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СЛОВО ДО ІСТОРІЇ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НАУКИ 
 
Наука без особистості – річ у собі, абстрактна і навіть схоластична. Без 

імен і особистостей вона втрачає свою впізнаваність і людське обличчя. 
Насправді ж історію творять особистості. Непересічні, цікаві і харизматичні. 
Історія науки – не виняток. Швидше за все, вона – правило. Наука тільки тому 
була, є і буде носієм і джерелом цивілізаційного поступу, що за її знеособленим 
фасадом завжди є талановиті, непересічні люди! Вчені! Саме їхній 
індивідуальний внесок у розвиток людської думки і є тим локомотивом 
прогресу, що рухає людство уперед. 

Наука – живодайне джерело ідей, гіпотез, здогадок, спроб, винаходів, 
помилок, поразок і, на щастя, – перемог розуму над пітьмою і невіглаством.  

Дисертації, монографії, статті, автореферати, есе є лише видами наукового 
продукту. Саме вони фактично і є втіленням придуманого, здобутого і 
створеного науковим розумом. У такі традиційні форми суспільство укладає 
свої передові ідеї і думки для того, щоб їх впорядкувати і зберегти для нащадків 
та майбутнього. Вони, власне, і є ключем до нього.  

Університетська думка – накопичений безцінний досвід уже багатьох 
поколінь наших науковців. Живих і тих, що вже відійшли у вічність, 
полишивши яскравий слід на науковому небосхилі університету.  

Цей покажчик – скромна, але кропітка і відповідальна спроба колективу 
бібліотеки Тернопільського національного економічного університету написати 
невелике, родинне історичне панно університетської науки. Від її витоків і аж 
до сьогодення.  

Ідея видання першого такого покажчика, крім власне ювілейної 
складової, – нам цьогоріч цілих 50, – містить ще й цілком прагматичну. 
Університетська наука повинна бути знаною і заслужено впізнаваною, повинна 
мати людське обличчя. 

Якою є університетська наука? Чим вона займалася і чим займається? Хто 
її генератор і провайдер? Як змінювалися пріоритети, об’єкти і предмети 
досліджень? Питань чимало. Вони цікаві й актуальні. А ми, мірою наших сил і 
можливостей, цим покажчиком пробуємо дати відповіді на них.  

Читайте! Думайте! Аналізуйте! Рухайтеся вперед разом з Університетом! 
Творіть нову історію і свою науку! Ми залишаємо чисті сторінки для новітньої 
історії університетської науки! Пишіть її в ім’я, на честь і славу України та 
Тернопільського національного економічного університету! 

 
З повагою і шанобливістю від наукової спільноти ТНЕУ  

проректор з наукової роботи,  
д. е. н., професор Зеновій-Михайло Задорожний,  

від імені колективу бібліотеки ТНЕУ та авторів цього видання  
директор бібліотеки,  

к. е. н., доцент Казимир Возьний 
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ВІД УКЛАДАЧІВ  
 

Бібліотека Тернопільського національного економічного університету 
послідовно проводить інформаційну підтримку науково-дослідної роботи. 
Пріоритетним напрямком її діяльності є збереження наукових розробок вчених 
університету. Основна мета науково-допоміжного анотованого покажчика – 
ознайомити читачів з науковими дослідженнями вчених, пропаганда досягнень 
економічних наук, створення інформаційної бази для вивчення окремих 
наукових дисциплін і збереження інформації для наступних поколінь. 

Пропоноване видання підготовлене до 50-річчя з часу створення 
Тернопільського національного економічного університету. Основою покажчи-
ка став фонд дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах університе-
ту за 1994–2015 рр., які зберігаються у фонді бібліотеки ТНЕУ. Стиль і мова 
збережені в авторській редакції. Обсяг покажчика – 541 дисертаційна робота. 

Структурно бібліографічні описи дисертацій згруповані у хронологічному 
порядку (нумерація наскрізна), що дає можливість простежити динаміку 
розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах року – за прізвищами 
авторів в алфавітному порядку та науковим ступенем (доктор наук, кандидат 
наук). Для покращення інформаційного пошуку додатково надаються 
допоміжні покажчики: алфавітний іменний покажчик дисертантів, алфавітний 
іменний покажчик прізвищ наукових консультантів і керівників, котрі наявні в 
основному тексті покажчика з посиланнями на відповідну сторінку, покажчик 
шифрів спеціальностей дисертацій, хронологічний покажчик дисертацій, покаж-
чик назв дисертацій, покажчик наукових установ, в яких виконана дисертація. 

Бібліографічний опис здійснено відповідно до вимог діючих нормативних 
документів з бібліотечної справи, зокрема національних стандартів ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та пра-
вила складання», ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліогра-
фічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12–93 «Библиографи-
ческая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». 
Елементи опису розташовані відповідно до сучасних правил каталогізації. Бібліо-
графічний опис дисертацій додатково доповнений такими елементами: відомості 
про наукового консультанта та наукового керівника, анотація українською і 
російською мовами, які повніше розкривають зміст наукових досліджень. 

Укладений покажчик призначений насамперед для науковців вищої школи 
України, викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які 
цікавляться науковими дослідженнями у сфері економічних наук. 

З дисертаціями можна ознайомитися у читальному залі для викладачів та 
аспірантів бібліотеки ТНЕУ. З електронною версією науково-допоміжного 
анотованого покажчика можна ознайомитись на сайті бібліотеки за 
електронною адресою library.tneu.edu.ua  

Будемо вдячні всім за ділові пропозиції та критичні зауваження, які 
допоможуть вдосконаленню подальших бібліографічних видань. 

 
Валерія Гриськів,  

Алла Панчук,  

Ганна Філіповська  
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БІБЛІОГРАФІЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ  

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ  

ДОКТОРА НАУК  
 

1995 

 
1. Поплавський, Василь Григорович Економічні проблеми розвитку буряко-

цукрового підкомплексу західноукраїнського АПК [Текст] : дис. ... д-ра 
екон. наук : 08.07.02 / Василь Григорович Поплавський ; наук. консультант 
С. Л. Дусановський. – Тернопіль : ТАНГ, 1994. – 356 с. 
В дисертації розкрито основні тенденції розвитку бурякоцукрового 

виробництва, вирощування насіння цукрових буряків і переробки відходів. 
 

1996 

 
2. Савчук, Василь Кирилович Аналіз господарської діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.04 / Василь 
Кирилович Савчук ; наук. консультант Ю. Я. Литвин. – Тернопіль : ТАНГ, 
1995. – 328 с. 
В дисертації висвітлено аналіз господарювання в умовах становлення 

ринкових відносин, аграрного бізнесу, наведено методику застосування ПЕОМ 
для оцінки господарських ситуацій з метою своєчасного прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень. 

 
1999 

 
3. Рудницький, Василь Степанович Аудит у системі контролю: методологічні 

та організаційні аспекти (на прикладі підприємств споживчої кооперації) 
[Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.04 / Василь Степанович Рудниць-
кий ; наук. консультант М. В. Кужельний. – Львів : ЛКА, 1999. – 415 с. 
Дисертація розкриває методологію й організацію аудиту, висвітлює 

особливості внутрішнього аудиту як основи внутрішньогосподарського 
контролю в споживчій кооперації України. Тут вперше визначено завдання 
аудиту на макро- та мікроекономічних рівнях. 

 
2000 

 
4. Пушкар, Михайло Семенович Тенденції та закономірності розвитку 

бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.06.04 / Михайло Семенович Пушкар ; наук. консультант Н. Г. Чумачен-
ко. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 422 с. 
Дисертація розкриває підсистему фінансового обліку і визначає 

перспективи його розвитку, уточнює принципи, межі, предмет, метод, 
показники, які необхідні для системи управління. Тут показано необхідність та 
доцільність використання контролінгу на підприємствах України. 
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2002 

 
5. Крупка, Ярослав Дмитрович Облік і аналіз інвестиційної діяльності 

підприємств: методологія та організація [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.06.04 / Ярослав Дмитрович Крупка ; наук. консультант Б. М. Литвин. – 
Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 390 с. 
У дисертаційній роботі розглянуто організаційно-методологічні питання 

обліку та аналізу інвестиційної діяльності підприємств. Досліджено структуру 
інвестиційних ресурсів, виявлено зв’язок інвестицій з капіталом підприємства. 
Визначено методологічні та організаційні принципи обліку капітальних і 
фінансових інвестицій, розроблено основні варіанти обліку інвестування. 

 
2003 

 
6. Сохацька, Олена Миколаївна Ф’ючерсні ринки: глобальні тенденції та 

становлення в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.05.01 / Олена 
Миколаївна Сохацька ; наук. консультант А. А. Чухно. – Тернопіль : 
ТАНГ, 2003. – 478 с. 
У дисертації досліджено концептуально-методологічні засади формування 

глобальних тенденцій розвитку міжнародних ф’ючерсних ринків у сучасному 
світовому фінансовому середовищі та сформовано цілісну концепцію їх 
становлення в Україні. 

 
2004 

 
7. Ліпич, Любов Григорівна Прогнозування розвитку ринку товарів під-

приємства на засадах вивчення споживчої поведінки покупців [Текст] : 
дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.01 / Любов Григорівна Ліпич ; наук. 
консультант О. Є. Кузьмін. – Луцьк : ЛДТУ, 2004. – 427 c. 
У дисертації сформульовано теоретичні та методичні основи статистично-

поведінкової моделі визначення потреб індивідуальних споживачів у 
промислових і продовольчих товарах, що базуються на проведенні сегментації 
ринку споживачів на стійкі групи домашніх господарств у просторі типології 
споживання та типу поведінки споживачів. 

 
8. Пархомець, Микола Кирилович Організаційно-економічні основи форму-

вання та ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу 
[Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.07.02 / Микола Кирилович Пархомець ; 
наук. консультант В. М. Олійник. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 463 с. 
У дисертації подано дослідження теоретично-методологічних та науково-

прикладних організаційно-економічних основ формування, розвитку й 
ефективного функціонування підприємницьких структур молокопродуктового 
підкомплексу; обґрунтовано параметри ефективного рівня вирощування корів-
первісток, організаційно-економічні засади ефективного виробництва молока у 
різних формах господарювання, раціональне розміщення та основні напрями 
розвитку галузей молочної промисловості. 
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2005 

 
9. Луців, Богдан Любомирович Кредитно-інвестиційна діяльність банків 

України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / Богдан Любомирович 
Луців ; наук. консультант А. А. Пересада. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 
472 с. 
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад функціонування 

інвестиційного ринку України на сучасному етапі з визначенням місця і ролі 
банків та стимулювання їхньої інвестиційної активності. 

 
10. Топіха, Валерій Іванович Стратегія і тактика формування ринку тварин-

ницької продукції в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.07.02 / 
Валерій Іванович Топіха ; наук. консультант П. Т Саблук. – Миколаїв : 
МДАУ, 2005. – 378 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження щодо обґрунтування 

теоретично-методологічних і методичних засад стратегії і тактики формування 
й ефективного функціонування ринку тваринницької продукції в умовах 
сучасності. Обґрунтовано систему показників-вимірників узгодження 
складових елементів митно-тарифного механізму. 

 
2006 

 
11. Гладій, Ірина Йосипівна Міжнародна реорганізація світової економіки: 

теоретичні моделі міжнародних регіонів Європи [Текст] : дис. ... д-ра екон. 
наук : 08.05.01 / Ірина Йосипівна Гладій ; наук. консультант Є. В. Са-
вельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 542 с. 
Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних основ міжнародної 

регіональної економіки як окремої сфери наукових і практичних досліджень. 
Зокрема, сформульовано ряд базових понять, теоретичні моделі та концепції, 
визначено основні принципи архітектоніки міжнародних регіональних систем. 
Проведено систематизацію та виокремлення властивостей просторових систем 
світового ринку. Для України вдосконалено моделі просторового розвитку 
транснаціональних ринків і міжнародних регіонів залежно від рівня розвитку 
співробітництва, виявлених мотиваційних механізмів і сформованих переваг. 

 
12. Крисоватий, Андрій Ігорович Податкова політика України: концептуальні 

засади теорії та практики [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / 
Андрій Ігорович Крисоватий ; наук. консультант В. М. Федосов. – 
Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 437 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження концеп-

туальних засад теорії та практики формування і реалізації податкової політики. 
Висвітлено соціально-економічну сутність та природу податкової політики та 
досліджено методологічні засади формування та реалізації стратегії і тактики 
політики в сфері оподаткування. Показана роль податкової політики у 
забезпеченні економічного розвитку, фінансової стабільності в державі, 
піднесенні добробуту населення. 
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13. Лазаришина, Інна Дмитрівна Економічний аналіз: теорія, методологія, 
практика [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.04 / Інна Дмитрівна Лаза-
ришина ; наук. консультант В. С. Рудницький. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 

434 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні основи 

економічного аналізу в умовах становлення ринкової економіки в Україні. 
Розкриті основні умови виникнення та становлення економічного аналізу та 
його характерні риси в процесі еволюції суспільно-економічних формацій. 

 

2007 

 

14. Задорожний, Зеновій-Михайло Васильович Внутрішньогосподарський 

облік в будівництві: методологія та організація [Текст] : дис. ... д-ра екон. 

наук : 08.00.09 / Зеновій-Михайло Васильович Задорожний ; наук. 

консультант Б. М. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 471 с. 
Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню внутрішньо-

господарського обліку як складової управлінського. Визначена сутність 
внутрішньогосподарського обліку, розкрито об’єкти, предмет і метод, основні 
завдання, історичні аспекти розвитку. 

 

15. Зятковський, Ігор Володимирович Фінанси суб’єктів господарювання: 
основні засади та практика організації [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.04.01 / Ігор Володимирович Зятковський ; наук. консультант С. І. Юрій. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 491 с. 
Дисертація присвячена теоретичним і практичним проблемам організації 

фінансів суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм і форм 

власності у реальному секторі економіки й сфері виробництва суспільних благ. 
 

2008 

 

16. Савич, Василь Іванович Іпотечне кредитування в умовах трансформації 
економіки України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Василь 
Іванович Савич ; наук. консультант І. О. Лютий. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2008. – 434 с. 
Дисертація присвячена теоретико-методологічним засадам комплексного 

становлення і розвитку соціально-економічного середовища ринку іпотечного 

кредитування в Україні і практичним аспектам цього процесу у житловій і 
аграрній сферах за умов ринкової трансформації та інтеграції у світову 
фінансову систему. 

 

2009 

 

17. Тарнавська, Наталія Петрівна Управління конкурентоспроможністю 

суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку [Текст] : 
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дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Наталія Петрівна Тарнавська ; наук. 
консультант В. П. Александрова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 514 с. 
У дисертації подано результати дослідження теоретико-методологічних та 

практичних підходів до формування концепції управління конкуренто-

спроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку. 
 

18. Харазішвілі, Юрій Михайлович Системне моделювання важелів регулю-

вання економічного зростання України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.03 / Юрій Михайлович Харазішвілі ; наук. консультант О. О. Любич. – 

К. : ДНДІІМЕ, 2009. – 404 с. 
У дисертації досліджено методологічні підходи до формування теоре-

тичного базису системного моделювання важелів регулювання економічного 
зростання України для ідентифікації поточного соціально-економічного стану, 

аналізу, порівняння, прогнозування, обґрунтування та передбачення макроеко-

номічної політики. 

 

19. Шкільняк, Михайло Михайлович Механізм управління державною влас-
ністю в системі національної економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.03 / Михайло Михайлович Шкільняк ; наук. керівник С. І. Юрій. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 428 с. 
Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних положень, 

методичних та практичних питань формування механізму управління 
державною власністю в Україні. 

 

2010 

 

20. Дем’янишин, Василь Григорович Формування і реалізація бюджетної 
доктрини України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Василь 
Григорович Дем’янишин ; наук. консультант С. І. Юрій. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2010. – 712 с. 
Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад 

формування та реалізації бюджетної доктрини України. Розкрито економічний 

зміст бюджетної доктрини, її необхідність, специфіку та характерні ознаки в 
системі фінансової науки і практики, а також структурні елементи. 

 

21. Десятнюк, Оксана Миронівна Діалектика ризиковості розбудови подат-
кової системи України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Оксана 
Миронівна Десятнюк ; наук. консультант С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2010. – 425 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження діалектики і 

соціально-економічної природи ризиковості розбудови податкової системи та 
обґрунтовано основи розвитку концепції ризикології у сфері оподаткування. 
Виявлено джерела ризиків податкової системи, здійснено їхню структуризацію. 
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22. Іващук, Ірина Олегівна Митна доктрина глобального простору [Текст] : 
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ірина Олегівна Іващук ; наук. кон-

сультант С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 622 с. 
У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування 

митної доктрини глобального простору та розроблення на цій основі 
необхідних інституційно-економічних механізмів для її реалізації. 

 

23. Матвіїв, Микола Ярославович Маркетинг на ринку знань [Текст] : дис. ... 
д-ра екон. наук : 08.00.04 / Микола Ярославович Матвіїв ; наук. консуль-
тант Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 435 с 
У дисертаційній роботі окреслено новий напрямок наукового дослідження 

особливостей реформування і розвитку маркетингу знань в умовах ринкових 

відносин, обґрунтовано теоретичні та практичні аспекти маркетингу знань на 
ринку, засади адаптації маркетингових організаційних форм та їхнє 
функціонування в сучасних умовах. 

 

2011 

 

24. Кізима, Тетяна Олексіївна Фінанси домогосподарств : концептуальні 
засади теорії і практики [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Тетяна 
Олексіївна Кізима ; наук. консультант С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2011. – 466 с.  
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретико-

методологічних основ фінансів домогосподарств та запропоновано цілісну 
наукову концепцію їхнього формування і розвитку в Україні. Розкрито 

економічну сутність та зміст фінансів домогосподарств і виокремлено ознаки 

їхньої ідентифікації у складі фінансової системи України. 

 

25. Куриляк, Віталіна Євгенівна Цивілізаційні і міжкультурні виміри 

міжнародного менеджменту [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / 

Віталіна Євгенівна Куриляк ; наук. консультант С. І. Юрій. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2011. – 465 с. 
У дисертації подано теоретичні узагальнення глобальних тенденцій 

розвитку, аналіз практики міжнародного співробітництва, дослідження форм і 
методів управління економічними процесами, на основі яких обґрунтована 
концепція цивілізаційних і міжкультурних вимірів міжнародного менеджменту. 

 

26. Микитюк, Петро Петрович Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної 
діяльності підприємств теорія і практика [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.09 / Петро Петрович Микитюк ; наук. консультант Б. М. Литвин. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 547 с. 
У дисертації на основі узагальнення сутнісних аспектів аналізу 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі 
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сформовано теоретико-методологічні підходи до аналізу ефективності цієї 
діяльності. Обґрунтовано доцільність практичного застосування запропоно-

ваних методичних підходів до оцінки та аналізу ефективності інвестиційно-

інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі на основі сформованої 
методології аналізу інвестиційно-інноваційних проектів. 

 

27. Монастирський, Григорій Леонардович Модернізація технологій управ-
ління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в 
умовах трансформаційних змін в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.03 / Григорій Леонардович Монастирський ; наук. консультант 
А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 467 с. 
У дисертації подано результати дослідження теоретико-методологічних та 

практичних підходів до формування концепції модернізації технологій 

управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в 
умовах трансформаційних змін в Україні. 

 

2012 

 

28. Білозубенко, Володимир Станіславович Інноваційна система ЄС: методо-

логія та тенденції розвитку [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / 

Володимир Станіславович Білозубенко ; наук. консультант О. Б. Чернета. – 

Донецьк : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2012. – 479 с. 
У дисертації обґрунтовано необхідність виокремлення парадигми 

інноваційних систем макрорівня, досліджено їх сутність, ієрархію та функції. 
Розглянуто чинники й узагальнено методологічні засади формування та 
розвитку міжнародних інноваційних систем. 

 

29. Гораль, Ліліана Тарасівна Системно-цільове забезпечення технологічного 

оновлення підприємств магістрального транспорту газу [Текст] : дис. ... 
д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ліліана Тарасівна Гораль ; наук. консультант 
В. Я. Брич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 407 с. 
Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, методичних та 

прикладних аспектів системно-цільового забезпечення технологічного 

оновлення підприємств магістрального транспорту газу. У дисертаційній роботі 
розкрито теоретико-методологічні й науково-методичні засади технологічного 

оновлення підприємств. 
 

30. Дерій, Василь Антонович Теоретико-методологічні засади обліку і контро-

лю витрат та доходів підприємств [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / 

Василь Антонович Дерій ; наук. консультант З.-.М. В. Задорожний. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 471 с.  
У дисертації викладено результати дослідження теоретико-методологічних 

засад обліку і контролю витрат та доходів підприємств і розроблено практичні 
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рекомендації щодо їхнього удосконалення у сільськогосподарських під-

приємствах. 
 

31. Пуцентейло, Петро Романович Організаційно-економічне забезпечення 
конкурентоспроможного розвитку м’ясного скотарства України [Текст] : 
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Петро Романович Пуцентейло ; наук. 
консультант М. К. Пархомець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 454 с.  
У дисертації подано результати дослідження теоретико-методологічного і 

науково-практичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку і ефек-
тивного функціонування одного з важливих підрозділів національної еконо-

міки – м’ясного скотарства в умовах розвитку ринкових відносин в Україні. 
 

32. Цимбал, Олександр Іванович Інституційне регулювання ринку праці 
України: теорія, методологія, практика [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.03 / Олександр Іванович Цимбал ; наук. консультант С. І. Бандур. – 

К. : НАН Укр. РВПС Укр, 2011. – 476 с. 
У дисертації обґрунтовано вирішення важливої науково-прикладної 

проблеми розвитку національного господарства в частині удосконалення 
регулювання однієї із його підсистем – ринку праці, суть якого полягає в 
переорієнтації відповідних механізмів на принципи інституційної активності 
усіх суб’єктів соціально-трудових відносин. 

 

2013 

 

33. Кнейслер, Ольга Володимирівна Новітня парадигма формування ринку 

перестрахування України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Ольга 
Володимирівна Кнейслер ; наук. консультант А. І. Крисоватий. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2013. – 486 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретико-

методологічних основ ринку перестрахування та окреслено парадигму його 

формування в Україні. Розроблено методологічний інструментарій наукового 

пізнання перестрахувальних відносин, обґрунтовано вихідні методологічні 
домінанти формування теорії перестрахувального ринку. 

 

34. Макара, Оксана Василівна Формування моделі соціально орієнтованого 

регулювання національної економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.03 / Оксана Василівна Макара ; наук. консультант А. Ф. Мельник. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 440 с.  
У дисертації подано дослідження теоретико-методологічних та практичних 

підходів до формування моделі соціально орієнтованого регулювання 
національної економіки. Виявлено проблеми формування в Україні нових 

інститутів соціально-економічного розвитку та окреслено шляхи їх вирішення у 
сучасних умовах. 

 



 14

2014 

 

35. Гуменюк, Юрій Петрович Трудова міграція в системі тектонічних зсувів 
світової економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Юрій 

Петрович Гуменюк ; наук. консультант О. І. Амоша. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2014. – 494 с. 
У дисертації обґрунтовано нову парадигму розвитку міжнародної трудової 

міграції, що базується на досягненнях сучасних теорій міжнародного руху 

факторів виробництва, новаторських концепцій людського капіталу та ех ante i 

ex past аналізу чинників та умов перебігу процесу формування міжнародної 
трудоміграційної системи. 

