитку у 

глобалізованому світі [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. 

конф. [Івано-Франківськ, 31 трав. 2018 р.] / редкол. : Г. І. 

Ляхович, І. В. Пилипів, І. М. Білецька [та ін.] ; відп. за вип. 

Г. І. Ляхович. – Івано-Франківськ : ІФННІМТНЕУ,2018. – 

Із змісту : Дацишин, В. С. Методи оптимізації логістичної 

діяльності організації / В. С. Дацишин, О. М. Сохацька. – 

С. 297–298.  
10. Актуальні проблеми менеджменту в умовах 

інноваційного розвитку економіки [Текст] : зб. тез доп. 

Всеукр. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 26 квіт. 2018 р.] / 

редкол. : М. М. Шкільняк, П. П. Микитюк, А. Ф. Мельник 

[та ін.] ; відпов. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 423 с. – Із змісту : Бречко, О. В. Створення 
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національної економіки / О. В. Бречко. – С. 19-23. 
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11. Актуальні проблеми моделювання та управління 

соціально-економічними системами в умовах глоба-

лізації [Текст] : матеріали  Міжнар. наук.- практ. конф. 

[Дрогобич, 11 трав. 2018 р.] / за ред. Б. Ю. Кишакевича. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 

2018. – Із змісту : Лободіна, З. М. Фіскальна значимість та 

ефективність податку на додану вартість / З. М. Лободіна, І. 

І. Фрикас. – С. 213–216.  
12. Актуальні проблеми публічного та приватного права 

[Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Запоріжжя, 

2018 р.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 

2018. – Із змісту : Терещук, Г. А. Транспарентність в 

діяльності органів публічної адміністрації як один із 

ключових принципів / Г. А. Терещук. – С. 225–227. 

13. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю 

і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та 

сучасних викликів глобалізації [Текст] : матеріали VІІI 

Міжнар. наук.-практ. конф. [Львів, 17 – 18 трав. 2018 р.]. – 

Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 

2018. – 356 с. – Із змісту : Адамик, О. В. Інформаційна тех-

нологія автоматизованого обліку запасів / О. В. Адамик. – С. 

12–14.  
14. Верховенство права та правова держава [Текст] :  мате-

ріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Ужгород, 2018 р.]. – Із 

змісту : Савенко, В. В. Раціональна доцільність дії закону в 

структурі правової реальності / В. В. Савенко. 

15. Глобальна і регіональна безпека в умовах гібридних війн 
[Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-

Франківськ, 23 лют. 2018 р.]. – Із змісту : Вівчар, О. І. 

Кіберзлочинність як новітній виклик економічній безпеці 

підприємств: соціогуманітарні контексти / О. І. Вівчар. – С. 

12–14. 
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16. Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, 
проблеми та перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2018. – Із змісту : 

Лазарович, М. В. Українське студентство історичного 

факультету Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного інституту в контексті ґорбачьовської 

перебудови / М. В. Лазарович. – С. 177–184. 
17. Економіко-правові  аспекти  господарювання:  сучасний 

стан, ефективність та перспективи [Текст] : матеріали VI 
Міжнар. наук.-практ. конф. [Одеса, 4–5 жовт. 2018 р.]. – 
Одеса : Принт бистро, 2018. – Із змісту : Маршалок, Т. Я. 
Фіскальні імперативи антициклічного регулювання 
економіки / Т. Я. Маршалок. – С. 79 – 85.  

18. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ сто-
літті: національна візія та виклики глобалізації [Текст] : 

зб. тез доп. XV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених 
[Тернопіль, 29–30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. 

В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. 
– Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – Із змісту : Андрейченко, А. В. 

Заходи реалізації інноваційної політики у сфері 
безвідходного агропромислового виробництва / А. В. 

Андрейченко. – С. 35–37.  
19. Економічний націоналізм [Текст] :  матеріали VIІI Всеукр. 

наук. конф. з міжнар. участю [Івано-Франківськ, 12–13 жовт. 