 

36. Кравчук, Наталія Ярославівна Фінансові дисбаланси світової економіки в 
умовах асиметрій глобального розвитку [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.02 / Наталія Ярославівна Кравчук ; наук. консультант С. І. Юрій. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 539 с. 
У дисертаційній роботі науково обґрунтовано економічну природу нерів-

новаги як імперативу глобального розвитку, розкрито сутність асиметрій і 
дисбалансів як форм прояву нерівноважного глобального розвитку, запропоно-

вано авторський підхід щодо концептуальної ідентифікації глобальних фінансо-

вих дисбалансів. 
 

37. Скаско, Олег Іванович Теорія, методологія та організація системи контро-

лю в банках України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Олег Іва-
нович Скаско ; наук. консультант М. І. Крупка. – Тернопіль , 2014. – 437 с.  
У дисертації подано результати дослідження теоретичних, методичних та 

організаційних засад системи контролю в банках України. Розкрито сутність, 
функції та специфіку внутрішнього контролю, внутрішнього й зовнішнього 

аудиту. Узагальнено концептуальні, інституційні основи ефективності системи 

контролю, досліджено банківські кризи, ознаки їх виникнення та роль 
контролю в забезпеченні фінансової стабільності банків. 

 

38. Хорунжак, Надія Михайлівна Модернізація обліку і контролю в бюджет-
них установах в умовах системної трансформації управління [Текст] : 
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Надія Михайлівна Хорунжак ; наук. 

консультант П. Я. Хомин, Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 

469 с. 
Обґрунтовано організаційні засади розвитку бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах, спрямовані на формування уніфікованої системи управ-
ління та методологічне забезпечення процедур формування джерел облікової 
інформації. 

 



 

 15

2015 

 

39. Бобиль, Володимир Володимирович Управління банківськими ризиками в 
умовах фінансової кризи [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / 

Володимир Володимирович Бобиль ; наук. консультант П. М. Макарен-

ко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 442 с. 
Дисертацію присвячено розробленню й науковому обґрунтуванню 

концептуальних підходів до управління банківськими ризиками. Розкрито 

економічну сутність банківських ризиків, виокремлено чинники їх виникнення 
та класифікаційні ознаки. 

 

40. Болгар, Тетяна Миколаївна Управління проблемними кредитами банку 
[Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Тетяна Миколаївна Болгар ; 

наук. консультант І. С. Гуцал. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 557 с. 
У дисертації розроблено теоретико-методологічне забезпечення та 

практичні рекомендації щодо управління проблемними кредитами банківських 

установ. 
 

41. Кузьмак, Олена Миколаївна Банківський ризик-менеджмент: теорія, 
методологія і практика [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Олена 
Миколаївна Кузьмак ; наук. консультант І. С. Гуцал. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2015. – 470 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретико-

методологічних засад банківського ризик-менеджменту та окреслено напрямки 

його удосконалення у діяльності банків України. 

 

42. Реслер, Марина Василівна Обліково-аналітичне забезпечення операційної 
компоненти фінансового менеджменту [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.00.09 / Марина Василівна Реслер ; наук. консультант З.-М. В. Задорож-

ний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 425 с. 
Дисертаційна робота спрямована на комплексне вирішення теоретичних та 

практичних проблем обліково-аналітичного забезпечення операційної 
компоненти фінансового менеджменту на основі використання системного 

підходу. 
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БІБЛІОГРАФІЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ  

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ  

КАНДИДАТА НАУК 
 

1994 

 

43. Галушка, Ольга Михайлівна Аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємств галузі пивоварства в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.12 / Ольга Михайлівна Галушка ; наук. керівник Р. В. Федорович. – 

Тернопіль : ТАНГ, 1994. – 208 с. 
У дисертації висвітлюється методика аналізу фінансових результатів 

діяльності броварних підприємств в умовах формування ринкових відносин. 

Розкриття методики аналізу побудоване з використанням реального цифрового 

матеріалу Тернопільського пивзаводу № 2. 

 

44. Ігнатьєв, Вадим Олександрович Організація внутрішньовиробничих 

відносин на основі використання розрахункових цін [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.05 / Вадим Олександрович Ігнатьєв ; наук. керівник 
І. В. Тирпак. – Тернопіль : ТІНГ, 1994. – 186 с. 
У дисертації розглядаються методи організації внутрішньовиробничих 

відносин з використанням товарно-грошових механізмів й таких їх складових, 

як внутрішньогосподарські договори та розрахункові ціни. 

 

45. Михайлишин, Надія Петрівна Облік, оперативний контроль витрат та 
калькулювання собівартості продукції буряківництва [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.12 / Надія Петрівна Михайлишин ; наук. керівник 
Ю. Я. Литвин. – Тернопіль : ТІНГ, 1994. – 173 с. 
У дисертації висвітлено нові підходи до побудови обліку витрат на 

вирощування цукрових буряків, в розробці нової методики обліку, оператив-
ного контролю виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в 
умовах переходу до ринкових відносин. 

 

46. Проскура, Володимир Федорович Спеціалізація роздрібної торгової мережі 
і її вплив на підвищення ефективності торгівлі [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.05 / Володимир Федорович Проскура ; наук. керівник 
М. В. Панасюк. – Львів : ЛТЕІ, 1994. – 233 с. 
У дисертації комплексно досліджено процес спеціалізації роздрібної 

торгової мережі, об’єктивну закономірність його розвитку та механізм впливу 

на підвищення ефективності торгівлі і розроблено методичні підходи до 

економічного обґрунтування діяльності спеціалізованих магазинів в умовах 

переходу до ринкових відносин. 

 



 

 17

1995 

 

47. Блажей, Людмила Андріївна Оперативний економічний аналіз використан-

ня виробничих ресурсів в умовах функціонування АРМ [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.06.04 / Людмила Андріївна Блажей ; наук. керівник 

А. М. Галас, Г. П. Журавель. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – 224 с. 
У дисертації розкрито методику ефективного використання виробничих 

ресурсів, зростання ролі оперативного економічного аналізу в системі управ-
ління, застосування засобів обчислювальної техніки, створення на цій основі 
автоматизованих систем управління виробництвом. 

 

48. Золотий, Любомир Романович Звітність сільськогосподарських підприємств і 
їх аналіз на базі ПЕОМ [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Любо-

мир Романович Золотий ; наук. керівник Ю. Я. Литвин, Г. П. Журавель. – 

Тернопіль : ТАНГ, 1995. – 202 с. 
Дисертація висвітлює дослідницькі розробки з методології створення 

автоматизованого робочого місця бухгалтера-економіста зі зведення звітності 
та її аналізу на базі ПЕОМ. Визначено резерви зменшення робочого часу на 
обробку економічної інформації. 

 

49. Мельник, Наталія Геннадіївна Облік та аналіз виробництва цукру в умовах 
переходу до ринкової економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.04 / Наталія Геннадіївна Мельник ; наук. керівник Ю. Я. Литвин, 

М. Я. Остап’юк. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – 174 с. 
У дисертації розкривається вдосконалення виробничих відносин в АПК, 

зниження собівартості цукру, зміцнення сировинної бази цукрових заводів та 
забезпечення підвищення загальної ефективності виробництва цукру. 

 

50. Чайковський, Володимир Федорович Сільськогосподарська кооперація в 
Західній Україні 1920–1939 років [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.07.02 ; 08.00.03 / Володимир Федорович Чайковський ; наук. керівник 
С. Л. Дусановський, Б. Д. Лановик. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – 178 с. 
У дисертації розкрито роль сільськогосподарських кооперативів у системі 

західноукраїнської кооперації, її керівних органів, окремих діячів. Відображено 

діяльність окремих галузей сільськогосподарської кооперації: споживчої, 
заготівельно-збутової, виробничої, кредитної; їх розвиток від нижчих форм до 

вищих, методи роботи, взаємодію між собою. 

 

51. Щерба, Лєшек В’єслав Організаційно-економічні передумови функціо-

нування підприємств з іноземними інвестиціями [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.01 / Лєшек В’єслав Щерба ; наук. керівник О. Є. Кузьмін, 

В. П. Вихрущ. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – 156 с. 
У дисертації розкрито проблему забезпечення ефективності підприємств з 

іноземними інвестиціями. Практично йдеться про поєднання різних за змістом 
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підходів українських та іноземних інвесторів щодо аналізу діяльності, 
використання ресурсів при реалізації інноваційних проектів, оптимізації 
організаційно-технічних характеристик виробництва. 

 

1996 

 

52. Білорус, Петро Миколайович Шляхи розвитку підприємств молочно-

продуктового підкомплексу АПК в умовах трансформації форм власності 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Петро Миколайович Білорус ; 
наук. керівник В. М. Олійник. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 181 с. 
Дисертація висвітлює теоретичні, методичні і практичні аспекти перед-

умов розвитку молокопереробних підприємств західного регіону України. 

Розкрито сучасні приватизаційні процеси, формування раціональних міжгалу-

зевих зв’язків між центрами промислової переробки молочної сировини. 

 

53. Карпик, Ярослав Михайлович Вдосконалення аналізу використання обо-

ротних засобів в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі 
підприємств радіоелектронної промисловості України) [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.06.04 / Ярослав Михайлович Карпик ; наук. керівник 
С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 205 с. 
У дисертації розкрито процес організації оборотних коштів промисловості 

з врахуванням галузевої специфіки в радіотехнічних підприємствах та 
об’єднаннях. Висвітлено методику оперативного аналізу, що працює в умовах 
ринкової економіки. 

 

54. Кузьмінський, Юрій Анатолійович Оперативний облік і контроль про-

дукції та надходжень коштів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / 

Юрій Анатолійович Кузьмінський ; наук. керівник І. П. Житна. – 

Луганськ : СДУ, 1996. – 150 с. 
У дисертації розкрито методологію та організацію оперативного обліку та 

контролю за матеріалами бухгалтерського, статистичного і оперативного обліку 
вітчизняних підприємств-експортерів та підприємств спецекспортерів. 
Визначено ключові теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління 
експортом, надходження коштів від експорту. Проведено аналіз та порівняння 
конкретних переваг, мотивів зарубіжного обліку та контролю. 

 

55. Кулаєць, Марія Михайлівна Раціональний розвиток форм господарювання 
в АПК при переході до ринку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / 

Марія Михайлівна Кулаєць ; наук. керівник А. М. Стельмащук. – Терно-

піль : ТАНГ, 1996. – 201 с. 
У дисертації розкрито теорію, методологію та практику організаційно-

економічних відносин в агропромисловому комплексі, здійснення економічної 
реформи на основі роздержавлення, приватизації, раціонального і ефективного 

функціонування різних форм господарювання. 
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56. Мариновський, Володимир Миколайович Облік виробничих витрат і 
аналіз собівартості продукції: питання організації та методики (на прикладі 
хлібопекарських підприємств різних форм власності) [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.04 / Володимир Миколайович Мариновський ; наук. 
керівник М. Я. Остап’юк. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 226 с. 
У дисертації розкрито організацію та методику обліку виробничих витрат 

собівартості продукції. Використані дані бухгалтерської і статистичної 
звітності хлібопекарських підприємств України, нормативні матеріали, дані 
обліку обстежених підприємств, вітчизняні та зарубіжні публікації з даної 
проблеми. 

 

57. Оленчик, Андрій Ярославович Система управлінського обліку: проблеми 

методики і організації (на прикладі підприємств скляної промисловості) 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Андрій Ярославович Оленчик ; 
наук. керівник З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 268 с. 
У дисертації розкрито сфери компетенції управлінського обліку в 

інформаційній системі підприємства і його співвідношення із фінансовим 

обліком і системою збору та обробки нефінансових даних. На прикладі 
підприємств скляної промисловості розглянуто: бюджетне планування, обліко-

ву систему та систему нормативних витрат. 
 

58. Романків, Ірина Ярославівна Проблеми підвищення ефективності вироб-

ництва сільськогосподарських підприємств на основі їх реформування (на 
прикладі агропромислових формувань Тернопільської області) [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Ірина Ярославівна Романків ; наук. 

керівник В. М. Олійник. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 189 с. 
У дисертації розкрито методичні і практичні аспекти економічних 

передумов розвитку сільськогосподарських підприємств західного регіону 

України. Проаналізовано форми і хід приватизаційних процесів у сільському 
господарстві, реформування колгоспів та радгоспів і становлення нових форм 

господарювання. 
 

59. Сарай, Наталія Ізидорівна Удосконалення економічного аналізу вико-

ристання матеріальних ресурсів (на прикладі підприємств місцевої 
промисловості України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / 

Наталія Ізидорівна Сарай ; наук. керівник М. І. Сапачов. – Тернопіль : 
ТАНГ, 1996. – 222 с. 
У дисертації висвітлюється проблема ефективного використання 

матеріальних ресурсів, зростання значення застосування економіко-

математичних методів аналізу, підвищення ролі оперативного економічного 

аналізу в системі управління. Застосування засобів обчислювальної техніки, 

створення на цій основі автоматизованих систем управління виробництвом. 
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60. Сторожук, Олександр Володимирович Облік і аналіз доходів та витрат в 
асоціаціях орендарів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Олек-
сандр Володимирович Сторожук ; наук. керівник Ю. Я. Литвин. – Терно-

піль : ТАНГ, 1996. – 145 с. 
У дисертації досліджено економічну суть оренди як форми господа-

рювання. Розкрито методику визначення орендної плати в асоціаціях орендарів. 
Розроблено положення з покращення організації обліку орендарів з асоціацією і 
між собою, формування та розприділення доходів. 

 

61. Шило, Жанна Степанівна Облік і аналіз виробничих витрат водогоспо-

дарських будівельних об’єднань (на прикладі водогосподарських будівель-
них об’єднань Західного регіону України) [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Жанна Степанівна Шило ; наук. керівник Б. М. Литвин. – 

Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 165 с 
У дисертації розкрита розробка рекомендацій з вдосконалення обліку і 

аналізу виробничих витрат у будівельних організаціях водогосподарських 
об’єднань на основі узагальнення теоретичних положень, виявлення резервів 
зниження собівартості продукції в умовах переходу до ринкових відносин. 

 

1997 

 

62. Круп’як, Лідія Богданівна Формування ринкової інфраструктури та 
підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.07.02 / Лідія Богданівна Круп’як ; наук. керівник 
І. Г. Яремчук. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 190 с. 
У дисертації розкрито теоретичні концепції і рекомендації щодо 

комплексного функціонування бурякоцукрового підкомплексу України. 

Використано методи статистичного аналізу, порівняння і узагальнення, а також 

експертні оцінки. Висвітлено систему формування торговельних відносин при 

виробництві сировини, цукру та ринку збуту, а також запропоновано 

рекомендації та методику її поліпшення. 
 

63. Матвіїв, Микола Ярославович Бухгалтерський облік витрат на основні 
послуги: методологія і методика (на прикладі вищих навчальних закладів 
Міністерства освіти України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / 

Микола Ярославович Матвіїв ; наук. керівник Б. М. Литвин. – Тернопіль : 
ТАНГ, 1997. – 190 с. 
У дисертації розроблено методологічні принципи, методику та систему 

організації бухгалтерського обліку витрат на освітні послуги для використання 
облікової інформації в управлінні діяльністю вищого навчального закладу в 
умовах ринкових відносин. 

 

64. Мельник, Ірина Миколаївна Активізація підприємницької діяльності в 
споживчій кооперації України в умовах перехідної економіки [Текст] : 
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дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Ірина Миколаївна Мельник ; наук. 

керівник В. В. Апопій. – Львів : ЛКА, 1997. – 263 с. 
Дисертацію присвячено питанням розвитку підприємницької діяльності в 

споживчій кооперації України як одної з умов її адаптації до ринкового 

середовища. Встановлена необхідність і можливість поєднання кооперативних і 
підприємницьких принципів із збереження ідентичності кооперації. 

 

65. Тирпак, Василь Іванович Удосконалення механізму створення та діяль-
ності малих підприємств для переробки сільськогосподарської сировини 

(на прикладі підприємств агропромислового комплексу Тернопільської 
області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Василь Іванович 

Тирпак ; наук. керівник В. П. Вихрущ. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 233 с. 
У дисертації розкрито методологічний підхід до організації створення і 

діяльності малих підприємств в АПК для переробки сільськогосподарської 
продукції. Використані економіко-математичні методи, методи статистичного 

аналізу. 
 

66. Яремко, Ігор Йосафатович Трансформація бухгалтерського обліку в 
житлово-комунальному господарстві за умов формування ринкового 

середовища (на прикладі житлово-комунальних підприємств Західного 

регіону України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Ігор Йосафа-
тович Яремко ; наук. керівник Є. В. Мних. – Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 
1997. – 192 с. 
Захищено рукопис кандидатської дисертації, яка досліджує теоретичні, 

методологічні, практичні питання відносно вдосконалення системного 

бухгалтерського обліку на підприємствах житлово-комунального господарства. 
 

1998 

 

67. Денчук, Павло Никифорович Методологія фінансового обліку господар-

ської діяльності (на прикладі підприємств спиртової промисловості) 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Павло Никифорович Денчук ; 
наук. керівник Г. П. Журавель. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 177 с. 
У дисертації розкрито методику та аналіз основних показників 

фінансового стану підприємств спиртової промисловості. Обґрунтовано перелік 
економічних елементів, за якими доцільно вести фінансовий облік затрат 
господарської діяльності підприємств. 

 

68. Кіреєв, Олександр Іванович Реформування бухгалтерського обліку та 
звітності комерційних банків України на основі впровадження міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Олександр Іванович Кіреєв ; наук. керівник В. Д. Сікора. – 

К. : КУ ім. Т. Шевченка, 1998. – 178 с. 
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У дисертації висвітлюється методика реформування бухгалтерського 

обліку і звітності на основі Міжнародних стандартів в комерційних банках 

України. Розкрито основні напрями стратегії реформування обліку і звітності та 
їх впливу на фінансову стабілізацію в Україні. 

 

69. Куриляк, Віталіна Євгенівна Реформування механізму залучення інозем-

них інвестицій у розвиток виробничої сфери України (на основі аналізу 
зарубіжного досвіду) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Віталіна 
Євгенівна Куриляк ; наук. керівник О. А. Устенко. – Тернопіль : ТАНГ, 

1998. – 177 с. 
Дисертація розкриває механізм залучення прямих іноземних інвестицій у 

розвиток виробничої сфери України на основі використання зарубіжного 

досвіду. Розкрито ринковий механізм, орієнтований на широке залучення 
іноземних інвестицій, у тому числі міжнародних кредитних ресурсів. 

 

70. Марцінковська, Олександра Богданівна Еколого-ресурсні основи розвитку 
господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.10.01 / Олександра Богданівна Мар-

цінковська ; наук. керівник Є. П. Качан. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 216 с. 
Дисертація висвітлює поняття «Обласний господарський комплекс», 

однією з умов якого є природно-ресурсний потенціал (ПРП) та екологічні 
умови його раціонального використання, рівень антропотехногенного 

навантаження на природне середовище. 
 

71. Мегедин, Іван Володимирович Ефективність використання ресурсного 

потенціалу сільського господарства в умовах переходу до ринку (на 
прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Іван Володимирович Мегедин ; 

наук. керівник Л. М. Маланчук. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 200 с. 
У дисертації розкрита структура ресурсного потенціалу агропромислового 

виробництва; виявлені невикористані резерви і можливі підвищення 
ефективності використання земельних, трудових і матеріальних ресурсів в 
умовах переходу до ринку; вдосконалена методика комплексного, системного 

аналізу і оцінки окремих ресурсів та потенціалу загалом; розроблений еконо-

мічний механізм його збалансованого розвитку і підвищення ефективності 
використання. 

 

72. Наревич, Микола Ярославович Залучення інвестицій в економіку України 

та розвиток методів ринкової оцінки підприємства: методологія, методика 
та організація [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Микола 
Ярославович Наревич ; наук. керівник Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТАНГ, 

1998. – 140 с. 
У дисертації розкрито методичні та організаційні питання інвестиційної 

діяльності підприємств та методи їх ринкової оцінки. Обґрунтовано та 
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вирішено комплекс питань, пов’язаних з оцінкою підприємства в межах 

міжнародного інвестиційного маркетингу, щодо сучасного стану економіки 

України. 

 

73. Рожелюк, Вікторія Миколаївна Облік і контроль витрат на переробку 

продукції тваринництва (на прикладі молокопереробних підприємств 
Тернопільщини) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Вікторія 
Миколаївна Рожелюк ; наук. керівник В. М. Олійник. – Тернопіль : ТАНГ, 

1998. – 180 с. 
Дисертація розкриває шляхи удосконалення первинного, аналітичного і 

зведеного обліку витрат на переробку молока. Висвітлюється методика 
зведеного обліку витрат і визначення собівартості молочної продукції, 
раціональної побудови реєстрів обліку виробництва при застосуванні ЕОМ. 

 

74. Скальський, Василь Володимирович Реформування агропромислових під-

приємств в період роздержавлення і приватизації (на прикладі Хмель-
ницької області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Василь 
Володимирович Скальський ; наук. керівник Д. П. Доманчук. – Кам’янець-
Подільський : ПДАТА, 1998. – 199 с. 
У дисертації досліджено процес реформування колективних сільськогос-

подарських підприємств в нові агроформування, створені на базі майнових і 
земельних паїв. 

 

75. Скочиляс, Світлана Мирославівна Аналіз продуктивності праці в будів-
ництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах 

будівельно-монтажних організацій корпорації «Укрбуд») [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.06.04 / Світлана Мирославівна Скочиляс ; наук. 
керівник Б. М. Литвин. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 194 с. 
Дисертація розкриває теоретичні і методичні аспекти вдосконалення 

управління будівельно-виробничим персоналом. Розроблено практичні 
рекомендації щодо підвищення продуктивності праці за рахунок організаційно-

технічного розвитку будівельно-монтажних організацій. 

 

76. Шкільняк, Михайло Михайлович Акціонерні товариства та їх розвиток в 
сучасних умовах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Михайло 

Михайлович Шкільняк ; наук. керівник В. П. Вихрущ. – Тернопіль : ТАНГ, 

1998. – 178 с. 
Дисертація розкриває систему створення акціонерних товариств у процесі 

приватизації державного майна. Визначені пріоритетності акціонерної форми 

господарювання та необхідність реструктуризації і санації відкритих 

акціонерних товариств, шляхи їх становлення в нових ринкових умовах. 
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1999 

 

77. Баглей, Ростислав Романович Організаційно-економічне обґрунтування 
підвищення ефективності використання виробничих ресурсів цукрової 
промисловості в умовах ринкових відносин (на прикладі підприємств 
асоціації «Тернопільцукор») [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / 

Ростислав Романович Баглей ; наук. керівник С. Л. Дусановський. – Терно-

піль : ТАНГ, 1999. – 163 с. 
Дисертація розкриває науково-методичні основи ефективності використан-

ня виробничих ресурсів цукрової промисловості в умовах ринкових відносин. 

 

78. Благодєтєлєва-Вовк, Світлана Леонідівна Система оцінки економічної 
інформації діяльності промислових підприємств на основі застосування 
критерію якості (на прикладі машинобудування) [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.01 / Світлана Леонідівна Благодєтєлєва-Вовк ; наук. 
керівник С. І. Губар. – Черкаси : ЧІТІ, 1999. – 171 с. 
У дисертації досліджено проблеми оцінки економічної ефективності 

діяльності промислових підприємств на основі застосування критерію якості; 
розроблено методологію і методику виконання розрахунку кінцевого резуль-
тату роботи підприємства і визначення його ефективного стану; запропоновано 

методики визначення величини можливостей розвитку і можливостей занепаду, 
що відображають економічний потенціал господарського суб’єкта. 

 

79. Вашків, Олександр Павлович Ефективність використання основних вироб-

ничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах 
трансформації суспільно-економічних відносин [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.01 / Олександр Павлович Вашків ; наук. керівник В. П. Вих-

рущ. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 214 с. 
Дисертація розкриває методологію ефективності використання основних 

виробничих фондів вантажного автомобільного транспорту України. Вико-

ристано економіко-математичні і статистичні методи з широким використанням 

комп’ютерної техніки. 

 

80. Десятнюк, Оксана Миронівна Облік і внутрішній аудит основних засобів: 
організація та методика (на прикладі підприємств електротехнічної 
промисловості Західного регіону України) [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Оксана Миронівна Десятнюк ; наук. керівник М. Я. Оста-
п’юк. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 218 с. 
У дисертації дано теоретичне і практичне обґрунтування вдосконалення 

організації та методики бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту 
основних засобів в умовах переходу до ринкових відносин. 

 

81. Думинець, Оксана Стефанівна Облік і аналіз витрат на підприємствах 
енергетики (на прикладі теплових електростанцій Західного регіону 
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України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Оксана Стефанівна 
Думинець ; наук. керівник В. С. Рудницький. – Львів : ЛКА, 1998. – 258 с. 
Дисертація висвітлює шляхи вдосконалення методики бухгалтерського 

обліку і аналіз витрат на підприємствах енергетики. Розроблено рекомендації 
стосовно їх вдосконалення за рахунок використання сучасних облікових і 
аналітичних систем, форм та методик. 

 

82. Микитюк, Петро Петрович Аналіз фінансового стану будівельних фірм в 
умовах ринку та шляхи його покращення (на матеріалах будівельно-

монтажних організацій західних областей України) [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.04 / Петро Петрович Микитюк ; наук. керівник 
Б. М. Литвин. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 151 с. 
У дисертації вдосконалено методику аналізу фінансового стану буді-

вельно-монтажних організацій в умовах переходу до ринкових відносин і 
визначено шляхи забезпечення їх фінансової стійкості та платоспроможності. 

 

83. Предик, Галина Адамівна Формування мережі інформаційних підприємств 
в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Галина Адамівна 
Предик ; наук. керівник Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 165 с. 
Дисертація розкриває основні напрямки формування мережі інформацій-

них підприємств в рамках єдиного інформаційного простору України. Роз-
роблено класифікацію видів інформації, які задовольняють інформаційний 

попит підприємств, запропоновано структурну модель ринку інформаційних 

послуг, визначено фактори навколишнього середовища, які впливають на 
діяльність інформаційних підприємств. 

 

84. Семчишин, Микола Володимирович Управлінські аспекти бухгалтерського 

обліку у сільському господарстві (на прикладі підприємств овочівництва 
закритого ґрунту Західного регіону України) [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Микола Володимирович Семчишин ; наук. керівник 
Ю. Я. Литвин. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 247 с. 
Дисертаційна робота дає наукове обґрунтування передумов оптимального 

впровадження системи управлінського обліку на підприємствах овочівництва 
закритого ґрунту Західного регіону України. 

 

85. Сиротяк, Роман Михайлович Аналітичне забезпечення менеджменту 

житлово-комунальних підприємств у перехідній економіці (на прикладі 
житлово-комунальних підприємств Західного регіону України) [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Роман Михайлович Сиротяк ; наук. 
керівник Є. В. Мних. – Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1998. – 297 с. 
У дисертації розглянуто аналітичне забезпечення менеджменту житлово-

комунальних підприємств в перехідній економіці. Розроблено методичні засади 

економічного аналізу з використанням комп’ютерних технологій. 
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86. Штефан, Зоряна Богданівна Аналіз ефективності використання виробни-
чого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпо-
рації «Укрбуд») [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Зоряна 
Богданівна Штефан ; наук. керівник С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТАНГ, 
1999. – 223 с. 
У дисертації вироблено науково обґрунтовані положення вдосконалення 

методології, методики та організації аналізу виробничого потенціалу будівель-
но-монтажних організацій, визначення шляхів підвищення ефективності його 
використання в умовах переходу до ринкових відносин. 

 

2000 

 
87. Василюк, Марія Михайлівна Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і 

технологічного транспорту при експлуатації родовищ у нафтогазодо-
бувних об’єднаннях [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Марія 
Михайлівна Василюк ; наук. керівник Б. М. Литвин. – Тернопіль : ТАНГ, 
2000. – 198 с. 
У дисертації досліджено сутність і зміст витрат на транспортне 

обслуговування основного виробництва, методику обліку та аналізу послуг 
спеціальної техніки і технологічного транспорту нафтогазодобувних об’єднань. 

 
88. Вовк, Лілія Степанівна Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності під-

приємств (на прикладі електронної промисловості України) [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Лілія Степанівна Вовк ; наук. керівник 
І. В. Якимів. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 179 с. 
У дисертації розроблені науково-методичні і конкретно-практичні поло-

ження щодо вдосконалення системи аналізу інвестиційної діяльності під-
приємств в умовах економічного реформування. 

 
89. Данилюк, Ірина Вадимівна Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: 

проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Ірина Вадимівна Данилюк ; 
наук. керівник З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 195 с. 
Дисертація присвячена питанням визначення місця та ролі фінансового 

аналізу й аудиту в системі управління. В ній запропонована вдосконалена 
методика фінансового аналізу, яка пристосована до вимог ринкової економіки, 
а також використання її в аудиторській перевірці з метою оцінки фінансово-
господарської діяльності підприємств. 

 

90. Левицька, Світлана Олексіївна Облік і аудит операцій в іноземній валюті 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Світлана Олексіївна Левицька ; 
наук. керівник С. О. Зубілевич. – Рівне : РДТУ, 2000. – 218 с. 
У дисертації розглядаються проблеми інтеграції України в міжнародний 

ринок капіталу, економічна позиція України в світі та умови щодо інфор-
маційного забезпечення цих питань. 
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91. Литвин, Надія Богданівна Облік і аналіз валютних операцій комерційних 

банків України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Надія 
Богданівна Литвин ; наук. керівник В. В. Сопко. – Тернопіль : ТАНГ, 

2000. – 204 с. 
У дисертації розкрито теоретичні та методичні проблеми вдосконалення 

бухгалтерського обліку та аналізу валютних операцій комерційних банків. 
Узагальнено зарубіжний досвід обліку валютних операцій та обґрунтовано 

можливості його застосування у вітчизняній практиці. Розроблено концеп-

туальну схему проведення комплексного аналізу валютних операцій та систему 
показників для оцінки їх ефективності. 

 

92. Прибега, Ігор Євгенійович Облік і аналіз іноземних інвестицій: методика 
та організація (на прикладі підприємств швейної промисловості України) 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Ігор Євгенійович Прибега ; 
наук. керівник З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 196 с. 
У дисертації досліджено методичні та організаційні проблеми ведення 

бухгалтерського обліку й аналізу іноземних інвестицій на підприємствах 
швейної промисловості України. 

 

93. Скубій, Оксана Леонідівна Організація і методика внутрішньофірмового 

планування беззбитковості діяльності підприємства (на прикладі під-

приємств, що спеціалізуються на виробництві товарів народного спожи-

вання) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Оксана Леонідівна 
Скубій ; наук. керівник О. О. Орлов. – Хмельницький : ХТУП, 2000. – 

207 с. 
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів 

організації внутрішньофірмового планування на підприємствах, що виробляють 
товари народного споживання. 

 

2001 

 

94. Блащук, Юрій Олександрович Валютний контроль операцій на світовому 
фінансовому ринку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Юрій 

Олександрович Блащук ; наук. керівник О. М. Шаров. – Тернопіль : ТАНГ, 

2001. – 195 с. 
Дисертація присвячена проблемам розвитку системи валютного контролю 

за банківськими операціями на світовому фінансовому ринку. Досліджені 
теоретичні і методологічні основи створення та функціонування високоефек-
тивного валютного контролю. Розкрито шляхи модифікації системи валютного 

контролю України в напрямку її адаптації до світових стандартів. 
 

95. Бобчук, Ігор Петрович Організаційно-економічні основи формування 
ринків м’ясо-молочної продукції (на прикладі західних областей України) 
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[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Ігор Петрович Бобчук ; наук. 

керівник С. Л. Дусановський. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 189 с. 
У дисертації обґрунтована теоретичні та методичні положення формування 

ринків м’ясо-молочної продукції в умовах переходу до нових форм господа-
рювання. Розроблено методику оцінки функціонування товарних продовольчих 
ринків з урахуванням відповідних чинників. Запропоновані шляхи збільшення 
виробництва та реалізації м’ясо-молочної продукції на перспективу в західних 

областях України. 

 

96. Бруханський, Руслан Феоктистович Організація бухгалтерського обліку в 
умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі 
господарств Тернопільської області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.04 / Руслан Феоктистович Бруханський ; наук. керівник В. М. Олійник. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 207 с. 
У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичну основу і практичну 

значимість процесу реструктуризації сільськогосподарських підприємств, 
проаналізовано базові принципи трансформації системи бухгалтерського обліку 
в реформованих господарствах. 

 

97. Гавришко, Наталія Василівна Облік і аналіз маркетингової та збутової 
діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-

фармацевтичної промисловості України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.04 / Наталія Василівна Гавришко ; наук. керівник М. С. Пушкар. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 256 с. 
Дисертація розкриває проблему формування інформації про витрати на 

маркетингову діяльність в системі бухгалтерського обліку. Зібрано дані про 

маркетингову діяльність, які дають змогу проводити аналіз їх динаміки, 

структури, виявляти відхилення від кошторису, визначати ефективність 
маркетингових заходів. 

 

98. Гнатишин, Людмила Богданівна Організація системи обліку виробничо-

фінансової діяльності фермерських господарств [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Людмила Богданівна Гнатишин ; наук. керівник Є. В. Мних. – 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 185 с. 
Дисертацію присвячено питанням вдосконалення методики та організації 

системи обліку виробничо-фінансової діяльності селянських (фермерських) 

господарств. У дисертаційній роботі подається оцінка ситуації в аграрному 
секторі Львівської області, зокрема фермерський уклад виділяється як окремий 

структурний підрозділ економічної системи, що вимагає постановки питання 
про оптимальну систему бухгалтерського обліку діяльності фермерських 

господарств. 
 

99. Голомша, Наталя Євгенівна Організаційно-економічні основи формування 
ринку молока та молочної продукції (на матеріалах молокопродуктового 
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підкомплексу АПК Тернопільської області) [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.07.02 / Наталя Євгенівна Голомша ; наук. керівник Т. Г. Дудар. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 165 с. 
Дисертація присвячена питанням організації та функціонування ринку 

молока та молочної продукції. У дисертаційній роботі на матеріалах Терно-

пільської області проведено аналіз і здійснено оцінку сучасного стану ринкових 

відносин у молокопродуктовому підкомплексі, розроблено пропозиції щодо їх 

удосконалення. 
 

100. Драч, Світлана Василівна Економічний аналіз виробничих запасів під-

приємств (на прикладі м’ясокомбінатів України) [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.04 / Світлана Василівна Драч ; наук. керівник С. І. Шка-
рабан. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 179 с. 
У дисертації розкрито теоретичне та практичне обґрунтування удоско-

налення організації і методики аналізу виробничих запасів та раціональна 
організація обчислювальних робіт на м’ясокомбінатах у сучасних умовах 

господарювання. 
 

101. Жовтанецька, Оксана Омелянівна Економічне регулювання розвитку тва-
ринницько-продуктового комплексу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.07.02 / Оксана Омелянівна Жовтанецька ; наук. керівник Р. А. Іванух. – 

Львів : ЛДАВМ ім. С. З. Гжицького, 2001. – 208 с. 
У дисертації розкрито закономірності й особливості розвитку тварин-

ницько-продуктового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки. 

Розроблено науково обґрунтовані рекомендації структурної перебудови тва-
ринницько-продуктового комплексу, стратегії і тактики його реформування. 

 

102. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання вироб-

ничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних 

підприємств Західного регіону України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.04 / Едуард Томікович Карапетян ; наук. керівник Р. В. Федорович. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 175 с. 
У дисертаційній роботі вдосконалено системи аналізу формування та 

виконання виробничої програми на підприємствах швейної галузі України за 
рахунок використання сучасних аналітичних систем, форм підвищення ефек-
тивності виробництва, раціонального і ефективного використання ресурсів. 

 

103. Мельник, Вікторія Віталіївна Механізми трансформації моделі українсько-

польських економічних відносин у контексті стратегічного партнерства 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Вікторія Віталіївна Мельник ; 
наук. керівник Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 209 с. 
Дисертація присвячена дослідженню проблеми трансформації економічних 

відносин України і Польщі в умовах ринкових перетворень в обох країнах та 
геополітичних і геоекономічних змін у Європі. Визначено механізми фор-
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мування інвестиційно-виробничої моделі українсько-польських відносин, тобто 

моделі, яка відповідатиме ідеї стратегічного партнерства. 
 

104. Пастух, Юрій Анатолійович Обґрунтування економічної ефективності 
технологій виробництва цукрових буряків в умовах центральної частини 

лісостепу України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Юрій 

Анатолійович Пастух ; наук. керівник В. І. Пиркін. – К. : УААН, 2000. – 

185 с.  
У дисертації розкрито комплекс теоретичних, методичних і практичних 

питань, пов’язаних з проведенням енергоекономічної оцінки ефективності 
різних за рівнем інтенсифікації технологій виробництва цукрових буряків. 
Розроблені нормативи технологій виробництва цукрових буряків, які дозво-

ляють підвищити урожайність, збільшити обсяги заготовок сировини і вироб-

ництва цукру. 
 

105. Писаренко, Тетяна Миколаївна Облік, аналіз і контроль ефективності 
використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах 
установ охорони здоров’я Волинської області) [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Тетяна Миколаївна Писаренко ; наук. керівник І. Д. Фаріон. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 263 с. 
У дисертації розкрито природу та зміст фінансових ресурсів, висвітлено 

особливості діючої системи ведення обліку в бюджетних установах. Визначено 

основні методи контролю за ефективним використанням фінансових ресурсів 
медичних установ. 

 

106. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу: методика 
та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Святослав Васильович Питель ; 
наук. керівник Г. П. Журавель. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 194 с. 
У дисертації досліджено методичні та організаційні проблеми ведення 

бухгалтерського обліку й аналізу власного капіталу на промислових під-

приємствах України. Обґрунтована класифікація власного капіталу підприємст-
ва з точки зору джерел його формування та напрямків цільового використання. 
Визначено шляхи вдосконалення бухгалтерської звітності акціонерного това-
риства, що базується на взаємопов’язаній сукупності та комбінації пропозицій 

щодо моделювання оптимальної фінансової звітності. 
 

107. Романів, Ростислав Володимирович Формування та функціонування систе-
ми управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі 
підприємств лакофарбової промисловості України) [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.04 / Ростислав Володимирович Романів ; наук. керівник 
М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 224 с. 
У дисертації розглянуті теоретичні, методологічні і практичні питання 

організації системи управлінського обліку на лакофарбових підприємствах 
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України. В роботі запропоновано напрямки вдосконалення групування витрат 
за ступенем впливу чинників виробництва на їх рівень, за видами витрат, за 
місцями виникнення та сферами відповідальності. Визначено підходи щодо 

формування інтегрованої автоматизованої системи підприємства, запропонова-
но шляхи використання технічних засобів, які володіють елементами штучного 
інтелекту. 

 

108. Руда, Ольга Іванівна Ефективність функціонування електроенергетичних 
підприємств на базі поновлювальних джерел енергії (на прикладі ВЕС у 
Карпатському регіоні) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Ольга 
Іванівна Руда ; наук. керівник М. В. Римар. – Львів : УкрДЛТУ, 2001. – 

201 с. 
У дисертації розроблена методика оптимального варіанта інвестицій в 

розвиток енергетичних підприємств, яка враховує необхідність дотримання 
принципів концепції екологічно сталого розвитку, зміцнення енергетичної 
безпеки та особливості дисконтування майбутніх витрат і результатів. Доведено 

високу економічну ефективність інвестицій у розвиток енергетичних під-

приємств на базі використання енергії вітру у Карпатському регіоні. 
 

109. Саєнко, Михайло Григорович Формування та організаційно-економічне 
обґрунтування раціонального використання трудового потенціалу (на 
прикладі АПК Тернопільської області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.07.02 / Михайло Григорович Саєнко ; наук. керівник В. М. Олійник. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 220 с. 
У дисертаційній роботі комплексно досліджуються теоретичні і практичні 

аспекти відтворення трудового потенціалу сільського господарства в умовах 
перехідної економіки на прикладі всіх суб’єктів сільськогосподарського 

виробництва. 
 

110. Тріль, Світлана Романівна Облік і аналіз витрат та результатів госпо-

дарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Світлана Романівна Тріль ; 
наук. керівник З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 233 с. 
Дисертація розкриває методику обліку та аналізу витрат і результатів 

господарської діяльності підприємств цукрової промисловості. Запропоновано 

обґрунтовану номенклатуру економічних елементів і статей витрат з 
урахуванням технологічних особливостей цукрового виробництва, яка 
відповідає сучасним умовам господарювання. Визначено основні підходи щодо 

організації системи фінансового аналізу витрат і результатів діяльності в 
аудиторській практиці. 

 

111. Трофімова, Тетяна Вікторівна Облік витрат на виробництво і калькулю-

вання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої 
консервної промисловості України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
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08.06.04 / Тетяна Вікторівна Трофімова ; наук. керівник З. В. Гуцайлюк. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 185 с. 
У дисертації розроблено методичні і практичні рекомендації з удоско-

налення методики обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості на 
плодоовочевих консервних підприємствах відповідно до вимог національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
 

112. Чинь, Тхи Тху Хыонг Формирование рыночной экономики Вьетнама 
[Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.05.01 / Тхи Тху Хыонг Чинь ; науч. 

руководитель Ю. Л. Петрушевский. – Донецк : ДонГАУ, 2001. – 180 с. 
Диссертация посвящена исследованию ключевых вопросов трансфор-

мирующейся экономики, в часности обосновано реформирование народного 

хозяйства в направлении рынка и создание предпринимательской среды. В 

диссертации исследованы причины государстенных предприятий по сравнению 

с частными, что стало широко распространенным явлением. 

 

113. Чеботар, Сергій Іванович Економічні реформи у Польщі: українсько-

польські порівняльні дослідження [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.05.01 / Сергій Іванович Чеботар ; наук. керівник С. В. Мочерний. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 186 с. 
Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних і практич-

них питань трансформації економічної системи Польщі в умовах перехідної 
економіки. 

 

114. Шевчук, Віра Романівна Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових 
потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України) 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Віра Романівна Шевчук ; наук. 
керівник Г. В. Нашкерська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 174 с. 
Дисертацію присвячено питанням вдосконалення методики та організації 

економічного аналізу грошових потоків підприємств, що охоплює побудову 

моделі аналітичних досліджень та з’ясування особливостей їх проведення в 
цілях раціоналізації грошових потоків меблевиробничих підприємств України. 

 

115. Штефанич, Ольга Дмитрівна Методологічні основи бізнес-планування (на 
прикладі машинобудівних підприємств західних областей України) 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Ольга Дмитрівна Штефанич ; 

наук. керівник І. С. Вовчак. – Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2001. – 168 с. 
У дисертаційній роботі розглянуті теоретичні і практичні питання бізнес-

планування на підприємстві. Зокрема, дано більш досконале визначення суті 
бізнес-плану, доказана відмінність цього важливого планового документа від 

поточного плану підприємства, обґрунтовано сфери його використання, 
виконувані ним функції та терміни, на які складається бізнес-план. 
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116. Бялковська, Ганна Дмитрівна Організаційно-економічний механізм раціо-

нального розвитку і підвищення ефективності тютюнництва (на прикладі 
тютюносійних господарств Придністров’я України) [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.07.02 / Ганна Дмитрівна Бялковська ; наук. керівник 
А. М. Стельмащук. – Велика Бакта : ЗІАВУААН, 2002. – 185 с. 
У дисертації розкрито теоретичні та методологічні основи організаційно-

економічного механізму, раціонального розвитку й економічної ефективності 
тютюнової галузі, визначено чинники, що впливають на її підвищення. 

 

117. Голяш, Ірина Дмитрівна Економічний аналіз попиту на плодоовочекон-

сервну продукцію [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Ірина Дмит-
рівна Голяш ; наук. керівник Р. В. Федорович. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 

197 с. 
У дисертації досліджено питання удосконалення методики та організації 

аналізу попиту на плодоовочеконсервну продукцію. Розроблено рекомендації 
щодо оцінювання місткості територіальних ринків, запропоновано методику 

аналізу сигментів ринку. Розкрито багаточинникову економічно-математичну 

модель і модель короткотермінового прогнозування на основі поєднання 
логістичних методів та експертних оцінок. 

 

118. Завитій, Ольга Петрівна Облік і контроль виробничих витрат у тварин-

ництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської 
області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Ольга Петрівна 
Завитій ; наук. керівник В. М. Олійник. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 183 с. 
Дисертація розкриває методику обліку і контролю витрат у тваринництві в 

умовах використання Національних Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. Розкрито вплив технологічних особливостей виробництва продукції 
тваринництва на організацію обліку й контролю виробничих витрат. 
Вдосконалено комп’ютерну технологію облікового процесу в новостворених 

господарських формуваннях. 

 

119. Іваницька, Галина Богданівна Ефективність іноземних інвестицій в АПК 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Галина Богданівна Іваницька ; 
наук. керівник П. С. Березівський. – Львів : ЛДАУ, 2002. – 266 с. 
У дисертації обґрунтовано значення інвестицій, зокрема іноземних, у 

функціонуванні економіки, їх суть як соціально-економічної категорії, пред-

ставлено авторську схему класифікації інвестицій, проаналізовано теоретичні 
аспекти і правові засади іноземного інвестування АПК, його особливості та 
проблеми в Україні. Викладено основні напрями вдосконалення і підвищення 
ефективності іноземних інвестицій в АПК. 
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120. Кузнецова, Светлана Анатольевна Учет и анализ дебиторской задолжен-

ности в условиях антикризисного регулирования состояния предприятий 

(на примере машиностроительных предприятий Запорожской области) 

[Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.04 / Светлана Анатольевна Кузне-
цова ; науч. руководитель З. В. Гуцайлюк. – Тернополь : ТАНХ, 2002. – 

332 с. 
Диссертационная работа согласована с основными направлениями научних 

работ, теоретических положений и выводами исследований. Раскрыты перспек-
тивы совершенствования основных направлений учета дебиторской задолже-
ности в условиях антикризисного регулирования финансово-хозяйственного 

состояния предприятий. 

 

121. Кундеус, Олександр Михайлович Облік та аналіз використання виробни-

чих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств 
скляної промисловості) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / 

Олександр Михайлович Кундеус ; наук. керівник М. Я. Остап’юк. – Терно-

піль : ТАНГ, 2002. – 166 с.  
У дисертації розроблені теоретичні положення і практичні рекомендації 

щодо вдосконалення обліку та аналізу надходження й витрачання сировини і 
матеріалів у скляному виробництві для підвищення якості управління мате-
ріальними затратами. Розкрита методика і організація обліку та аналізу 
виробничих запасів, її вплив на результати фінансової діяльності, розмір 
податків, управління підприємствами скляної промисловості. 

 

122. Лапшина, Ірина Анатоліївна Міжнародна міграція робочої сили: україн-

ський аспект (за матеріалами західних областей України) [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.05.01 / Ірина Анатоліївна Лапшина ; наук. керівник 
А. І. Мокій. – Львів : ЛКА, 2002. – 205 с.  
У дисертаційній роботі досліджуються особливості міжнародної міграції 

робочої сили у країнах з різним рівнем економічного розвитку з особливою 

увагою на український аспект міжнародної міграції.  
 

123. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи 

його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібо-

приймальних підприємств Тернопільської області) [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Ольга Юріївна Ніпіаліді ; наук. керівник І. Д. Фаріон. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 208 с. 
Дисертаційна робота містить теоретичне обгрунтування економічної суті 

критеріїв оцінки фінансового стану, їх критичну оцінку та погляд автора на їх 

склад, теоретичне й вагове значення.  
 

124. Олійник, Оксана Вікторівна Витрати в системі бухгалтерського обліку : 
теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості 
нерудних матеріалів) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Оксана 



 

 35

Вікторівна Олійник ; наук. керівник Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ЖІТІ, 
2002. – 284 c. 

У дисертаційній роботі виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням 

методики обліку витрат підприємств промисловості нерудних матеріалів, а 
саме: обґрунтуванням об’єктів обліку витрат; формуванням облікової політики 

щодо витрат; обліком та розподілом накладних витрат; організацією комп’ю-

терної системи бухгалтерського обліку. 
 

125. Павликівська, Ольга Іванівна Облік і аудит виробничих витрат (на 
прикладі підприємств цукрової промисловості) [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Ольга Іванівна Павликівська ; наук. керівник З. В. Гуцай-

люк. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 215 с. 
У дисертації досліджені тенденції розвитку та проблеми цукрової 

промисловості, вплив її організаційно-технологічних особливостей на побудову 
обліку виробничих витрат. Запропоновано оптимальний перелік класифіка-
ційних ознак сукупності витрат для підприємств цукрової промисловості. 
Розкрито аналіз собівартості продукції цукрової промисловості відповідно до 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Обґрунтовано 

необхідність і розроблена методика аудиту виробничих витрат. 
 

126. Сибаль, Ярослава Ільківна Оптимізація кормової бази в аграрних форму-
ваннях [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Ярослава Ільківна 
Сибаль ; наук. керівник В. В. Липчук. – Львів : ЛДАУ, 2002. – 279 с. 
У дисертації розглядаються теоретичні і методичні питання годівлі тварин 

та організації кормової бази, оптимізації виробництва і використання кормів 
відповідно до наукових вимог до годівлі. 

 

127. Собко, Ольга Миколаївна Активізація інноваційної діяльності промис-
лових підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Західного 

регіону України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Ольга Мико-

лаївна Собко ; наук. керівник П. С. Харів. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 

181 с. 
Дисертація присвячена питанням активізації інноваційної діяльності віт-

чизняних промислових підприємств в умовах ринкової трансформації еконо-

міки. З цією метою досліджені поняття «інноваційна діяльність», «інновація», 

«інноваційний процес», вдосконалена їх класифікація, а також визначений стан 

і накреслені перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств машинобудування Західного регіону України. 

 

128. Стефанів, Ігор Федорович Підвищення ефективності формування та вико-

ристання оборотних коштів (на прикладі сільськогосподарських під-

приємств Хмельницької області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.07.02 / Ігор Федорович Стефанів ; наук. керівник Д. А. Штефанич. – 

Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2002. – 192 с. 
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У дисертаційній роботі представлені наукові дослідження, які спрямовані 
на підвищення ефективності формування та використання оборотних коштів 
підприємствами сільського господарства. Розроблені методи, які дозволяють 
уникати необґрунтованих втрат підприємствами АПК. Теоретично обґрун-

тована система заходів щодо підвищення прибутковості діяльності господарств 
шляхом збільшення рентабельності та за допомогою підвищення збільшення 
попиту на продукцію, що випускається. 

 

129. Уніят, Алла Володимирівна Фінансовий аналіз інвестиційної приваб-

ливості проектів (на прикладі підприємств кондитерської промисловості) 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Алла Володимирівна Уніят ; 
наук. керівник Р. В. Федорович. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 200 с. 
Дисертація розкриває науково-методичні та практичні рекомендації щодо 

вдосконалення методики фінансового аналізу привабливих інвестиційних 

проектів для залучення як вітчизняних, так і зарубіжних інвестицій, у розвиток 
підприємств кондитерської промисловості. Розкрито фінансовий стан підприємств 
кондитерської промисловості, рівень якого впливає на інвестиційну приваб-

ливість та впровадження ефективних інвестиційних проектів. 
 

130. Хитра, Олена Володимирівна Синергізм спільних підприємств [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Олена Володимирівна Хитра ; наук. 
керівник Л. В. Торгова. – Хмельницький : ХТУП, 2002. – 191 с. 
Дисертація присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню 

формування моделі спільного підприємства, орієнтованого на досягнення 
синергічного ефекту в умовах глобальних інтеграційних процесів. 

 

131. Чорнобай, Микола Миколайович Розвиток соціальної сфери села в умовах 
реформування аграрного сектора економіки (на матеріалах Хмельницької 
області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Микола Миколайович 

Чорнобай ; наук. керівник І. І. Лотоцький. – Кам’янець-Подільський : 

ПДАТА, 2002. – 193 с. 
У дисертації розглянуто теоретичні основи формування і функціонування 

соціальної сфери села в умовах аграрної реформи. Проаналізовано демо-

графічну ситуацію та сільську поселенську мережу, економічний стан об’єктів 
соціальної інфраструктури села, матеріальний добробут селян, стан інвесту-

вання соціальної сфери та фінансування поточних соціальних витрат у регіоні, 
що досліджується. 

 

2003 

 

132. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі 
бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі 
торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст] : дис. ... канд. 
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екон. наук : 08.06.04 / Оксана Василівна Адамик ; наук. керівник М. Р. Луч-

ко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 190 с. 
Дисертацію присвячено вивченню актуальних проблем взаємозв’язку 

бухгалтерського обліку і податкових розрахунків у сучасних умовах 
господарювання. У дисертаційній роботі визначено роль і місце податкових 

розрахунків у системі бухгалтерського обліку, окреслено основні проблеми їх 
інформаційного забезпечення. 

 

133. Барський, Юрій Михайлович Організаційно-економічні основи розвитку та 
підвищення ефективності малих промислових формувань в АПК [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Юрій Михайлович Барський ; наук. 

керівник С. Л. Дусановський. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 230 с. 
Дисертація присвячена питанням організації та функціонування малих 

промислових формувань в умовах становлення і розвитку ринкових відносин. У 

дисертаційній роботі доведено необхідність розвитку малих промислових 

підприємств як юридично самостійних економічних суб’єктів та безпосередньо 

у складі виробників сільськогосподарської продукції, запропоновано механізм 

вдосконалення організаційно-правових аспектів створення і розвитку 
промислових підприємств в АПК. 

 

134. Гарасим, Андріан Петрович Формування і ефективність інтегрованих 

виробництв в молокопродуктовому підкомплексі АПК [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.07.02 / Андріан Петрович Гарасим ; наук. керівник 
Р. А. Іванух. – Львів : НАНУ ІРД, 2002. – 195 с. 
У дисертації досліджено суть та об’єктивну необхідність агропромислових 

формувань, представлено результати вивчення зарубіжного досвіду агропро-

мислової інтеграції, обґрунтовано методику визначення ефективності вироб-

ництва в інтегрованих агропромислових формуваннях. Дано характеристику 
молокопродуктового підкомплексу АПК Львівської області. 

 

135. Голєв, Микола Кузьмич Організаційно-економічний механізм забезпечен-

ня ефективного функціонування підприємств на фондовому ринку [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Микола Кузьмич Голєв ; наук. керівник 
А. М. Тибінь. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 201 с. 
У дисертації розроблені теоретико-методичні та практичні рекомендації 

щодо забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств на фон-

довому ринку. Розкрито методику діяльності підприємства на фондовому ринку. 
 

136. Дерлиця, Андрій Юрійович Державний бюджет в умовах демократії 
(домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу) [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Андрій Юрійович Дерлиця ; наук. 
керівник В. Л. Андрущенко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 234 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження функціонування держав-

ного бюджету в умовах демократії. Доведено існування тісного зв’язку між 
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еволюцією фіскально-бюджетних і політичних інститутів на прикладі історії 
європейських країн. 

 

137. Жиглей, Ірина Вікторівна Бухгалтерський облік валютних операцій: 

порядок визначення та методи оцінки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.04 / Ірина Вікторівна Жиглей ; наук. керівник Ф. Ф. Бутинець. – 

Житомир : ЖДТУ, 2003. – 234 с. 
У дисертації уточнено економічну сутність поняття «валютні операції». 

Обґрунтовано необхідність введення додаткового критерію визначення валют-
них операцій у бухгалтерському обліку – дати здійснення операції. Доведено 

ефективність застосування валютно-цінових застережень у зовнішньоеконо-

мічних договорах (контрактах). 

 

138. Каплун, Оксана Андріївна Облік і контроль виробничих витрат пивоварної 
промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Оксана 
Андріївна Каплун ; наук. керівник З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТАНГ, 

2003. – 236 с. 
У дисертації досліджуються актуальні питання обліку і контролю вироб-

ничих витрат на підприємствах пивоварної промисловості. Розглянуто техноло-

гічні та організаційні особливості виробництва пива, які впливають на методи-

ку обліку і контролю витрат. Пропонуються конкретні шляхи покращення 
аналітичного і синтетичного обліку сировини і матеріалів, витрат на оплату 

праці та витрат, пов’язаних з організацією виробництва й управлінням. 

 

139. Квасовський, Олександр Романович Оподаткування малого бізнесу в Ук-
раїні: фіскальний і стимулюючий потенціал [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.04.01 / Олександр Романович Квасовський ; наук. керівник В. Л. Андру-

щенко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 202 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретичних 

засад і практики оподаткування суб’єктів малого підприємництва з позицій 

покращення реалізації його фіскального та стимулюючого потенціалу. 
 

140. Комарницька, Руслана Георгіївна Інвестиційна діяльність комерційних 

банків [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Руслана Георгіївна 
Комарницька ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 

240 с. 
У дисертації розкрито основні результати комплексного дослідження 

інвестиційної діяльності комерційних банків. Виявлено суть, особливості та 
систематизовано напрями інвестиційної діяльності комерційних банків у 

реальному та фінансовому секторах економіки, досліджено макроекономічне 
середовище даної діяльності комерційних банків, удосконалення її нормативно-

правового забезпечення; визначено загальні методологічні підходи до вико-

ристання комплексу маркетингу при розробці інвестиційної стратегії банку. 
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141. Мальчик, Мар’яна Василівна Субсидування та кредитування соціальних 

трансфертів (за статусом малозабезпеченості та суспільних заслуг) 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Мар’яна Василівна Мальчик ; 
наук. керівник В. Л. Андрущенко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 216 с. 
У дисертації досліджуються методологічні та організаційні основи системи 

субсидування та кредитування соціальних трансфертів (за статусом малозабез-
печеності та суспільних заслуг). Обґрунтовано роль і місце соціальних 

трансфертів у розподілі валового національного продукту, в реалізації розпо-
дільчої функції державних фінансів. Запропоновано практичні методи активі-
зації боротьби з бідністю. Визначено основні напрямки розвитку системи 

соціальних трансфертів і шляхи підвищення ефективності її функціонування. 
 

142. Михальчук, Ірина Романівна Стратегія товарної інновації у забезпеченні 
конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.06.01 / Ірина Романівна Михальчук ; наук. керівник 
Г. І. Башнянин. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 195 с. 
У дисертації конкретизовано економічний зміст категорії «товарна інно-

вація». Розкрито роль інновації у забезпеченні конкурентоспроможності 
підприємства. Подано класифікацію форм товарної інновації. Обґрунтовано 

ринково-комунікаційну модель товарно-інноваційного процесу. 
 

143. Перевозова, Ірина Володимирівна Облік і аналіз фінансових результатів 
підприємств газотранспортного комплексу України [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.04 / Ірина Володимирівна Перевозова ; наук. керівник 
І. Д. Фаріон. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 230 с. 
У дисертації досліджено сутність прибутку як обліково-економічної 

категорії, розроблено та аргументовано конкретні рекомендації щодо удоско-

налення чинної нормативно-правової бази обліку фінансових результатів. 
Вперше розроблено методику відображення нереалізованого прибутку в прак-
тиці бухгалтерського обліку, удосконалено форму звіту про фінансові резуль-
тати з врахуванням зазначених змін. 

 

144. Станчук, Катерина Іванівна Оптико-електронні продуктивні методи та 
пристрої для аналізу біомедичних зображень [Текст] : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.13.05 / Катерина Іванівна Станчук ; наук. керівник В. П. Коже-
м’яко. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 187 с. 
Дисертацію присвячено реалізації оптико-електронних методів і засобів 

для обробки біомедичних зображень і сигналів. Як базовий елемент біоме-
дичного таймерного процесорного оптико-електронного елементу запропоно-

вано багатофункціональний нейро-квантрон, на якому реалізовані продуктивні 
алгоритми обробки біомедичної інформації з виділенням ознак. 
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145. Федірко, Михайло Михайлович Фінансова стійкість лізингових компаній 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Михайло Михайлович 

Федірко ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 240 с. 
У дисертації проведено комплексний аналіз теоретичних і практичних 

аспектів фінансової стійкості лізингових компаній як суб’єктів ринку фінан-

сових послуг. Розроблено стратегію забезпечення фінансової стійкості, в осно-

ву якої покладено співвідношення між прибутком та ліквідністю, побудовано 

економіко-математичну модель оптимізації такого співвідношення. Запропоно-

вано методику управління фінансовою стійкістю лізингових компаній, що має 
практичне спрямування. 

 

146. Шиманська, Оксана Петрівна Формування міжнародних економічних 

відносин: управління процесом трудової еміграції в умовах України 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Оксана Петрівна Шиманська ; 
наук. керівник Р. М. Березюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 235 с. 
У дисертації досліджуються закономірності міжнародного руху робочої 

сили за умов глобалізації економічного розвитку. З’ясовується матеріальна 
передумова трудової еміграції, її сутнісні форми зовнішнього прояву. 

 

147. Чайковський, Ярослав Іванович Банківське кредитування підприємств в 
умовах ринкового реформування економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.04.01 / Ярослав Іванович Чайковський ; наук. керівник Р. І. Тир-

кало. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 247 с. 
Дисертація присвячена питанням кредитування підприємств комерційними 

банками України. Розглянуто економічну сутність, функції та економічні межі 
кредиту. Розроблено принципи формування і впровадження кредитної політики 

комерційного банку. Обґрунтовано вимоги, котрим повинні відповідати 

кредитні договори з метою більш ефективного використання кредиту. 
 

148. Чорненький, Віталій Іванович Засоби тестового діагностування цифрових 

пристроїв на базі штучних нейронних мереж [Текст] : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.13.05 / Віталій Іванович Чорненький ; наук. керівник В. М. Ло-

казюк. – Хмельницький : ХТУП, 2002. – 229 с. 
Дисертація присвячена розробці засобів тестового діагностування 

цифрових пристроїв на базі штучних нейронних мереж. У дисертаційній роботі 
розроблено та досліджено новий метод діагностування цифрових пристроїв 
нейромережними засобами, що дозволяє зменшити час на отримання висновку 
при визначенні технічного стану об’єкта діагностування. 

 

149. Яцишин, Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання 
собівартості продукції у швейному виробництві [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Світлана Романівна Яцишин : наук. керівник М. Р. Луч-

ко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 194 с. 
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У дисертації досліджено теоретичні, методичні та практичні питання щодо 

обліку витрат виробництва і процесу калькулювання собівартості продукції 
швейної галузі. Розроблено модель використання методів обліку витрат 
виробництва. Доведено ефективність використання методу обліку витрат за 
однорідними секціями у швейному виробництві. 

 

2004 

 

150. Бидик, Алла Геннадіївна Підвищення конкурентоспроможності вироб-

ництва в АПК [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Алла Генна-
діївна Бидик ; наук. керівник А. М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 

2004. – 233 с. 
У дисертації уточнено сутність поняття «конкурентоспроможність вироб-

ництва в АПК». Визначено основні види, форми і методи конкурентної 
боротьби. Здійснено економічну діагностику фінансово-економічного стану і 
конкурентоспроможності виробничих структур АПК. Встановлено напрямки 

державного регулювання і підтримки конкурентоспроможного розвитку вироб-

ництва в АПК. 

 

151. Васильчишин, Олександра Богданівна Комерційні банки та лізинговий 

бізнес в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Олександра 
Богданівна Васильчишин ; наук. керівник Р. І. Тиркало. – Тернопіль : 
ТАНГ, 2004. – 217 c. 

Дисертація присвячена питанням активізації лізингової діяльності 
комерційних банків та розвитку лізингового бізнесу в Україні загалом. У 

дисертаційній роботі висвітлюються теоретичні та практичні засади організації 
процесу фінансування лізингових проектів комерційними банками, прово-

диться дослідження сучасного стану лізингових відносин в Україні та напрям-

ків його розвитку за участю комерційних банків. 
 

152. Вовк, Вікторія Миколаївна Методика та організація аналізу формування і 
використання фінансових ресурсів підприємства [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.04 / Вікторія Миколаївна Вовк ; наук. керівник Р. В. Фе-
дорович. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 233 с. 
У дисертації досліджено теоретичні, методичні та практичні проблеми 

формування та використання фінансових ресурсів підприємств. Досліджено діючі 
методики аналізу фінансового стану підприємств та запропоновано етапи прове-
дення аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства. 

 

153. Гетьман, Ольга Миколаївна Інвестиційні стратегії комерційних банків 
України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Ольга Миколаївна 
Гетьман ; наук. керівник А. А. Пересада. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 136 с. 
Дисертаційна робота присвячена питанням інвестиційних стратегій 

комерційних банків України. Розглянуто економічну сутність стратегії 
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планування банківських інвестицій. Досліджено правове забезпечення інвести-

ційної діяльності загалом та методів управління інвестиційним портфелем. 

 

154. Горлачук, Микола Анатолійович Організаційно-економічні основи форму-
вання ринку свинини [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Микола 
Анатолійович Горлачук ; наук. керівник М. К. Пархомець. – Тернопіль : 
ТАНГ, 2004. – 203 с. 
У дисертації розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування ринку 

свинини в умовах трансформації економічних відносин. Визначено сучасний 

стан ринку свинини в Тернопільській області та розкрито особливості відтво-

рення, маркетингу і ціноутворення на ньому. 
 

155. Дорофеєва, Ольга Вікторівна Фінансові ризики лізингових компаній 

України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Ольга Вікторівна 
Дорофеєва ; наук. керівник Л. О. Коваленко. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 

190 c.  

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних основ, методичних 
підходів та рекомендацій, спрямованих на скорочення негативних наслідків від 

реалізації фінансових ризиків у діяльності лізингових компаній України. 

 

156. Ковалевич, Дарія Адамівна Формування і виконання місцевих бюджетів в 
регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.04.01 / Дарія Адамівна Ковалевич ; наук. керівник О. М. Тим-

ченко. – К. : КНЕУ, 2004. – 204 с. 
У дисертації досліджено актуальні проблеми та науково-методичні аспекти 

розвитку регіональної політики в Україні. В роботі теоретично обґрунтовано 

поняття та генезис фіскальної політики в Україні крізь призму концептуальних 

засад регіонального розвитку. Запропоновано умови та фактори формування і 
розподілу фінансових ресурсів місцевого самоврядування загалом по Україні та 
в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. 

 

157. Коцовська, Раїса Романівна Фінансова підтримка кредитними спілками 

малого бізнесу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Раїса Романівна 
Коцовська ; наук. керівник М. А. Козоріз. – Львів : НАНУ ІРД, 2004. – 208 c. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і прак-
тичних проблем кредитних спілок України, висвітленню їх ролі у фінансовій 

підтримці малого бізнесу. Містить нові теоретичні узагальнення діяльності 
кредитних спілок та нові методологічні підходи до оптимізації кредитування 
ними малого бізнесу. 

 

158. Кравчук, Ігор Святославович Операції банків з цінними паперами та 
перспективи їх розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Ігор 

Святославович Кравчук ; наук. керівник Р. І. Тиркало. – Тернопіль : ТАНГ, 

2004. – 220 с. 
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У дисертації здійснено вивчення актуальних проблем, пов’язаних з 
діяльністю банків України на ринку цінних паперів. У дисертаційній роботі 
визначено суть, функції та структурні елементи ринку цінних паперів, розкрито 

основні функціональні особливості банків як провідних інституційних учас-
ників ринку цінних паперів. 

 

159. Криховецька, Зоряна Миколаївна Кредитний механізм і його вплив на 
інвестиційні процеси в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / 

Зоряна Миколаївна Криховецька ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : 
ТАНГ, 2004. – 222 с. 
У дисертаційній роботі одержали подальший розвиток дослідження суті та 

ролі кредитного механізму в ринковій економіці. З’ясовані основні його ланки, 

особливості їх дії. Здійснено оцінку джерел ресурсного забезпечення інвести-

ційної діяльності в умовах перехідної економіки, встановлено вплив чинників 
на вибір джерел інвестицій, розроблено пропозиції щодо їх використання. 

 

160. Кузьмович, Оксана В’ячеславівна Формування інвестиційних ресурсів 
регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Оксана В’ячеславівна 
Кузьмович ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 233 c. 

Дисертацію присвячено дослідженню причин соціально-економічних 

диспропорцій розвитку територіальних утворень в Україні, обґрунтуванню 

необхідності реформування процесу розширеного відтворення в умовах 

дефіциту фінансових ресурсів, вивченню та ранжуванню елементів, які сукупно 

формують інвестиційну привабливість регіонів, та методів її оцінки, визна-
ченню сучасних тенденцій у процесах заощадження та інвестування.  

 

161. Кульчицька, Надія Євстахівна Фіскальна політика України на регіональ-
ному рівні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Надія Євстахівна 
Кульчицька ; наук. керівник А. І. Крисоватий. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 

194 c. 

У дисертації досліджено актуальні проблеми та науково-методичні аспекти 

розвитку регіональної політики в Україні. В дисертаційній роботі теоретично 

обґрунтовано поняття та генезис фіскальної політики в Україні крізь призму 
концептуальних засад регіонального розвитку. Запропоновано умови та фак-
тори формування та розподілу фінансових ресурсів місцевого самоврядування 
загалом по Україні та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. 

 

162. Куц, Людмила Леонтіївна Ефективність інвестиційного процесу на про-

мислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Людмила Леонтіївна Куц ; 

наук. керівник Г. І. Башнянин. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 232 с. 
Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності інвестицій-

ного процесу на підприємствах харчової промисловості в умовах трансформації 
економіки. Розширено графічну схему-модель інвестиційного процесу. Прове-
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дено факторний аналіз ефективності інвестиційного процесу харчових під-

приємств з урахуванням соціальних аспектів. 
 

163. Лазарович, Ігор Миколайович Методи та цифрові процесори обробки 

даних на основі процедури рандомізації [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 

05.13.05 / Ігор Миколайович Лазарович ; наук. керівник Я. М. Николай-

чук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 142 с. 
Дисертацію присвячено питанням розробки методів рандомізації інформа-

ційних послідовностей, дослідженню властивостей рандомізованих послідов-
ностей та створенню спецпроцесорів, які реалізують ці процедури. 

 

164. Лещик, Ірина Богданівна Організаційно-економічні засади підвищення ефек-
тивності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Ірина Богданівна Лещик ; наук. керівник 
А. М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 210 с. 
У роботі досліджені теоретичні та практичні аспекти підвищення функ-

ціонування зернопродуктового підкомплексу АПК регіону в умовах ринку. 
Розраховано обсяги потреб виробництва і визначено напрями використання 
зерна з врахуванням специфіки регіону, обґрунтовано необхідність створення 
підрозділів маркетингового моніторингу з метою забезпечення прозорості, 
стабільності процесу ринкового товарообміну. 