2018 р.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – Із змісту : 

Лазарович, М. В. Заходи мешканців Західної України щодо 

допомоги підрадянським українцям під час Голо-домору 1932–

1933 років як вияв українського економічного націоналізму / 

М. В. Лазарович. – С. 127–138.  
20. Економічні, політичні та культурологічні аспекти євро-

пейської інтеграції України в умовах нових 

глобалізаційних викликів [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. [Ужгород, 16–17 квіт. 2018 р.]. – Ужгород : 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Із змісту : Білецька, І. 

М. Медичний туризм в структурі світового ринку лікувально-

оздоровчого туризму / І. М. Білецька. – С. 6–10. 
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21. Економічні, правові, гуманітарні, соціальні, екологічні 

проблеми розвитку в ХХІ ст.: вітчизняні та світові реалії 

[Текст] : зб. матеріалів Тринадцятої Загальноінститутської 

наук.-практ. конф. [ТНЕУ, 15–16 трав. 2018 р.]. – Ново-

волинськ : НННІЕМ, 2018. – Вип. 13. – Із змісту : Литвин, А. 

П. Інформсфера: міф чи реальність? / А. П. Литвин. – С. 4–

10.  
22. Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні 

перспективи [Текст] : матеріали II Міжнар. наук.-практ. 

конф. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – Із змісту : Литвин, 

З. Б. Місце та роль економічно експертизи у сфері держав-

ного контролю економічної діяльності / З. Б. Литвин.  
23. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму [Текст]: матеріали II Міжнар. наук. 

конф. [Кам’янець-Подільський, 26–27 квіт. 2018 р.]. – 

Кам’янець-Подільський, 2018. – 354 с. – Із змісту : Язлюк, Б. 

О. Регулювання ринку фінансових послуг в Україні та 

результативність контролю за ним / Б. О. Язлюк. – С. 36–38.  
24. Інноваційні процеси економічного та соціально-куль-

турного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід 
[Текст] : тези доп. ХI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. 
вчен. і студ. [Тернопіль, 18–19 квіт. 2018 р.]. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2018. – Із змісту : Адамів, С. Є. Проблеми 
формування професійної компетентності майбутніх 
маркетологів. / С. Є. Адамів. – С. 62–63.  

25. Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії 
розвитку [Текст] : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

пам’яті почесного проф. ТНТУ ім. Івана Пулюя, акад. НАН 

України М. Г. Чумаченка [Тернопіль, 23 берез. 2018 р.]. – 

Тернопіль, 2018. – 82 с.– Із змісту : Загородна, О. М. 

Інноваційна стратегія як необхідна умова конкурентних 

переваг / О. М. Загородна. – С. 28–29. 
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конф. [Львів, 14–15 берез. 2018 р.]. – Львів : ЛНАУ, 2018. – Із 
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акад. С. Дем’янчука, 2018. – Із змісту : Журавель, Г. П. Про 

фінансове забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти / 

Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик. – С. 377–381.  
48. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підпри-
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Борейко, О. Ю. Інгібіторні мережі Петрі для моделювання 

автоматизованої системи обліку пасажиропотоку громадського 

транспорту «розумного» міста / О. Ю. Борейко. – С. 10–11. 
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49. Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід [Текст] : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю [26 жовт. 2018 

р.]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 520 с. – Із змісту : 
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Длугопольський, В. О. Гузар. – С. 208-209.  
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режиму в Україні / І. Вівчар. – С. 73–75.  
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Адамик, В. А. Дерій, З. В. Задорожний [та ін.]. – Тернопіль : 
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національні, регіональні та локальні виклики [Текст] : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [10–12 трав. 2018 р.]. – 
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вектори розвитку формування стратегії університету /  
О. І. Вівчар. – С. 42–44. 

57. Суспільно-історична та політико-правова оцінка то-
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Боднарчук, Ю. Ю. До питання про періодизацію процесів 

депортації українців з Польщі у 1944 – 1946 рр. / Ю. Ю. 

Боднарчук. – С. 134–138.  
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63. Сучасні проблеми модернізації та структурних транс-
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