 

165. Малахова, Олена Леонідівна Банківська система у механізмі кредитного 

забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.04.01 / Олена Леонідівна Малахова ; наук. керівник О. В. Дзюблюк. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 242 с. 
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних засад організації та 

визначенню шляхів удосконалення роботи банків у механізмі кредитного 

забезпечення підприємницької діяльності як цілісної системи. 

 

166. Остапчук, Тетяна Петрівна Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія 
і практика здійснення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Тетяна 
Петрівна Остапчук ; наук. керівник Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 

2004. – 248 с. 
Дисертація присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням 

бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю операцій з 
капітальними інвестиціями. Запропоновано методику проведення внутрішньо-

господарського контролю операцій з капітальними інвестиціями. Визначено 

перспективні напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій в умовах 

комп’ютеризації обліку. 
 

167. Папінко, Віта Зеновіївна Облік і аналіз природоохоронної діяльності 
підприємств хімічної промисловості України [Текст] : дис. ... канд. екон. 
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наук : 08.06.04 / Віта Зеновіївна Папінко ; наук. керівник М. С. Пушкар. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 249 с. 
У дисертаційній роботі удосконалено номенклатуру природоохоронних 

витрат підприємств хімічної промисловості України, запропоновано їх класи-

фікацію, подано пропозиції щодо формування і функціонування на під-

приємстві системи екологічного контролінгу. Удосконалено систему показ-
ників аналізу природоохоронної діяльності. 

 

168. Пиріг, Галина Ігорівна Удосконалення кредитних відносин в сільському 
господарстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Галина Ігорівна 
Пиріг ; наук. керівник А. М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 

230 с. 
У дисертації досліджені теоретичні і практичні аспекти організації та 

функціонування кредитних відносин у сільському господарстві в умовах ринку. 

Запропоновано напрями формування специфічних систем кредитного обслуго-

вування сільгосппідприємств на основі вивчення і узагальнення зарубіжного 

досвіду. Розроблено організаційно-економічні засади розвитку та функціону-

вання лізингової діяльності в сільському господарстві. 
 

169. Позняковська, Наталія Миколаївна Облік і звітність доходів і видатків 
місцевих бюджетів: організація та методика [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Наталія Миколаївна Позняковська ; наук. керівник С. О. Зу-
білевич. – Рівне : УДУВГП, 2004. – 251 c. 

У дисертації розкрито теоретичні, методологічні й практичні питання 
обліку та звітності доходів і видатків місцевих бюджетів України. Запропо-

новано визначення поняття місцевих бюджетів як економічної категорії. 
 

170. Попова, Наталя Василівна Банківське інвестиційне кредитування: стан і 
перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Наталя 
Василівна Попова ; наук. керівник А. П. Вожжов. – Севастополь : СНТУ, 

2004. – 200 с. 
У дисертації досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з діяльністю 

банків України в сфері інвестиційного кредитування. У дисертаційній роботі 
визначено сутність, функції, принципи й особливості банківського інвести-

ційного кредитування. Проаналізовано сучасний стан, розглянуто основні 
проблеми, які перешкоджають активізації діяльності банків у цій сфері. 

 

171. Сенів, Богдан Григорович Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію 

і технічне переозброєння діючих підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Богдан Григорович Сенів ; наук. керівник Б. М. Литвин. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 195 с. 
У дисертації розроблено і обґрунтовано наукові положення щодо 

вдосконалення методики та організації аналізу інвестицій у реконструкцію і 
технічне переозброєння діючих підприємств. 
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172. Таранов, Ігор Михайлович Фіскальний потенціал України та ефективність 
справляння податків [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Ігор 

Михайлович Таранов ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТАНГ, 

2004. – 300 c. 

У дисертації проведено дослідження фіскального потенціалу України та 
ефективності справляння податків з огляду на негативізм явища неповної 
сплати податків. Розкрито концептуальні основи фіскального потенціалу дер-

жави, зважаючи на еволюцію державотворення та податкових технологій. За-
пропоновано практичні методи інтенсифікації профілактики податкових 

зловживань. Розроблено рекомендації для підвищення ефективності справляння 
податків в Україні. 

 

173. Урбан, Наталія Михайлівна Методика та організація оцінки активів в 
обліку і аудиті [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Наталія Михай-

лівна Урбан ; наук. керівник І. Д. Фаріон. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 

334 с. 
У дисертаційній роботі розкрито об’єктивний характер змісту та сутності 

категорії «активи» в умовах функціонування комплексних управлінських 
систем. Доповнені ознаки її класифікації, які оформлені у систематизований 

класифікатор активів.  
 

174. Хавтур, Ольга Володимирівна Фінансові потоки страхових компаній в 
умовах трансформації економіки України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.04.01 / Ольга Володимирівна Хавтур ; наук. керівник С. І. Юрій. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 261 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теорії та практики 

функціонування фінансових потоків страхових компаній в умовах трансфор-

мації економіки України. 

 

175. Христіановський, Володимир Вадимович Інтеграція України до світового 

економічного простору через інформаційні технології [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.05.01 / Володимир Вадимович Христіановський ; 

наук. керівник Ю. В. Макогон. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – 161 с. 
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і методологічних ас-

пектів інтеграції України у світовий економічний простір з використанням 

конкурентних переваг ринку інформаційних технологій. У дисертаційній роботі 
розглядаються теоретичні основи інтеграційних процесів в Україні у контексті 
ринку інформаційних технологій, потенціал і конкурентні переваги даного 

ринку як інструмента інтеграції. 
 

176. Черниш, Світлана Степанівна Підвищення ефективності функціонування 
хлібопродуктового підкомплексу АПК [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.07.02 / Світлана Степанівна Черниш ; наук. керівник А. М. Стельма-
щук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 247 с. 
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У дисертаційній роботі досліджені теоретичні та практичні аспекти 

організації ефективної роботи підприємств хлібопродуктового підкомплексу 
АПК регіону в умовах ринку. 

 

177. Ярощук, Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Олексій Вікторович Ярощук ; 
наук. керівник С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 214 с. 
У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні, методичні та практичні 

проблеми формування капіталу підприємства, проаналізовано сутність капіталу 

підприємства як економічної категорії, висвітлено значення його в умовах 
становлення ринкових відносин, систематизовано термінологію та запропоно-
вано класифікацію капіталу за різними ознаками. 

 

2005 

 

178. Барановський, Нестор Ігорович Облік і контроль витрат виробництва на 
поліграфічних підприємствах України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.04 / Нестор Ігорович Барановський ; наук. керівник Є. В. Мних. – 

Тернопіль : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 220 с. 
Дисертацію присвячено вирішенню актуальних проблем вдосконалення 

обліку і контролю за виробничими витратами на поліграфічних підприємствах. 
Визначено особливості технології й організації поліграфічного виробництва та 
їх вплив на побудову облікової та контрольної систем. 

 

179. Войтків, Людмила Степанівна Управління матеріальними ресурсами у 

період реструктуризації підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.01 / Людмила Степанівна Войтків ; наук. керівник О. І. Лесюк.– 

Івано-Франківівськ : ІФНТУНГ, 2005. – 195 с. 
У дисертації досліджено теоретичні та методичні засади управління 

матеріальними ресурсами. Розроблено методологічні підходи до побудови 

системи управління матеріальними ресурсами підприємства, визначено суть і 
завдання реструктуризації як чинника використання матеріальних ресурсів. 

 

180. Войцещук, Андрій Дмитрович Фінансові оцінки та контроль митної вар-

тості товарів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Андрій Дмит-
рович Войцещук ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 

227 с. 
У дисертації проведено дослідження місця і ролі митної вартості в системі 

митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни. Сфор-

мульовано економічний зміст поняття «митна вартість» та уточнено функції, 
через які вона реалізується. 

 

181. Годованець, Олександр Віталійович Облік та аналіз фінансового лізингу як 
форми інвестування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Олександр 
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Віталійович Годованець ; наук. керівник С. І. Шкарабан. – Тернопіль : 
ТДЕУ , 2005. – 189 с. 
У дисертації досліджено методичні та організаційні проблеми ведення 

бухгалтерського обліку та аналізу фінансового лізингу як форми інвестування 
підприємствами України. 

 

182. Гринько, Олена Леонідівна Ресурсне забезпечення банківського іпотечного 

житлового кредитування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Олена 
Леонідівна Гринько ; наук. керівник А. П. Вожжов. – Севастополь : СНТУ, 

2005. – 279 с. 
Дисертація присвячена комплекcному дослідженню ресурсного забезпе-

чення банківського іпотечного житлового кредитування. Розроблено теоретич-

ні, методичні засади і рекомендації прикладного характеру, спрямовані на 
комплексне формування та розвиток банківського ресурсного забезпечення 
іпотечного житлового кредитування. 

 

183. Гуменюк, Роман Михайлович Методи та спецпроцесори подвійного 

згортання для спектрального аналізу сигналів діагностування [Текст] : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Роман Михайлович Гуменюк ; наук. 

керівник С. М. Іщеряков. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 169 c. 

У дисертації теоретично обґрунтовано методи подвійного згортання 
сигналів, що є основою для визначення спектральних характеристик згідно з 
узагальненою формулою Вінери–Хінчина, в тому числі із застосуванням нової 
статистичної функції–оцінки знаку похідної першого порядку. Розроблено 

архітектури спецпроцесорів подвійного згортання сигналів із використанням 

функції оцінки знаку похідної першого порядку, що реалізовані на базі ПЛІС і 
впроваджені у промисловість у вигляді системи спектрального аналізу сигналів 
діагностування об’єктів нафтовидобутку. 

 

184. Злепко, Надія Петрівна Мито як фіскальний ресурс Державного бюджету 
та інструмент фінансової політики [Текст] : дис. ... канд. екон. наук: 

08.04.01 / Надія Петрівна Злепко ; наук. керівник В. Л. Андрущенко. – 

Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 251 с. 
Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних засад і вітчизняної 

практики мито-тарифного оподаткування з позицій підвищення ефективності 
реалізації фіскально-регулюючого потенціалу мита. Розкрито й уточнено 

сутнісно-функціональне призначення та особливості мита як податку; 
визначено принципи ефективної митно-тарифної політики України. 

 

185. Колінець, Леся Богданівна Фінансово-кредитний інструментарій стимулю-

вання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Леся Богданівна Колінець ; 
наук. керівник Д. А. Штефанич. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 205 с. 
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Дисертація присвячена розробці механізму стимулювання зовнішньоеко-

номічної діяльності фінансово-кредитним інструментарієм. Приділено увагу 

дослідженню впливу оподаткування, кредитування та страхування на обсяги 

експорту, а також податкових стимулів на імпорт та залучення прямих інозем-

них інвестицій. 

 

186. Кондрацька, Лілія Петрівна Управління конкурентоспроможністю під-

приємства на ринку робочої сили [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.01 / Лілія Петрівна Кондрацька ; наук. керівник Н. П. Тарнавська. – 

Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 180 с. 
У дисертації поставлено і вирішено нове в управлінській теорії та практиці 

завдання – формування системи управління конкурентоспроможністю під-

приємств на ринку робочої сили з урахуванням чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовища. Проаналізовано можливості підприємств у створенні 
передумов та розвиткові засад їх привабливості для теперішніх і можливих 
працівників. 

 

187. Кончин, Вадим Ігорович Порівняльна перевага України в системі 
виробництва і торгівлі: євроінтеграційний аспект [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.05.01 / Вадим Ігорович Кончин ; наук. керівник Є. В. Са-
вельєв. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 254 с. 
Дисертація присвячена дослідженню проблеми реалізації порівняльної 

переваги як основи для забезпечення оптимальної міжнародної товарної спе-
ціалізації України в євроінтеграційному просторі на сучасному етапі її розвитку. 

 

188. Лотиш, Оксана Ярославівна Формування витрат на виробництво продукції 
молокопереробних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.01 / Оксана Ярославівна Лотиш ; наук. керівник В. І. Гринчуцький. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 191 с. 
Дисертацію присвячено актуальним питанням формування витрат на 

виробництво продукції підприємств молочної промисловості у сучасних умовах 

економіки України. Уточнено визначення поняття «витрати» і відображено 
значення зниження витрат на виробництво продукції на проміжні та кінцеві 
показники діяльності підприємства. 

 

189. Мазур, Володимир Степанович Ринкові форми і системи заробітної плати 

на промислових підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / 

Володимир Степанович Мазур ; наук. керівник В. Є. Куриляк. – Терно-

піль : ТДЕУ, 2005. – 233 с. 
У дисертації розглянуто сукупність теоретико-методологічних, методич-

них та практичних проблем створення моделей оплати праці на підприємствах 
різних форм власності. 
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190. Миронюк, Одарка Василівна Облік виробничих витрат бавовнопрядильних 

підприємств методика та організація [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.06.04 / Одарка Василівна Миронюк ; наук. керівник Я. В. Мех. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 191 с. 
У дисертації розглянуто актуальні питання удосконалення методики і 

організації обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на 
бавовнопрядильних підприємствах і шляхи їх вирішення в сучасних умовах 
господарювання. Розкрито взаємозв’язок понять «витрати» і «собівартість» у 

системі економічних категорій. 

 

191. Павлишин, Олександра Павлівна Механізми стимулюючого впливу 

кредиту на розвиток економіки регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.04.01 / Олександра Павлівна Павлишин ; наук. керівник М. А. Козоріз. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 218 с. 
Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню теоретико-

методологічних основ управління процесами кредитування на регіональному 
рівні, розробленню практичних рекомендацій щодо підвищення стимулюючого 

впливу кредиту на розвиток економіки регіону. 
 

192. Пехник, Андрій Володимирович Механізм узгодження інтересів ТНК зі 
стратегічними пріоритетами національної економіки [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.05.01 / Андрій Володимирович Пехник ; наук. керівник 
М. З. Мальський. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 197 с. 
Дисертація присвячена розробці механізму узгодження інтересів ТНК зі 

стратегічними пріоритетами національної економіки. Значна увага в 
дисертаційній роботі приділена аналізу впливу різних стратегій на національну 

економіку. 

 

193. Погріщук, Галина Борисівна Фінансове забезпечення охорони навколиш-

нього природного середовища [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / 

Галина Борисівна Погріщук ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : 
ТДЕУ, 2005. – 240 с. 
У дисертації проведено дослідження фінансового забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища у сучасних умовах. Обґрунтовано 

сутність охорони навколишнього природного середовища та її господарського 

механізму. 

 

194. Познаховський, Віктор Анатолійович Облік та аналіз оборотних активів 
господарських товариств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / 

Віктор Анатолійович Познаховський ; наук. керівник М. Я. Остап’юк. – 

Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 202 с. 
У дисертаційній роботі розкрито об’єктивний характер змісту та сутності 

поняття «оборотні активи» в умовах функціонування господарських товариств. 
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Доповнені ознаки їх класифікації, які оформлені у систематизований класи-

фікатор оборотних активів. 
 

195. Семенченко, Людмила Вікторівна Адаптація аграрного техніко-технологіч-

ного сервісу до ринкових умов (на прикладі Волинської області) [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Людмила Вікторівна Семенченко ; наук. 

керівник М. І. Долішній. – Тернопіль : ЛДТУ, 2005. – 223 c. 

У дисертаційній роботі досліджено особливості ринкових умов в аграрній 

сфері економіки. Подано економічну сутність аграрного техніко-технологічного 

сервісу та доведено об’єктивну необхідність його адаптації до ринкових умов. 
 

196. Талах, Тетяна Анатоліївна Аналіз ефективності використання ресурсного 

потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.06.04 / Тетяна Анатоліївна Талах ; наук. керівник 
І. Д. Фаріон. – Луцьк : ЛДТУ, 2005. – 240 с. 
У дисертаційній роботі розкрито теоретичні й практичні аспекти розвитку 

та забезпечення ресурсним потенціалом підприємств хлібопекарської 
промисловості. Запропоновано розширення системи узагальнюючих показни-

ків, що характеризують ефективність використання ресурсного потенціалу. 
 

197. Тріпак, Мар’ян Миколайович Прагматизм фіскального регулювання про-

цесів формування місцевих бюджетів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.04.01 / Мар’ян Миколайович Тріпак ; наук. керівник С. І. Юрій. – 

Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 237 с. 
Дисертація присвячена теоретико-методологічним та практичним елемен-

там фіскального регулювання дохідної бази місцевих бюджетів, пошуку шляхів 
удосконалення формування в сучасних умовах України. Визначено, що 

правильно сформована дохідна база місцевих бюджетів є одним із головних 

чинників економічного розвитку як окремої території, так і держави загалом. 

 

198. Тулай, Оксана Іванівна Фінансове забезпечення охорони репродуктивного 

здоров’я в умовах трансформаційної економічної системи [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.04.01 / Оксана Іванівна Тулай ; наук. керівник 

С. І. Юрій. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 203 с. 
У дисертації розкрито соціально-економічне значення охорони репродук-

тивного здоров’я та її вплив на відтворення робочої сили. З’ясовано основні 
сутнісно-типологічні проблеми фінансування охорони репродуктивного 

здоров’я. Окреслено концептуальні засади щодо адаптації інструментарію 

фінансового менеджменту суб’єктів підприємства до специфіки діяльності 
вказаних закладів. 

 

199. Уніят, Людмила Миколаївна Організація та методика аналізу ефективності 
інвестицій на підприємствах молочної промисловості України [Текст] : 
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дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Людмила Миколаївна Уніят ; наук. 
керівник Р. В. Федорович. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 345 с. 
У дисертації досліджено теоретичні, організаційні та методичні аспекти 

аналізу ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості. 
Розвинуто теоретичні основи інвестицій як об’єкта аналізу їх ефективності, 
визначено суть і завдання аналізу ефективності інвестицій, розглянуто діючий 

його інструментарій. 

 

200. Фастовець, Микола Миколайович Оптимізація ризиковості кредитування 
малого бізнесу в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / 

Микола Миколайович Фастовець ; наук. керівник Б. С. Івасів. – Тернопіль : 
ТДЕУ, 2005. – 242 с. 
У дисертації досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з оптимізацією 

ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні. У дисертаційній роботі 
охарактеризовано суть і місце кредитного ризику в системі банківських ризиків, 
чинники кредитного ризику в аспекті впливу на малий бізнес, сутність, роль та 
мотиваційні основи функціонування малого підприємництва в трансформа-
ційній економіці України і його місце в структурі господарства розвинутих 

країн. 

 

201. Черничинець, Світлана Петрівна Управління портфелем цінних паперів 
підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Світлана 
Петрівна Черничинець ; наук. керівник Б. М. Андрушків. – Тернопіль : 
ТДЕУ, 2005. – 221 с. 
У дисертації досліджено та подано науково обґрунтовані рекомендації та 

пропозиції щодо визначення інвестиційної стратегії підприємств шляхом 

покращення організації управління портфелем цінних паперів, удосконалення 
методики аналізу фінансово-економічного стану емітента для проведення 
передінвестиційного етапу і здійснення моніторингу ефективності інвестицій, 

рівня прибутковості, ліквідності та конкурентоспроможності. 
 

202. Шевченко, Андрій Анатолійович Формування та ефективність використан-

ня економічного потенціалу підприємств харчової промисловості [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Андрій Анатолійович Шевченко; наук. 
керівник О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 214 с. 
У дисертації розглянуто сукупність теоретично-методологічних, методич-

них і практичних проблем формування та ефективного використання еконо-

мічного потенціалу підприємств харчової промисловості. 
 

203. Шмига, Олена Олексіївна Інфраструктурне забезпечення ефективного 

розвитку ринку продукції АПК [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / 

Олена Олексіївна Шмига ; наук. керівник А. М. Стельмащук. – Тернопіль : 
ТДЕУ, 2005. – 284 с. 
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У дисертаційній роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти 

розвитку інфраструктури ринку продукції АПК. Проаналізовано сучасний стан 

інфраструктурного забезпечення, визначено склад і механізм функціонування 
інфраструктури ринку продукції АПК. Висвітлено процес формування оптово-

біржового ринку. 
 

2006 

 

204. Бабець, Ірина Георгіївна Інноваційна модель транскордонного співробіт-
ництва України та Польщі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / 

Ірина Георгіївна Бабець ; наук. керівник А. І. Мокій. – Львів : ЛКА, 2006. – 

179 с. 
У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методичні положення, 

практичні рекомендації щодо активізації інноваційної діяльності як основи 

економічного зростання регіону, розвитку інноваційної компоненти транскор-

донного співробітництва. 
 

205. Балянт, Ганна Романівна Кредитування інвестиційних проектів в умовах 
становлення та розвитку ринкових відносин [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.04.01 / Ганна Романівна Балянт ; наук. керівник Б. Л. Луців. – 

Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 237 с. 
Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем, пов’язаних з 

діяльністю банків України у сфері інвестиційного кредитування. У дисерта-
ційній роботі визначено сутність, функції, принципи й особливості кредитуван-

ня інвестиційних проектів. Проаналізовано сучасний стан банківської інвести-

ційної кредитоспроможності позичальника, розглянуто інструменти та методи 

управління проектними ризиками. 

 

206. Бех, Марія Степанівна Формування ринкових відносин в аграрному секторі 
економіки на основі кооперації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / 

Марія Степанівна Бех ; наук. керівник А. М. Стельмащук. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2006. – 223 c. 

Досліджено соціально-економічну сутність і зміст кооперації, її значення у 
функціонуванні агробізнесу, теоретичні аспекти та правові засади; зарубіжний 

досвід; особливості її розвитку в Україні. Запропоновано сутності формування 
ринкових відносин на основі кооперації. Визначено стан, динаміку розвитку та 
ефективність діяльності виробничих і обслуговуючих кооперативів у сфері 
сільського господарства в рамках вибраної емпіричної бази. 

 

207. Богач, Аркадій Григорович Управлінський облік і аналіз операцій логіс-
тичних систем у промисловому виробництві [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.04 / Аркадій Григорович Богач ; наук. керівник М. С. Пуш-

кар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 179 с. 
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У дисертації обґрунтовано необхідність створення на підприємствах 
окремих логістичних структур з метою забезпечення обліку, аналізу, аудиту й 

управління раціонального руху матеріальних потоків і мінімізації витрат на їх 
здійснення. 

 

208. Бугіль, Світлана Ярославівна Організаційно-економічний механізм роз-
витку агробізнесу на ринку продовольства [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.07.02 / Світлана Ярославівна Бугіль ; наук. керівник Р. І. Тринь-
ко. – Львів : ЛДАУ, 2006. – 193 c. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні та методичні аспекти 

формування організаційно-економічного механізму розвитку агробізнесу на 
ринку продовольства. Розглянуто сутність та особливості функціонування 
агробізнесу, розкрито економічний зміст основних структурних елементів його 

організаційно-економічного розвитку. Здійснено аналіз економічних та 
соціальних умов функціонування вітчизняного агробізнесу. Розроблено реко-

мендації щодо вдосконалення організаційно-економічних відносин учасників 
вертикально інтегрованих структур агробізнесу. 

 

209. Вовна, Наталія Ігорівна Доходи місцевих бюджетів: оптимізація форму-
вання та резерви зростання [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / 

Наталія Ігорівна Вовна ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТДЕУ, 

2006. – 203 c. 

У дисертації проведено дослідження теорії і практики формування доходів 
місцевих бюджетів в умовах ринкових трансформацій українського суспіль-
ства. Проведено багатоступеневу оцінку та аналіз динаміки доходів місцевих 

бюджетів усіх рівнів. 
 

210. Губанова, Людмила Іванівна Фінансування інвестиційних проектів в умо-

вах економічних трансформацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / 

Людмила Іванівна Губанова ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : 
ТДЕУ, 2006. – 196 с. 
Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню й розробці 

методологічних підходів до процесу фінансування інвестиційних проектів в 
умовах ринкової економіки. У дисертаційній роботі на основі теоретичних 

узагальнень внесено певні уточнення економічного змісту понять «інвести-

ційний проект» та «фінансування інвестиційних проектів». 

 

211. Гуменюк, Володимир Володимирович Фінансове забезпечення суб’єктів 
господарювання туристичної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.04.01 / Володимир Володимирович Гуменюк ; наук. керівник І. Г. Тка-
чук. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2006. – 214 c. 

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-прагматичних засад 

фінансового забезпечення суб’єктів господарювання туристичної галузі та 
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визначенню шляхів його удосконалення. Розглянуто особливості правового 

регулювання фінансового забезпечення туристичної діяльності в Україні. 
 

212. Жукевич, Світлана Миколаївна Стратегічний аналіз діяльності підприємств 
споживчої кооперації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Світлана 
Миколаївна Жукевич ; наук. керівник І. Д. Фаріон. – Тернопіль : ТДЕУ, 

2006. – 208 c. 

Дисертація присвячена вивченню актуальних питань здійснення стратегіч-

ного аналізу як основи забезпечення довготермінової конкурентоспроможності 
суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки. 

 

213. Карп, Ірина Миколаївна Використання логістичних систем в управлінні 
підприємством [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Ірина Мико-

лаївна Карп ; наук. керівник В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2006. – 190 с. 
Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню питання управління під-

приємством на основі логістичного підходу. У дисертації розглянуто сукупність 
теоретико-методичних і практичних питань щодо використання та ефективного 

функціонування логістичних систем в управлінні матеріальними та 
інформаційними потоками підприємства. 

 

214. Карпишин, Наталія Іванівна Фінансове забезпечення охорони здоров’я в 
реалізації державних функцій на ринку медичних послуг [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.04.01 / Наталія Іванівна Карпишин ; наук. керівник 
С. І. Юрій. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 187 c. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних основ 
фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні. Особливу увагу при-

ділено визначенню механізму фінансування державного сектору охорони здо-

ров’я й оцінці його ефективності в наданні медичного обслуговування на ринку 

медичних послуг. 
 

215. Клівіденко, Людмила Миколаївна Фінансове забезпечення соціального 

захисту населення України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / 

Людмила Миколаївна Клівіденко ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : 
ТДЕУ, 2006. – 191 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теорії та практики 

фінансового забезпечення соціального захисту України в умовах ринкової 
економіки. Розкрито соціально-економічне значення соціального захисту у 

державі. Розроблено основні напрямки удосконалення процедури формування 
недержавних пенсійних фондів та визначено перспективи розвитку фінансового 

забезпечення соціального захисту населення в Україні. 
 

216. Кормановський, Сергій Іванович Око-процесорна обробка та розпізна-
вання образної інформації за геометричними ознаками [Текст] : дис. ... 
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канд. техн. наук : 05.13.06 / Сергій Іванович Кормановський ; наук. керів-
ник В. П. Кожем’яко. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 160 с. 
Дисертація присвячена розвитку інформаційних технологій, які спрямовані 

на підвищення оперативності обробки образної інформації за геометричними 

ознаками в автоматизованих інформаційно-розпізнавальних системах око-

процесорного типу. 
 

217. Костецький, Ярослав Іванович Облік та аналіз діяльності фермерських 
господарств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Ярослав Іванович 

Костецький ; наук. керівник І. Г. Яремчук. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 

197 с. 
У дисертації досліджено питання обліку, аналізу та звітності у фер-

мерських господарствах, розглянуто їх взаємозв’язок у системі господарської 
діяльності. Значна увага в дисертаційній роботі приділяється проблемі визна-
чення критерію економічної ефективності виробництва і планування діяльності 
фермерських господарств з використанням бюджетів формування виробничих 

витрат. Обґрунтовано необхідність запровадження спрощеної форми обліку 

витрат з використанням мінімальної кількості рахунків з подвійним записом 

господарських операцій і визначенням собівартості продукції. 
 

218. Кравчук, Павло Ярославович Формування системи корпоративної безпеки 

підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Павло Ярос-
лавович Кравчук ; наук. керівник О. П. Князьков. – Луцьк : ЛДТУ, 2005. – 

226 с. 
Дисертацію присвячено питанням формування механізмів забезпечення 

корпоративної безпеки як одного з шляхів підвищення ефективності функціо-

нування підприємств. У дисертаційній роботі визначено сутність корпоративної 
безпеки, запропоновано принципи та механізм її декомпозиції, здійснено 

класифікацію інтересів та загроз діяльності підприємства. 
 

219. Кропельницька, Світлана Орестівна Фінансово-економічні засади форму-
вання та функціонування нових виробничих систем (кластерів) [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / 

Світлана Орестівна Кропельницька ; наук. керівник І. Г. Ткачук. – Терно-

піль : ПНУ ім. В. Стефаника, 2006. – 296 с. 
У дисертації вдосконалено підходи щодо досягнення фінансово-еконо-

мічної результативності економіки регіону, обґрунтовано доцільність запрова-
дження кластерних моделей з цією метою. Визначено особливості формування 
джерел фінансових ресурсів суб’єктів кластера на основі аналізу світового 

досвіду та вітчизняної практики. Окреслено систему кредитно-гарантійного 

забезпечення кластера. Вперше побудовано економіко-математичну модель 
оптимізації прибутку суб’єктів кластера зі збереженням цінності вибору. 
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220. Луцик, Анатолій Ігорович Фіскальні та регулюючі засади державного 

податкового менеджменту [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / 

Анатолій Ігорович Луцик ; наук. керівник А. І. Крисоватий. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2006. – 205 с. 
У дисертації здійснено дослідження державного податкового менеджменту 

в Україні, ефективності застосування його функціональних елементів з позиції 
оптимізації співвідношення фіскальної та розподільчо-регулятивної функцій 

податків. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації податкових 

надходжень та норми оподаткування. Аргументовано необхідність покращення 
відносин платників та податкових органів. 

 

221. Макуцький, Роман Тарасович Казначейське обслуговування державного 

бюджету України : реалії та шляхи вдосконалення [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.04.01 / Роман Тарасович Макуцький ; наук. керівник 
С. І. Юрій. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 188 с. 
У дисертаційній роботі реалізовано міждисциплінарний теоретико-

методологічний підхід як синтез наукових принципів і прийомів декількох 
дисциплін: казначейської справи, фінансового і бюджетного менеджменту. 

 

222. Малярчук, Анатолій Климович Наповнення місцевих бюджетів в умовах 
розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Анатолій Климович Малярчук ; наук. 
керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 251 c. 

У дисертації проведено дослідження теорії і практики наповнення місце-
вих бюджетів в умовах адміністративно-територіальної реформи та розширення 
бюджетних прав органів місцевого самоврядування. 

 

223. Медзатий, Дмитро Миколайович Нейромережна модель та метод прогно-

зування роботоздатності мікропроцесорних засобів [Текст] : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.13.06 / Дмитро Миколайович Медзатий ; наук. керівник 
В. М. Локазюк. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 205 с. 
Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-технічного 

завдання – прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів. У ході 
дослідження було виявлено недоліки та складності застосування відомих 

методів прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів. 
 

224. Оконська, Ольга Олегівна Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та 
оптимізація [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Ольга Олегівна 
Оконська ; наук. керівник Б. Л. Луців. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 239 c. 

У дисертації досліджено теоретико-концептуальні засади банківської 
ліквідності із визначенням місця та ролі банків у системі грошово-кредитних 
відносин. Розглянуто конкурентне середовище діяльності банків та показано 

його вплив на банківську ліквідність. 
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225. Окрепкий, Ростислав Богданович Оцінювання та прогнозування кон’юнк-
тури ринку пива України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / 

Ростислав Богданович Окрепкий ; наук. керівник С. І. Шкарабан. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2006. – 239 с. 
У дисертаційній роботі розглянуті теоретичні, методичні та практичні 

проблеми оцінювання та прогнозування кон’юнктури товарного ринку, проана-
лізовано суть категорії «кон’юктура ринку», уточнено поняття «маркетингові 
дослідження кон’юктури ринку» та висвітлено їх значення у процесі управління 
підприємством. Розроблено алгоритм оцінювання кон’юнктури ринку та її 
прогнозування, що ґрунтується на системному дослідженні основних 

кон’юнктурних показників з врахуванням сучасних вимог ринку. 

 

226. Ордіховська, Наталя Дмитрівна Удосконалення управлінського обліку та 
аналізу на агропромислових підприємствах (на прикладі галузі рослин-

ництва) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Наталя Дмитрівна 
Ордіховська ; наук. керівник І. Г. Яремчук. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 

178 с. 
У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні та практичні аспекти 

формування системи управлінського обліку, дано оцінку діючій методиці 
обліку та аналізу витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах і 
розроблено практичні рекомендації щодо її удосконалення. 

 

227. Пруський, Олександр Станіславович Організація діяльності комерційних 

банків на валютному ринку України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.04.01 / Олександр Станіславович Пруський ; наук. керівник О. В. Дзюб-

люк. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 234 c. 

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних засад функціонування 
комерційних банків на валютному ринку та визначенню шляхів удосконалення 
банківської діяльності у сфері валютних операцій. 

 

228. Реслер, Марина Василівна Облік витрат та доходів операційної діяльності 
меблевих підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Марина 
Василівна Реслер ; наук. керівник З.-М. В. Задорожний. – Тернопіль : 
ТДЕУ, 2006. – 239 c. 

У дисертаційній роботі досліджено актуальні питання обліку витрат та 
доходів операційної діяльності меблевих підприємств. Розкрито організаційно-

технологічні особливості меблевого виробництва, які впливають на організацію 

та методику обліку витрат. 
 

229. Романчукевич, Мар’яна Йосипівна Формування системи інформаційного 

забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Мар’яна Йосипівна Романчукевич ; 

наук. керівник О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 199 с. 
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У дисертації розглянуто низку теоретичних, методологічних та приклад-

них проблем щодо формування системи інформаційного забезпечення управ-
ління маркетинговою діяльністю підприємств. 

 

230. Саченко, Світлана Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль 
виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.04 / Світлана Іванівна Саченко ; наук. керівник В. С. Руд-

ницький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 202 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню сучасних проблем обліку й 

внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва на хлібопекарних 

підприємствах. На основі дослідження особливостей хлібопекарного вироб-

ництва визначено їх вплив на побудову системи обліку й контролю виробничих 

витрат та основні проблеми й недоліки діючих методик. 
 

231. Семенець, Ольга Миколаївна Методи обробки та прийняття рішень при 

аналізі стану мікроциркуляції кон’юктиви ока [Текст] : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.13.06 / Ольга Миколаївна Семенець ; наук. керівник С. В. Пав-
лов. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 168 c. 

Дисертація присвячена дослідженню методів обробки та прийняття рішень 
при аналізі стану мікроциркуляції кон’юктиви ока та підвищенню їх ефек-
тивності. Розроблено математичну модель блоку управління та прийняття 
рішень експертної системи аналізу стану мікроциркуляції кон’юнтиви ока на 
основі методів нечіткої логіки, використання якої дає можливість для 
проведення комплексного діагностування зорового аналізатора та підвищення 
інформативності роботи на 44%. 

 

232. Сидор, Ірина Петрівна Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти 

і цінові наслідки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Ірина 
Петрівна Сидор ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 

198 c. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних засад та вітчизняної 
практики оподаткування процесів споживання з позиції оптимізації фіскальної 
достатності, економічної ефективності та соціальної справедливості. 

 

233. Сидорович, Олена Юріївна Оподаткування доходів фізичних осіб: 

фіскальні пріоритети та асиметрії вибору в персональному податковому 
менеджменті [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Олена Юріївна 
Сидорович ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 193 с. 
У дисертації проведене комплексне дослідження оподаткування доходів 

фізичних осіб у контексті реалізації фіскальних пріоритетів держави та індиві-
дуального вибору. Проаналізовано особливості персонального оподаткування в 
демократичних країнах. 

 



 60

234. Скляр, Євгенія Володимирівна Економічні засади розвитку харчової 
промисловості в складі АПК [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / 

Євгенія Володимирівна Скляр ; наук. керівник Д. П. Доманчук. – Терно-

піль : ТДЕУ, 2006. – 202 с. 
У дисертації розглянуто сукупність теоретичних, методичних та прак-

тичних проблем розвитку харчової промисловості в складі АПК. Розроблено 

моделі впливу різних факторів на рівень розвитку галузей харчової про-

мисловості. Проаналізовано сучасний стан розвитку харчової промисловості в 
області. 

 

235. Сороківська, Зоряна Казимирівна Ринок роздрібних банківських послуг: 
особливості формування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Зоряна Казимирівна Сороківська; наук. 

керівник О. В. Дзюблюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 224 с. 
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних засад функціонування 

ринку роздрібних банківських послуг та визначенню шляхів удосконалення 
банківської діяльності у сфері роздрібного обслуговування клієнтів. 

 

236. Стец, Ірина Іванівна Мотивація інженерно-технічного персоналу промис-
лового підприємства в умовах ринкових відносин [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.06.01 / Ірина Іванівна Стец ; наук. керівник А. М. Тибінь. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 220 с. 
Дисертація присвячена дослідженню і удосконаленню мотивації інже-

нерно-технічного персоналу на промислових підприємствах в умовах ринкових 
відносин. Досліджено теоретичні засади мотивації персоналу підприємства. 
Проаналізовано сучасний стан мотивації інженерно-технічного персоналу на 
промислових підприємствах Тернопільської області. Запропоновано теоретичну 

модель мотивації інженерно-технічного персоналу. Удосконалено методичний 

підхід до оцінки персоналу з урахуванням мети діяльності підприємства, 
інтересів власників, специфіки трудової діяльності та потреб працівників. 

 

237. Фрадинський, Олександр Анатолійович Фінансові домінанти тіньової 
економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Олександр Анато-

лійович Фрадинський ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2006. – 202 с. 
У дисертації здійснено комплексне дослідження фінансових аспектів 

функціонування фінансової економіки з огляду на її негативний вплив на стан 

державних фінансів. Охарактеризовано економічну суть категорії «тіньова 
економіка», критично проаналізовані трактування цього явища, запропоновані 
провідними дослідниками. 

 

238. Харко, Андрій Юрійович Фінансова діяльність підприємств з іноземними 

інвестиціями (на прикладі підприємств з виробництва та реалізації міне-
ральних вод) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Андрій Юрійович 
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Харко ; наук. керівник О. М. Ковалюк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 

244 с. 
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних засад здійснення 

фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями та визначенню 

шляхів її вдосконалення. 
 

239. Шаманська, Надія Володимирівна Страхування на випадок безробіття в 
умовах соціально-економічних перетворень в Україні [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.04.01 / Надія Володимирівна Шаманська ; наук. керівник 
В. Л. Андрущенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 320 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теорії, 

прагматики та проблематики реалізації державного соціального страхування на 
випадок безробіття в умовах соціально-економічних перетворень в Україні. 

 

2007 

 

240. Голубка, Ярослав Володимирович Облік та аудит фінансових інвестицій 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Ярослав Володимирович 

Голубка ; наук. керівник Я. Д. Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 200 c. 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запро-

поновано нове вирішення наукової проблеми з удосконалення оцінки бухгал-

терського обліку та аудиту корпоративних і боргових фінансових інвестицій. 

Уточнено поняття «фінансові інвестиції», обґрунтовано необхідність їх поділу 
за терміном управління (поточні, довгострокові), з позиції власності (корпора-
тивні, боргові) та з метою оподаткування. 

 

241. Жуковська, Аліна Юріївна Трансформація національних систем держав-
ного регулювання економіки під впливом глобальних чинників [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Аліна Юріївна Жуковська ; наук. 

керівник А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 211 с. 
Дисертація присвячена проблемі трансформації національних систем 

державного регулювання економіки в умовах впливу глобальних чинників. У 

дисертаційній роботі обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослі-
дження систем державного регулювання економіки. 

 

242. Заставний, Олег Михайлович Методи побудови спецпроцесорів та ана-
лого-цифрових кодерів в базисі Галуа [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 

05.13.05 / Олег Михайлович Заставний ; наук. керівник Я. М. Николай-

чук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 183 с. 
У дисертаційній роботі проведено аналіз архітектур та області застосу-

вання спецпроцесорів, які використовуються в низових рівнях розподілених 
комп’ютерних систем. Обґрунтована ефективність їх застосування для побу-

дови спецпроцесорів, крім широковживаного базису Радемахера, який поро-

джує двійкову систему числення, теоретико-числового базису Галуа. 
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243. Калініченко, Олександр Миколайович Фінансове планування в банках 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Олександр Миколайович 

Калініченко ; наук. керівник Р. І. Тиркало. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 

174 с. 
У дисертації досліджено теоретичні і практичні аспекти організації та 

здійснення фінансового планування діяльності банків в умовах ринку. Уточ-

нено економічну сутність роботи банківських установ та побудовано нову 
організаційну структуру банку. Запропоновано обмежити напрями використан-

ня методів фінансового планування діяльності банків на основі вивчення і 
узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду. 

 

244. Карпінський, Богдан Зіновійович Пристрої потокового шифрування підви-

щеної стійкості до спеціальних впливів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 
05.13.05 / Богдан Зіновійович Карпінський ; наук. керівник В. П. Широ-

чин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 196 с. 
Дисертація присвячена дослідженням продуктивності та стійкості 

пристроїв формування ключової гами до атак спеціального виду за рахунок 
внесення додаткових апаратних і структурних компонентів, що підвищує 
обчислювальну складність проведення атак на системи телекомунікації та 
диспетчеризації. 

 

245. Кінах, Ярослав Ігорович Методи паралельних обчислень та обґрунтування 
рівня криптографічного захисту інформації в комп’ютерних мережах 

[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.13 / Ярослав Ігорович Кінах ; 

наук. керівник М. П. Карпінський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 148 с. 
Дисертація присвячена визначенню рівня стійкості асиметричних 

криптоалгоритмів у комп’ютерних мережах на основі використання алгоритму 

ЗРЧП, що забезпечить конфіденційність та автентичність інформації. 
 

246. Коваль, Світлана Любомирівна Власний капітал у системі фінансових 
ресурсів банку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Світлана 
Любомирівна Коваль ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2007. – 249 с. 
У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теорії, 

практики та проблем забезпечення банків власним капіталом, запропоновано 

шляхи його зростання. Узагальнено теоретичні підходи до визначення суті 
фінансових ресурсів банку. Розроблено авторський підхід до визначення 
власного капіталу банку. Проведено системне дослідження механізму форму-
вання власного капіталу банку, яке базується на кібернетичному та 
управлінському підходах. 

 

247. Круцкевич, Назар Дмитрович Процесори формування цифрової обробки 

даних зірково-магістральних комп’ютерних систем [Текст] : дис. ... канд. техн. 
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наук : 05.13.05 / Назар Дмитрович Круцкевич ; наук. керівник Я. М. Ни-

колайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 207 с. 
У дисертаційній роботі проведено аналіз процесорів цифрової обробки 

даних, особливостей їх структурної організації, а також теоретико-числових 
кодових базисів, що використовуються для побудови процесорів та їх елемен-

тів. Розроблені теоретичні основи та алгоритми виконання процедур формуван-

ня даних та арифметичних операцій у базисі Крестенсона–Галуа на основі 
запропонованих RCG процесорних елементів. 

 

248. Лизун, Марія Володимирівна Випереджаюче економічне зростання: міжна-
родний та український аспекти [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Марія Володимирівна Лизун ; наук. керівник Є. В. Савельєв. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2007. – 189 с. 
У дисертаційній роботі значна увага приділена теоретичним основам випе-

реджаючого економічного зростання, комплексному аналізу основних чинни-

ків, які визначають випереджаюче економічне зростання України та країн світу. 

 

249. Ляшкевич, Василь Яремович Текстологічно-нейромережний метод та 
засоби пошуку діагностичної інформації для тестування комп’ютерних 
систем [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.13 / Василь Яремович 

Ляшкевич ; наук. керівник В. М. Локазюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 

202 с. 
Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-технічного 

завдання – підвищенню ефективності процесу тестування КС. Запропоновано 

нову концептуальну модель, яка за рахунок аналізу не всіх доступних джерел 

інформації, скорочує час пошуку саме ДІ для успішного проведення процесу 
тестування КС, дозволяє використовувати штучну нейронну мережу для оцінки 

достатності ДІ. 
 

250. Малиняк, Богдан Степанович Інвестиційна складова державного та 
місцевих бюджетів України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Богдан Степанович Малиняк ; наук. керівник О. П. Кириленко. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2007. – 274 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретичних та 

практичних аспектів інвестиційної складової бюджету в контексті оптимізації 
бюджетних інвестицій відповідно до сучасної ролі держави. Розкрито 
економічну сутність інвестиційної складової бюджету, функції бюджетних 
інвестицій та способи їхньої реалізації, розроблено їхню класифікацію 

відповідно до цільового призначення. 
 

251. Олійничук, Валентина Миколаївна Організаційно-економічне забезпечен-

ня підвищення ефективності бурякоцукрового підкомплексу АПК [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Валентина Миколаївна Олійничук ; 
наук. керівник І. Г. Яремчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 224 с. 
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У дисертації досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти 

забезпечення ефективності функціонування бурякоцукрового підкомплексу. На 
основі комплексного дослідження дана характеристика бурякоцукрового 
виробництва в Україні, виявлено організаційно-економічні фактори і резерви 

підвищення ефективності виробництва цукру в сучасних умовах. 

 

252. Печенюк, Андрій Васильович Становлення та розвиток ринку цукрових 
буряків у зоні інтенсивного бурякосіяння [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.07.02 / Андрій Васильович Печенюк ; наук. керівник С. В. Бондар. – К. : 

УААН, 2006. – 193 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи переходу агро-

промислового виробництва до ринку, розкрито особливості ринкових перетво-

рень у бурякоцукровому підкомплексі АПК України. 

 

253. Пітух, Ігор Романович Методи організації руху даних в розподілених 

комп’ютерних системах на основі матричних моделей [Текст] : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.13.13 / Ігор Романович Пітух ; наук. керівник Я. М. Ни-

колайчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 184 с. 
Дисертацію присвячено розробці методів та інформаційних технологій 

організації руху даних в РКС. Запропоновано критерій якості характеристик 
архітектури комп’ютерних систем на основі експертних оцінок. 

 

254. Процків, Ольга Петрівна Фінансові пріоритети приватизації в Україні в 
умовах суспільного вибору [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / 

Ольга Петрівна Процків ; наук. керівник Л. М. Безгубенко. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2007. – 253 с. 
У дисертації проаналізовано теоретико-методологічні засади приватизації 

та обґрунтовано фінансові пріоритети приватизації в Україні в умовах 
суспільного вибору. Досліджено генезис приватизаційних процесів та особли-

вості оцінки державного майна. 
 

255. Сас, Богдана Богданівна Центральний банк в системі валютного регулю-

вання [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Богдана Богданівна Сас ; 
наук. керівник І. С. Гуцал. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 204 с. 
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних засад функціонування 

регулятивного механізму впливу центрального банку на економіку держави та 
визначенню шляхів удосконалення системи валютного регулювання і контролю 

з метою стимулювання економічного зростання та забезпечення стійкості 
національної грошової одиниці. 

 

256. Федоришин, Надія Юріївна Міжнародне співробітництво кооперативних 

організацій у процесі європейської інтеграції України [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.02 / Надія Юріївна Федоришин ; наук. керівник 
А. І. Мокій. – К. : НІСД, 2007. – 210 с. 
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Дисертація присвячена розробці стратегії міжнародного кооперативного 

співробітництва як напряму інтеграції України з ЄС. У процесі дослідження 
проведено системно-структурний аналіз інтеграції, що дозволило сформулю-

вати поняття «інтеграція», адаптувати теоретичні моделі економічної інтеграції 
до умов країн з перехідною економікою та обґрунтувати важливе місце в них 
міжнародного кооперативного співробітництва. 

 

2008 

 

257. Богач, Борис Миколайович Організація виробничого обліку й аналізу 
собівартості продукції підприємств лісового господарства [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.09 / Борис Миколайович Богач ; наук. керівник 
М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 220 с. 
У дисертаційній роботі досліджено питання виробничого обліку й аналізу 

собівартості продукції у держлісгоспах Чернівецької області. Розглянуто 

особливості розвитку лісогосподарського комплексу та з’ясовано їхній вплив на 
організацію обліку, методику і планування витрат у лісогосподарських під-

приємствах, а також визначено теоретичні основи обліку й аналізу собівартості 
продукції. 

 

258. Волошин, Роман Володимирович Формування ринку конкурентоспро-

можного зерна [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Роман Володи-

мирович Волошин ; наук. керівник Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2008. – 224 с. 
Дисертацію присвячено питанням створення ефективної системи вироб-

ництва та розподілу зерна як найважливішого продукту для продовольчого 

забезпечення країни. У дослідженні ринок зерна розглянуто з позиції логіс-
тичного підходу, що дозволяє вишукувати резерви для його покращення не 
лише на стадії розподілу продукції, а й на попередніх етапах. 

 

259. Галак, Ірина Миколаївна Підвищення конкурентоспроможності молоко-

продуктового підкомплексу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 

Ірина Миколаївна Галак ; наук. керівник А. М. Стельмащук. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2008. – 208 с. 
У дисертації обґрунтовано стратегію конкурентоспроможного розвитку 

молокопродуктового підкомплексу АПК, висвітлено пропозиції щодо запро-

вадження міжгалузевих економічних взаємовідносин та раціонального поєднан-

ня державних і ринкових регуляторів ефективного функціонування молокопро-

дуктового підкомплексу. 

 

260. Герчаківський, Святослав Дем’янович Податковий інструментарій фінан-

сового забезпечення розвитку територій в Україні [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.08 / Святослав Дем’янович Герчаківський ; наук. керів-
ник А. І. Крисоватий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 260 с. 
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У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження концептуаль-
них аспектів теорії та практики використання податків як інструментів 
фінансового забезпечення розвитку територій. 

 

261. Грешко, Роман Ігорович Фінансова санація промислових підприємств 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Роман Ігорович Грешко ; наук. 

керівник І. В. Зятковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 193 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних засад фінан-

сової санації, формуванню на цій основі ефективного фінансового забезпечення 
санаційних операцій та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
механізму її здійснення. 

 

262. Дудар, Григорій Тарасович Формування системи реалізації молока та 
молокопродуктів в умовах ринку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Григорій Тарасович Дудар ; наук. керівник А. М. Стельмащук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 237 c. 

У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади формування 
системи реалізації молока та молокопродуктів, уточнено суть понять «система» 

та «система реалізації агропромислової продукції» в умовах ринку, розвинуто 

методику дослідження і оцінки системи реалізації молока та молокопродуктів, 
узагальнено світові тенденції розвитку кооперативного молочарського бізнесу. 

 

263. Дудар, Володимир Тарасович Формування і розвиток ринку конкуренто-

спроможної агропродовольчої продукції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.03 / Володимир Тарасович Дудар ; наук. керівник С. Л. Дусанов-
ський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 227 с. 
У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади формування і 

розвитку ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції. Розгляну-

то сутність, зміст та особливості формування ринку агропродовольчої продук-
ції, удосконалено методологічні й методичні основи його дослідження, розкри-

то особливості формування та тенденції розвитку ринку конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції і продовольства в зарубіжних країнах. 

 

264. Домбровський, Збишек Іванович Методи і пристрої для достовірної 
ідентифікації розподілених об’єктів комп’ютеризованих систем [Текст] : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Збишек Іванович Домбровський ; наук. 

керівник Б. І. Яворський. – Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. – 158 с. 
Дисертаційна робота присвячена розробленню цифрових пристроїв 

підвищення достовірності ідентифікації розподілених об’єктів КС діагностики і 
контролю енергоспоживання із використанням тональних сигналів при роз-
витку мережі. 

 

265. Загоруйко, Віктор Леонтійович Прогнозування виробництва на засадах 
визначення обсягів попиту на продукцію підприємств [Текст] : дис. ... 
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канд. екон. наук : 08.00.04 / Віктор Леонтійович Загоруйко ; наук. керівник 
Л. Г. Ліпич. – Луцьк : ЛДТУ, 2008. – 212 с. 
Дисертація присвячена прогнозуванню виробництва на підприємствах 

України в ринкових умовах господарювання. Розроблено послідовність прогно-

зування виробництва, в основу якого покладено необхідність одночасного 

прогнозування попиту та виробництва як самодостатніх взаємопов’язаних 

процесів. 
 

266. Кафка, Софія Михайлівна Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних 

підприємств: теорія та методика [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Софія Михайлівна Кафка ; наук. керівник Б. М. Литвин. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2008. – 232 с. 
У дисертації досліджено сутність витрат та собівартості продукції як 

основних факторів формування фінансових результатів діяльності підприємств, 
удосконалено класифікацію витрат для цілей обліку та управління на 
нафтогазовидобувних підприємствах. Розроблено й аргументовано рекомен-

дації щодо удосконалення обліку витрат для цілей обліку та управління на 
нафтогазовидобувних підприємствах. 

 

267. Комар, Наталія Володимирівна Міжнародна економічна допомога в 
процесі реалізації стратегії подолання бідності в Україні [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.02 / Наталія Володимирівна Комар ; наук. керівник 
В. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 255 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблеми ефективності 

залучення та використання міжнародної фінансової й технічної допомоги як 
передумови створення сприятливих умов й можливостей для підвищення якості 
життя українського населення. 

 

268. Коровайченко, Наталія Юріївна Ефективне використання експортного 

потенціалу базових галузей промисловості України в процесі міжнародної 
економічної інтеграції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Наталія 
Юріївна Коровайченко ; наук. керівник В. Г. Андрійчук. – К. : УДУФМТ, 

2007. – 183 с. 
У дисертації досліджено динаміку розвитку експортного потенціалу 

базових галузей української промисловості (зокрема чорної металургії та 
хімічної промисловості) та проблему ефективності його використання в умовах 

міжнародної еміграції економіки України. 

 

269. Костецька, Наталія Іванівна Формування стратегії зниження витрат 
хлібопекарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

Наталія Іванівна Костецька ; наук. керівник М. І. Хопчан. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2008. – 243 с. 
У дисертації досліджено теоретико-методичні засади формування стратегії 

підприємства, уточнено визначення поняття «стратегія зниження витрат». 



 68

Запропоновано послідовність формування стратегії зниження витрат хлібопе-
карських підприємств з урахуванням впливу факторів навколишнього середо-

вища. 
 

270. Крайняк, Олександр Констянтинович Економічне обґрунтування ефектив-
ності енергозберігаючих технологій виробництва насіння кормових 
культур [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олександр Констянти-

нович Крайняк ; наук. керівник С. Л. Дусановський. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2008. – 230 с. 
Дисертаційна робота присвячена питанням підвищення ефективності 

кормовиробництва на основі широкої інтенсифікації галузі, впровадження у 
виробництво нових енергозберігаючих технологій, ефективності роботи у 
галузі насінництва. 

 

271. Кривоус, Віталій Богданович Інтеграція України в світовий ринок ін-

новацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Віталій Богданович 

Кривоус ; наук. керівник В. Є. Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 210 с. 
Дисертацію присвячено розробці обґрунтованих методичних та науково-

практичних рекомендацій щодо активізації інтеграції України у світовий ринок 
інновацій. 

 

272. Марусяк, Наталя Леонідівна Оборотний капітал промислового під-

приємства: формування і використання [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Наталя Леонідівна Марусяк ; наук. керівник І. В. Зятковський. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 230 с. 
У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні підходи західної та 

вітчизняної фінансової науки щодо сутності оборотного капіталу і його 

кругообігу. Досліджено проблеми формування та поповнення оборотного 

капіталу підприємств. Проаналізовано розміщення оборотного капіталу та його 
вплив на фінансовий стан промислових підприємств. 

 

273. Мельник, Юлія Олегівна Управління ефективністю виробництва на 
підприємствах з переробки плодоовочевої продукції [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.04 / Юлія Олегівна Мельник ; наук. керівник М. І. Хоп-

чан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 241 с. 
Дисертація присвячена дослідженню й удосконаленню управління 

ефективністю виробництва на підприємствах з переробки плодоовочевої 
продукції. З’ясовано сутність ефективності виробництва, передумови та теоре-
тичні засади управління нею. 

 

274. Михайлюк, Роксолана Володимирівна Механізм управління фінансовою 

стійкістю комерційних банків [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Роксолана Володимирівна Михайлюк ; наук. керівник О. В. Дзюблюк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 220 с. 
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Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних засад фінансової стій-

кості комерційних банків та розробленню методичних основ механізму 

управління фінансовою стійкістю як форми її практичного забезпечення в 
сучасних умовах ринкової трансформації. Розглянуто базові характеристики 

фінансової стійкості комерційного банку. 
 

275. Никифорак, Ірина Іванівна Облік та аналіз операційної діяльності 
підприємств міського електротранспорту [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Ірина Іванівна Никифорак ; наук. керівник Я. Д. Крупка. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 217 с.  
 

Дисертаційна робота присвячена проблемам удосконалення теоретичних 

та організаційно-методичних засад обліку, аналізу і контролю операційної 
діяльності підприємств міського електротранспорту відповідно до сучасних 

вимог системи управління. 
 

276. Одінцов, Олег Михайлович Формування та функціонування ринку молока і 
молокопродуктів в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 

Олег Михайлович Одінцов ; наук. керівник М. В. Калінчик. – Чабани : 

ННЦ ІЗУААН, 2008. – 224 с. 
У дисертації досліджено тенденції формування ринку молока й розвитку 

молокопродуктового підкомплексу, а також економічну ефективність 
формування пропозиції молока за різних форм господарювання та концентрації 
корів, і оцінено інтенсивність конкуренції на Черкаському регіональному моло-

копродуктовому ринку. Запропоновано схему міжгалузевого балансу молоко-

продуктового підкомплексу, що дає можливість проводити розрахунки цін на 
молоко-сировину залежно від кількості та структури кінцевої продукції 
молокопереробних підприємств. 

 

277. Олейнюк, Роман Євстахович Пріоритетність банківської системи в євро-

інтеграційному процесі (на прикладі Польщі) [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.02 / Роман Євстахович Олейнюк ; наук. керівник О. М. Ша-
ров. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 212 с. 
У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методичні положення, прак-

тичні рекомендації щодо адаптації національних банківських систем країн ЦСЄ 

та України до вимог ЄС. 

 

278. Омецінська, Ірина Ярославівна Облік і аналіз зобов’язань будівельних 

підприємств: методика та організація [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Ірина Ярославівна Омецінська ; наук. керівник З.-М. В. Задорож-

ний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 235 с. 
У дисертаційній роботі досліджено економічну суть зобов’зань і визначено 

межі застосування цього терміна в обліку та праві. Визначено і розширено 
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критерії визнання зобов’язань та на їхній основі запропоновано принципово 

новий підхід до структури джерел утворення активів будівельних підприємств. 
 

279. Орлів, Мар’яна Степанівна Управлінський облік виробничих витрат в 
нафтогазовій геологорозвідці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Мар’яна Степанівна Орлів ; наук. керівник Г. П. Журавель. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2008. – 227 с. 
У дисертації визначено сферу застосування і тенденції розвитку 

управлінського обліку витрат, досліджено особливості його моделювання на 
підприємствах нафтової геологорозвідки. Проаналізовано теоретичні розробки 

з питань обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості геологороз-
відувальних робіт. Обґрунтовано доцільність формування повної виробничої 
собівартості геологорозвідувальних робіт та удосконалено її калькулювання із 
використанням позамовно-попередільного методу. 

 

280. Островська, Галина Йосипівна Управління вартістю вертикально-інтегро-

ваних підприємств нафтогазової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Галина Йосипівна Островська ; наук. керівник О. М. Со-

хацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 249 с. 
У дисертації розглянуто низку теоретичних, методологічних та приклад-

них проблем щодо управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств 
нафтогазової промисловості. 

 

281. Письменний, Віталій Валерійович Місцеве оподаткування в умовах де-
мократичних перетворень [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Віталій Валерійович Письменний ; наук. керівник В. Л. Андрущенко. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 297 c. 

У дисертації обґрунтовано науково-теоретичні підходи і практичні заходи 

щодо вдосконалення місцевого оподаткування у контексті реформування 
механізму фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні.  

 

282. Петрина, Марія Юріївна Реалізація інноваційного потенціалу технопарків 
за умов трансформаційних змін в економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.03 / Марія Юріївна Петрина ; наук. керівник А. М. Тибінь. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 221 с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у розробці теоретичних, методичних та прикладних 

підходів до реалізації інноваційного потенціалу технопарків за умов трансфор-

маційних змін в економіці. 
 

283. Польова, Ірина Миколаївна Системи залучення іноземних інвестицій в 
Україну в процесі глобальної сервісизації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.02 / Ірина Миколаївна Польова ; наук. керівник А. І. Мокій. – Львів : 
ЛКА, 2008. – 253 с. 
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Дисертація присвячена розробці моделі композиційно-фокусного залучен-

ня інвестицій в умовах трансформації та становлення сервісного сектору 

економіки. У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні положення інвести-

ційної діяльності та окреслено визначальні тенденції структурних перетворень 
національного господарства в умовах глобальної сервісизації, систематизовано 

методики оцінки інвестиційної привабливості галузей сфери послуг, на основі 
чого здійснено оцінку потреби в інвестиціях та потенціалу адаптивності галузей 

сфери послуг до освоєння інвестиційних ресурсів. 
 

284. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регу-

лювання ринку споживчих товарів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.03 / Тамара Миколаївна Попович ; наук. керівник А. Ф. Мельник. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 257 с. 
У дисертації досліджуються теоретичні, методичні та практичні аспекти 

організаційно-економічного механізму регулювання ринку споживчих товарів з 
урахуванням особливостей його функціонування на національному і регіональ-
ному рівнях. 

 

285. Прус, Людмила Романівна Управління конкурентоспроможністю вищих 

навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Людмила Романівна Прус ; наук. керівник Н. П. Тарнавсь-
ка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 232 с. 
У дисертації вироблено концепцію управління конкурентоспроможністю 

вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу. Визначено категорію 

конкурентоспроможності вищого навчального закладу, вироблено засади 

формування конкурентних переваг та методологію застосування бенчмаркінгу 
у вищих навчальних закладах. 

 

286. Сава, Андрій Петрович Облік і аналіз витрат структурних підрозділів 
підприємств агропромислового виробництва [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.09 / Андрій Петрович Сава ; наук. керівник І. Г. Яремчук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 165 с. 
У дисертації викладено результати проведеного дослідження проблем 

обліку й аналізу витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового 
виробництва Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської та Хмельницької 
областей. 

 

287. Сивак, Роман Богданович Управління ланцюгами створення цінності 
продукту: логістичний підхід [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

Роман Богданович Сивак ; наук. керівник Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2008. – 187 с. 
У дисертації сформульовано концепцію ланцюга створення сукупної 

цінності продукту, в якій цінність розглядається як діалектична єдність 
споживчої та мінової оцінки корисності продукту. 
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288. Ткачук, Наталія Миколаївна Власний капітал банку та проблеми капіталі-
зації банківської системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Наталія Миколаївна Ткачук ; наук. керівник Р. І. Тиркало. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 250 с. 
У дисертації досліджено теоретичні та практичні аспекти формування 

власного капіталу банку в контексті нарощення капіталізації банківської 
системи України і запропоновано методи збільшення рівня достатності влас-
ного капіталу банків. 

 

289. Турченко, Ірина Василівна Методи підвищення ефективності обробки 

даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп’ютерних систе-
мах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ірина Василівна Турченко ; 

наук. керівник А. О. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 200 с. 
Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності обробки даних 

багатопараметричних сенсорів у розподіленій комп’ютерній системі контролю 

концентрації метану у дільниці шахтної вентиляційної мережі. 
 

290. Фліссак, Костянтин Андрійович Коопераційна модель розвитку двосто-

ронніх економічних відносин України і Німеччини [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.02 / Костянтин Андрійович Фліссак ; наук. керівник 
Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 320 с. 
У дисертації досліджуються теоретико-методологічні засади організації 

процесів міжнародного співробітництва на засадах використання кооперацій-

ного інструментарію. 

 

291. Хома, Світлана Василівна Облік і аналіз амортизації основних засобів на 
підприємствах нафтогазовидобувного комплексу [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.09 / Світлана Василівна Хома ; наук. керівник В. К. Ор-

лова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 212 с. 
У дисертації розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання 

обліку і аналіз амортизації основних засобів. Визначено поняття економічної 
амортизації в умовах ринкових відносин; досліджено взаємозв’язок між 

економічними категоріями «знос», «зношування», «амортизація»; уточнено 

основні функції амортизації. 
 

292. Хомуляк, Тарас Ігорович Облік і аудит лізингових операцій [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тарас Ігорович Хомуляк ; наук. керів-
ник Б. Ф. Усач. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2008. – 241 с. 
У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення та 

запропоновано практичні рекомендації з удосконалення методики обліку і 
аудиту лізингових операцій. 

 

293. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчаль-
них закладів: оптимізація формування та ефективність використання 



 

 73

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

Шашкевич ; наук. керівник Й. М. Бескид. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 

248 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження фінансових 

ресурсів вищих навчальних закладів у контексті оптимізації їхнього форму-

вання та підвищення ефективності використання. 
 

294. Шевчук, Руслан Петрович Багатоканальні комп’ютерні засоби перетво-

рення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів 
[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Руслан Петрович Шевчук ; 
наук. керівник А. О. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с. 
Дисертація присвячена удосконаленню багатоканальних комп’ютерних 

засобів перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних 
сигналів. Запропоновано класифікацію алгоритмів стиснення та мікшування 
мовних сигналів, що враховує їх побудови та можливості використання у 
процесі перетворення системних МС. 

 

2009 

 

295. Бойко, Зоряна Михайлівна Просторовий розвиток внутрішньогалузевої 
зовнішньої торгівлі України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Зоряна Михайлівна Бойко ; наук. керівник Є. В. Савельєв. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2009. – 190 с. 
У дисертації досліджено теоретико-методичні засади внутрішньогалузевої 

зовнішньої торгівлі товарами. З’ясовано суть та детермінанти внутрішньо-

галузевої зовнішньої торгівлі країни, розглянуто та розвинено теорії, що пояс-
нюють сучасну внутрішньогалузеву зовнішню торгівлю, вдосконалено мето-

дику її дослідження. 
 

296. Бєлоусова, Ірина Миколаївна Аудиторська діагностика безперервності 
діяльності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ірина 
Миколаївна Бєлоусова ; наук. керівник І. М. Дмитренко. – Донецьк : 
ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2009. – 296 с. 
У дисертації комплексно досліджено теоретико-методологічні та практичні 

аспекти аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств і 
розроблено рекомендації з удосконалення цього процесу. Поглиблено 

економічний зміст терміна «припущення безперервності діяльності підприємст-
ва» з метою уточнення його синтаксичного, семантичного і прагматичного 

трактування. 
 

297. Бугель, Юлія Володимирівна Управління кредитним портфелем ко-

мерційного банку в ринкових умовах господарювання [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.08 / Юлія Володимирівна Бугель ; наук. керівник 
О. В. Дзюблюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 253 с. 
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Дисертація присвячена дослідженню основних сутнісних рис та законо-

мірностей розвитку кредитних відносин, а також змісту діяльності комерційних 
банків як інституційної основи їх організації.  

 

298. Вітренко, Олена Володимирівна Управлінський облік витрат основної 
діяльності підприємств машинобудівної галузі: методологія і організація 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олена Володимирівна 
Вітренко ; наук. керівник В. М. Сердюк. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 205 с. 
Дослідження організації управлінського обліку витрат основної діяльності 

підприємств машинобудівної галузі здійснено у двох напрямках: теоретико-

методологічному і теоретико-прикладному. 

 

299. Возна, Наталя Ярославівна Формування та організація руху структуризо-

ваних даних в багаторівневих розподілених комп’ютеризованих системах 

[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Наталя Ярославівна Возна ; 
наук. керівник Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 236 с. 
Дисертацію присвячено завданню підвищення ефективності формування та 

організації руху структуризованих даних у розподілених комп’ютеризованих 

системах. 

 

300. Гродський, Сергій Вікторович Міжнародна фрагментація інноваційної 
активності в Європі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сергій 

Вікторович Гродський ; наук. керівник І. Й. Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2009. – 271 с. 
В дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні основи міжнародної 

фрагментації інноваційної активності і розроблено моделі інноваційного 

співробітництва України з країнами Європи. 

 

301. Зварич, Роман Євгенович Трансформація політики конвергенції доходів 
населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.02 / Роман Євгенович Зварич ; наук. керівник 
В. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 237 с. 
У дисертації досліджуються теоретико-методологічні засади і середовище 

реалізації політики конвергенції доходів в Європейському Союзі. Система-
тизовано критерії конвергенції доходів, виокремлено суть, основні чинники та 
механізми реалізації політики конвергенції доходів населення в ЄС та 
інституційну базу їх реалізації. 

 

302. Зигрій, Ольга Володимирівна Формування економічних відносин в інте-
грованому бурякоцукровому виробництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ольга Володи-

мирівна Зигрій ; наук. керівник Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 

218 с. 
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Дисертація присвячена розробці теоретичних і методологічних засад щодо 

формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому вироб-

ництві. 
 

303. Капітанець, Юрій Олександрович Визначення та забезпечення конкуренто-

спроможності підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

Юрій Олександрович Капітанець ; наук. керівник В. І. Гринчуцький. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 194 с. 
Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних 

основ щодо удосконалення визначення та забезпечення конкурентоспро-

можності підприємств макаронної галузі. Досліджено сутність конкуренто-

спроможності підприємства. Уточнено класифікацію основних теоретико-

методологічних підходів та методичного забезпечення визначення конкуренто-

спроможності вітчизняних підприємств. 
 

304. Колісник, Олег Ярославович Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії 
соціально-економічного розвитку держави [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.08 / Олег Ярославович Колісник ; наук. керівник В. Г. Дем’я-
нишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 237 с. 
У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження бюджетної 

безпеки як невід’ємної детермінанти стратегії соціально-економічного розвитку 

держави. Розкрито сутність бюджетної безпеки, з’ясовано її місце в системі 
економічної і фінансової безпеки. 

 

305. Лаврів, Лілія Андріївна Стратегічне планування у системі управління 
національним господарством [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 

Лілія Андріївна Лаврів ; наук. керівник А. Ф. Мельник. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2008. – 256 с. 
У дисертації досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти 

стратегічного планування як елемента системи управління національним 

господарством. Уточнено категоріальний апарат, систематизовано методоло-

гічні засади стратегічного планування. 
 

306. Лободіна, Зоряна Миколаївна Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я 
дітей [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Зоряна Миколаївна 
Лободіна ; наук. керівник В. Л. Андрущенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 

255 с. 
У дисертації досліджено теоретичні і практичні аспекти формування та 

використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей, запропо-

новано шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами зазначених 
інституцій. 

 

307. Лозовицький, Дмитро Сергійович Методика та організація стратегічного 

обліку й аналізу на підприємствах поліграфічних матеріалів [Текст] : 
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дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Дмитро Сергійович Лозовицький ; наук. 

керівник М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 286 с. 
На основі результатів дослідження теоретичних і організаційно-методич-

них аспектів та проблем щодо розроблення методики та організації стратегіч-

ного обліку й аналізу визначено предмет, об’єкт, інструментарій і складові 
елементи та розкрито зміст стратегічного обліку. 

 

308. Лучка, Андрій Васильович Бюджетний потенціал фінансової незалежності 
місцевого самоврядування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Андрій Васильович Лучка ; наук. керівник О. П. Кириленко. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2009. – 275 с. 
У дисертації досліджено теорію та практику реалізації бюджетного 

потенціалу фінансової незалежності місцевого самоврядування. З’ясовано суть і 
значення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та її 
бюджетного потенціалу. Розкрито механізм реалізації бюджетного потенціалу. 

 

309. Любезна, Ірина Василівна Облік і внутрішньогосподарський контроль 
матеріальних запасів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ірина 
Василівна Любезна ; наук. керівник В. С. Рудницький. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2009. – 226 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню і вдосконаленню сучасних 

проблем обліку й внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів на 
підприємствах целлюлозно-паперової промисловості. 

 

310. Мачуга, Роман Іванович Інформаційна система бухгалтерського обліку в 
управлінні підприємствами харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.09 / Роман Іванович Мачуга ; наук. керівник Ю. А. Кузь-
мінський. – Тернопіль : ПВНЗ «Ін-т економіки і підприємництва», 2009. – 

196 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуальних проблем 

формування інформаційних потоків в інформаційній системі бухгалтерського 

обліку, їх форматуванню й використанню для розробки проектів управлінських 
рішень, прийняття та подальшого аналізу їх ефективності в процесі практичної 
реалізації на рівні суб’єктів господарювання. 

 

311. Назарова, Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах 
реорганізації підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Ірина Ярославівна Назарова ; наук. керівник Б. М. Литвин. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2009. – 218 с. 
У дисертації визначено зміст поняття реорганізації, її сутність та загальні 

підходи до інформаційного забезпечення, висвітлено форми реорганізаційних 

перетворень та удосконалено систему їх класифікації. 
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312. Ніколаєва, Анжела Миколаївна Формування стратегії досягнення конку-

рентних переваг підприємств м’ясної промисловості [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.04 / Анжела Миколаївна Ніколаєва ; наук. керівник 
Л. Г. Ліпич. – Луцьк : ЛНТУ, 2008. – 208 с. 
Представлено результати дослідження науково-методичних положень та 

прикладних рекомендацій щодо формування стратегії досягнення конкурентних 

переваг підприємств м’ясної промисловості. 
 

313. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна Організаційно-економічний 

механізм державних закупівель послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.03 / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна ; наук. керівник 
В. В. Смиричинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 250 с. 
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних і практич-

них засад функціонування механізму державних закупівель послуг у ринковій 

економічній системі. Визначено функціональне призначення механізму держав-
них закупівель послуг, запропоновано системний підхід до вивчення та здійсне-
на періодизація його становлення. 

 

314. Палка, Ігор Михайлович Ефективність інвестиційної діяльності підприємства 
харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ігор 

Михайлович Палка ; наук. керівник Б. М. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2009. – 193 с. 
У дисертації досліджено питання підвищення ефективності інвестиційного 

процесу на підприємствах харчової промисловості в умовах ринкової 
економіки. З’ясовано економічну природу інвестицій та розглянуто їхні класи-

фікації, охарактеризовано інвестиційний ринок та його розвиток в Україні, 
визначено інвестиційну привабливість галузей економіки і регіонів. 

 

315. Роговська-Іщук, Ірина Володимирівна Технічний аналіз на міжнародному 
валютному ринку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ірина Воло-

димирівна Роговська-Іщук ; наук. керівник О. М. Сохацька. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2009. – 310 с. 
Дисертаційна робота присвячена теоретико-методологічному обґрунтуван-

ню застосування технічного аналізу для прогнозування майбутніх валютних 

курсів на міжнародному валютному ринку. 

 

316. Савченко, Ольга Ростиславівна Ризик-менеджмент на підприємствах хіміч-

ної промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ольга 
Ростиславівна Савченко ; наук. керівник А. М. Тибінь. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2009. – 222 с. 
У дисертаційній роботі вирішено важливе теоретико-методологічне зав-

дання щодо формування ефективної системи управління ризиками на 
підприємствах хімічної промисловості України. 
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317. Сапачова, Мирослава Степанівна Формування і розвиток кооперованих 

зв’язків підприємств спиртової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Мирослава Степанівна Сапачова ; наук. керівник М. О. Да-
нилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 194 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретичних і 

практичних аспектів кооперованих зв’язків підприємств спиртової промисло-

вості в контексті формування і розвитку. 
 

318. Случак, Наталія Анатоліївна Облік та внутрішній аудит витрат на недерев-
ну лісопродукцію рослинного походження [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.09 / Наталія Анатоліївна Случак ; наук. керівник І. Д. Лазари-

шина. – Рівне : НУВГП, 2009. – 202 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методичні особливості 

обліку витрат на недеревну лісопродукцію рослинного походження. Розкрито 
економічну сутність і значення лісових ресурсів за суспільно-економічними 

аспектами. Визначено етапи та стадії проведення внутрішнього аудиту з 
окресленням робіт і конкретизацією аудиторських процедур. 

 

319. Спіріна, Оксана Михайлівна Оподаткування сфери послуг в умовах со-

ціально-ринкових перетворень в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Оксана Михайлівна Спіріна ; наук. керівник В. Л. Андрущенко. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 234 с. 
Дисертація присвячена дослідженню ефективності існуючих систем опо-

даткування щодо діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги, та 
визначенню шляхів удосконалення системи обов’язкових платежів у сфері 
послуг. 

 

320. Стрельбіцька, Наталія Євгенівна Формування інтегрованої системи ризик-
менеджменту енергетичними транснаціональними корпораціями [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Наталія Євгенівна Стрельбіцька; наук. 

керівник О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 246 с. 
У дисертації досліджено теоретичні основи управління ризиками на гло-

бальному енергетичному ринку, а саме розглянуто аспекти ідентифікації 
ризиків в умовах зростаючих світових дисбалансів, зміни у підходах до 

управління ризиками та міжнародні стандарти ризик-менеджменту як рамки 

формування систем ризик-менеджменту корпораціями. 

 

321. Ткач, Євген Вікторович Банківське кредитування інноваційного розвитку 
малого бізнесу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Євген Вікто-

рович Ткач ; наук. керівник Б. Л. Луців. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 217с. 
Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню теоретико-

методологічних засад банківського кредитування інноваційного розвитку 
малого бізнесу та практичних рекомендацій щодо підвищення його стимулю-

ючого впливу на розвиток національної економіки.  
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322. Томнюк, Тетяна Леонідівна Адміністрування податків в Україні: організа-
ція та напрямки розбудови [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Тетяна Леонідівна Томнюк ; наук. керівник А. І. Крисоватий. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2009. – 232 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теорії та 

практики адміністрування податків. Здійснено критичний аналіз вітчизняного 

досвіду адміністрування податків органами податкової служби України. 

 

323. Чайковський, Денис Юрійович Методи та засоби розподіленого агентного 

діагностування комп’ютерних систем [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 
05.13.05 / Денис Юрійович Чайковський ; наук. керівник О. В. Поморова. – 

Хмельницький : ХНУ, 2009. – 231 с. 
Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-технічного зав-

дання – підвищенню ефективності діагностування проблемно орієнтованих та 
спеціалізованих комп’ютерних систем. 

 

324. Чичун, Валентина Андріївна Стратегічне управління інвестиційною діяль-
ністю сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Валентина Андріївна Чичун ; наук. керівник І. Д. Фаріон. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 209 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи стратегічної діяль-

ності підприємств, економічну суть та форми інвестиційної діяльності у системі 
управління підприємствами, стратегічний аналіз залучення інвестицій у 
сільське господарство. 

 

2010 

 

325. Білий, Михайло Мирославович Фінансове забезпечення формування та 
функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Михайло Мирославович Білий ; наук. 
керівник І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – 

223 с. 
Дисертація присвячена комплексу питань щодо вдосконалення фінансо-

вого забезпечення формування та функціонування сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів в Україні. У дисертаційній роботі досліджено 

теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення діяльності коопе-
ративів цього типу. 

 

326. Білоус, Ірина Ігорівна Фінансове забезпечення подолання бідності в Ук-
раїні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ірина Ігорівна Білоус ; 
наук. керівник О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 271 с. 
Дисертація присвячена комплексному дослідженню явища бідності у 

контексті застосування фінансового інструментарію основних інституційних 

суб’єктів економічної системи – держави, підприємства і домогосподарства, в 
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реалізації заходів щодо його подолання та визначенню шляхів удосконалення 
фінансового забезпечення подолання бідності. 

 

327. Боїла, Леся Ігорівна Облік і контроль витрат на здійснення вантажних 

перевезень залізничним транспортом [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Леся Ігорівна Боїла ; наук. керівник Я. Д. Крупка. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2010. – 258 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню питань теорії та практики 

побудови обліку і контролю витрат на здійснення вантажних перевезень 
залізничним транспортом. Удосконалено систему класифікації витрат відпо-

відно до потреб управління. 
 

328. Борисюк, Олена Володимирівна Державне регулювання лізингових відно-

син в умовах розвитку ринкової економіки України [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.03 / Олена Володимирівна Борисюк ; наук. керівник 
М. І. Карлін. – Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2010. – 203 с. 
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, методологічних та 

практичних аспектів удосконалення механізму державного регулювання лізин-

гових відносин в економіці України. Досліджено сутність та необхідність 
державного регулювання лізингових відносин. 

 

329. Валігура, Володимир Андрійович Гармонізація оподаткування: вітчизняні 
реалії та міжнародні орієнтири [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Володимир Андрійович Валігура ; наук. керівник А. І. Крисоватий. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 289 с. 
У дисертації проведено дослідження теоретичних засад гармонізації 

оподаткування, розроблено методичні основи узгодження інтересів суб’єктів 
оподаткування та запропоновано практичні рекомендації щодо реформування 
податкової системи України в умовах адаптації до фіскального середовища 
Євросоюзу. 

 

330. Вовк, Світлана Володимирівна Міжнародна мобільність реального капіта-
лу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Світлана Володимирівна 
Вовк ; наук. керівник В. Є. Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 211 с. 
Дисертаційну роботу присвячено актуальним проблемам міжнародної 

мобільності реального капіталу в сучасних умовах розвитку світового госпо-

дарства. Досліджено теоретичні аспекти міжнародної мобільності реального 

капіталу, проаналізовано її сутність та значення у контексті формування нового 

світового економічного порядку. 
 

331. Головаш, Богдан Едуардович Інвестиційний механізм інтеграції України в 
європейський простір [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Богдан 

Едуардович Головаш ; наук. керівник В. І. Науменко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2010. – 257 с. 
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Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних засад, методич-

них та практичних рекомендацій щодо формування інвестиційного механізму 

інтеграції України в європейський простір, основою розбудови якого є 
орієнтація на системну трансформацію і модернізацію національної економіки. 

 

332. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних 

гарантій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Володимир Петрович 

Горин ; наук. керівник В. Л. Андрущенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 

279 с. 
У дисертації проведено дослідження теорії і практики державного фінан-

сового забезпечення соціальних гарантій у контексті його відповідності крите-
ріям соціальної безпеки. Встановлено сутність та розглянуто роль соціальних 

гарантій як інструменту вияву розподільчої функції державних фінансів. 
 

333. Гринчишин, Тарас Михайлович Методи формування та цифрового оброб-

лення сигналів в комп’ютерних системах з відкритими оптичними кана-
лами [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тарас Михайлович 

Гринчишин ; наук. керівник Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ІФНТУНГ, 

2010. – 155 c. 

Дисертаційна робота присвячена питанням розробки методів безнадлиш-

кового кодування даних у комп’ютерних системах з відкритими оптичними 

каналами та їх реалізації на основі розроблених спецпроцесорів кодування. 
 

334. Забчук, Галина Михайлівна Кредитні важелі стимулювання виробництва в 
умовах перехідної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / 

Галина Михайлівна Забчук ; наук. керівник О. В. Дзюблюк. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2010. – 198 с. 
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних засад використання 

кредитних важелів стимулювання виробництва і шляхів підвищення ефектив-
ності їхнього впливу на реальний сектор економіки. 

 

335. Засадко, Валентина Вікторівна Структурна економічна інтеграція прикор-

донних регіонів України, Білорусі та Польщі в процесі розширення ЄС 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Валентина Вікторівна Засадко ; 

наук. керівник А. І. Мокій. – Львів : ЛКА, 2010. – 225 с. 
Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню структурної економічної 

інтеграції прикордонних регіонів, тріангулярної концепції транскордонного 

співробітництва, яка реалізується через трикутники економічного зростання та 
тріангулярні транскордонні мережі обміну досвідом між адміністративно-

територіальними одиницями. 

 

336. Зварич, Ірина Ярославівна Формування міжнародних виробничих мереж в 
Європі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ірина Ярославівна 
Зварич ; наук. керівник І. Й. Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 185 с. 
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У дисертаційній роботі виявлені особливості формування та розвитку 
міжнародних виробничих мереж як систем наднаціонального рівня. Досліджено 

теоретичний базис процесів формування міжнародних виробничих мереж та 
розроблено теоретичну функціональну модель міжнародної виробничої мережі. 

 

337. Костецький, Володимир Володимирович Фінансове забезпечення діяль-
ності підприємств міського електротранспорту [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.08 / Володимир Володимирович Костецький ; наук. керівник 
Й. М. Бескид. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 250 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних та практич-

них аспектів фінансового забезпечення діяльності підприємств міського елек-
тротранспорту. 

 

338. Кривицька, Ольга Романівна Формування прибутку підприємств у 

ринкових умовах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ольга Рома-
нівна Кривицька ; наук. керівник Л. М. Безгубенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2010. – 212 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теорії та практики 

формування прибутку підприємств у ринкових умовах. Розкрито економічну 
сутність прибутку, уточнено його роль, види і функції в умовах ринкової 
економіки. 

 

339. Кучерівська, Софія Степанівна Фінансова стійкість страхових компаній 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Софія Степанівна Кучерівська ; 
наук. керівник Л. М. Безгубенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 239 с. 
Дисертація присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням 

фінансової стійкості страхових компаній. Розкрито сутність страховика як 
фінансової установи, сформовано теоретичні основи забезпечення та управ-
ління фінансово стійким розвитком страхової компанії. 

 

340. Лаврів, Марія Василівна Методи та засоби багатоканального перетворення 
форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-
Карло [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05/ Марія Василівна Лаврів ; 
наук. керівник Л. Б. Петришин. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефа-
ника, 2010. – 143 с. 
У дисертаційній роботі розроблено та запропоновано метод генерування 

псевдовипадкових чисел із використанням незвідних поліномів над полем 

GF(2) (метод Галуа на основі циклічних зсувів) та метод генерування псевдо-

випадкових чисел із дзеркальним взаємним відображенням вагових номерів 
розрядів двійкових кодів. 

 

341. Лагоцька, Наталія Зіновіївна Формування механізму партнерського марке-
тингу у сфері консалтингових послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
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08.00.04 / Наталія Зіновіївна Лагоцька ; наук. керівник М. Я. Матвіїв. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 219 с. 
У дисертації досліджено теоретичні та практичні засади механізму 

партнерського маркетингу в сфері консалтингових послуг. Проаналізовано та 
систематизовано теоретичні аспекти маркетингу консалтингових послуг. 

 

342. Машко, Андрій Іванович Дефіцит державного бюджету: причини, наслідки 

та управління [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Андрій Іванович 

Машко ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 204 с. 
У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних та 

практичних аспектів бюджетного дефіциту. З’ясовано економічну сутність і 
причини виникнення дефіциту бюджету. 

 

343. Мелих, Оксана Юріївна Валютно-курсова політика та її вплив на фінан-

сову безпеку держави [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Оксана 
Юріївна Мелих ; наук. керівник З. О. Луцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2010. – 277 с. 
Розглянуто теоретичні основи і досліджено практичні аспекти валютно-

курсової політики у контексті фінансової безпеки держави. Значну увагу 

приділено теоретико-методологічним засадам валютно-курсової політики. 

 

344. Мігущенко, Юліана Валеріївна Пріоритети конкурентоспроможності ук-

раїнсько-польського співробітництва в туристичній сфері [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.02 / Юліана Валеріївна Мігущенко ; наук. керівник 
А. І. Мокій. – Львів : ЛКА, 2010. – 297 с. 
Дисертація присвячена обґрунтуванню пріоритетів і розробці системи 

засобів посилення конкурентоспроможності туристичного співробітництва 
України та Польщі, в тому числі в прикордонних регіонах. 

 

345. Непрядкіна, Наталія Василівна Розвиток ринків валютних деривативів у 
національних валютних системах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.02 / Наталія Василівна Непрядкіна ; наук. керівник В. І. Сідоров. – 

Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 208 с. 
У дисертації досліджуються питання організацій й розвитку ринків 

валютних деривативів у валютних системах провідних країн світу, а також 

деяких постсоціалістичних країнах. 

 

346. Олар, Оксана Яремівна Діагностування комп’ютерних засобів на основі 
інтелектуальних методів та моделей опрацювання знань [Текст] : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.13.05 / Оксана Яремівна Олар ; наук. керівник 
В. М. Локазюк. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 206 с. 
Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання – 

підвищення ефективності процесу діагностування КЗ на етапі експлуатації. В 
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ході дослідження було виявлено недоліки систем, що здійснюють діагносту-

вання КЗ. 

 

347. Піняк, Ірина Любомирівна Управління маркетинговими інтелектуальними 

активами на підприємстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ірина 
Любомирівна Піняк ; наук. керівник В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : 
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – 250 с. 
У дисертації з’ясовано значення інтелектуальних ресурсів у сфері 

формування конкурентних переваг вітчизняних підприємств, здійснено аналіз 
поглядів представників різних економічних шкіл на категорію інтелектуального 

капіталу й уточнено зміст поняття «маркетингові інтелектуальні активи» 

підприємства з урахуванням існуючої практики використання термінів «немате-
ріальні активи», «інтелектуальна власність» та «інтелектуальний капітал». 

 

348. Превисокова, Наталія Володимирівна Методи та засоби обробки інфор-

мації в комп’ютерних системах на основі теоретико-числових перетворень 
[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Наталія Володимирівна 
Превисокова ; наук. керівник Л. Б. Петришин. – Івано-Франківськ : ПНУ 

ім. В. Стефаника, 2010. – 211 с. 
Обґрунтовано ефективність застосування системи Галуа для побудови 

базисів теоретико-числових перетворень, на основі яких реалізуються методи 

та засоби обробки інформації в комп’ютерних системах. 
 

349. Рожко, Алла Олександрівна Економічна модель взаємовідносин України та 
ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Алла Олександрівна Рожко ; наук. 

керівник А. А. Фліссак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 255 с. 
Дисертація присвячена розробці економічної моделі двосторонніх 

відносин між Україною та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних 

джерел енергії. В дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади 

становлення відновлювальної енергетики та окреслено світові тенденції 
розвитку енергетики в умовах загострення глобальних проблем ефективного 

енергозабезпечення. 
 

350. Романчук, Алла Леонідівна Облік і контроль операційної діяльності 
підприємств промисловості будівельних матеріалів [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.09 / Алла Леонідівна Романчук ; наук. керівник 
Я. Д. Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 275 с. 
Дисертаційну роботу присвячено проблемам удосконалення теоретичних і 

організаційно-методичних засад обліку та контролю операційної діяльності 
підприємств промисловості будівельних матеріалів. Визначено зміст опера-
ційної діяльності підприємств з випуску будівельних матеріалів. 
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351. Савка, Андрій Павлович Вплив міжнародної торгівлі на добробут населен-

ня трансформаційних країн [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Андрій Павлович Савка ; наук. керівник В. В. Адамик. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2010. – 309 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблем участі трансфор-

маційних країн у міжнародній торгівлі як чинника формування добробуту їх 

населення. Систематизовано концептуальні підходи до визначення змісту 

категорії «добробут населення», узагальнено механізми впливу міжнародної 
торгівлі на добробут населення. 

 

352. Семеген, Людмила Григорівна Облік інших необоротних матеріальних 

активів у будівельних підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Людмила Григорівна Семеген ; наук. керівник З.-М. В. Задорож-

ний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 222 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних 

питань, пов’язаних з удосконаленням методики та організації обліку інших 
необоротних матеріальних активів. У дисертації розкрито економічну сутність 
інших необоротних матеріальних активів як об’єкта обліку. 

 

353. Сидорчук, Анатолій Андрійович Фінансові ресурси державного соціаль-
ного страхування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Анатолій 

Андрійович Сидорчук ; наук. керівник О. П. Кириленко. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2010. – 243 с. 
У дисертації здійснено дослідження теоретичної бази та практики 

фінансових ресурсів державного соціального страхування. Розкрито теоретичні 
засади державного соціального страхування. З’ясовано інструменти формуван-

ня та форми використання фінансових ресурсів державного соціального стра-
хування. 

 

354. Турський, Ігор Володимирович Управління власністю малого підприємства 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ігор Володимирович Тур-

ський ; наук. керівник В. Я. Брич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 218 с. 
Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних та органі-

заційних питань управління власністю на малих підприємствах. Визначено 

соціально-економічний зміст малого підприємництва як організаційно-еконо-

мічного механізму реалізації економічної власності для встановлення місця і 
ролі власності у діяльності малих підприємств. 

 

355. Фігурка, Марія Василівна Державне регулювання організаційних змін в 
теплоенергетиці житлово-комунального господарства України [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Марія Василівна Фігурка ; наук. керів-
ник Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 221 с.  
У дисертації сформовано концептуальні підходи до управління 

організаційними змінами на низькоконкурентному ринку та обгрунтовано 
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напрями удосконалення державного регулювання організаційних змін у 

теплоенергетиці ЖКГ України, зокрема через розвиток інституціональних засад 

управління. 
 

356. Хома, Дмитро Михайлович Внутрішній аудит у підвищенні ефективності 
діяльності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Дмитро 

Михайлович Хома ; наук. керівник М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2010. – 246 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу внутрішнього 

аудиту на ефективність діяльності суб’єктів господарювання. Відповідно до 

особливостей діяльності підприємств молочної галузі, удосконалено органі-
зацію проведення внутрішнього аудиту господарських процесів підприємств, 
уточнено права, обов’язки і відповідальність внутрішніх аудиторів, удоско-

налено класифікацію внутрішнього аудиту та його об’єктів. 
 

357. Язлюк, Борис Олегович Управління портфелем інвестиційно-інноваційних 

проектів підприємств світлотехнічної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Борис Олегович Язлюк ; наук. керівник Б. М. Литвин. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 223 с. 
У дисертації подано результати дослідження теоретичних засад і практич-

ної діяльності підприємств світлотехнічної галузі у сфері управління портфелем 

інвестиційно-інноваційних проектів. 
 

2011 

 

358. Апостолюк, Оксана Зіновіївна Механізм формування та підтримки конку-
рентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Оксана Зіновіївна Апостолюк ; наук. 
керівник А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 253 с. 
Дисертація присвячена механізмам формування та підтримки конкурент-

ного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. Узагальнено та про-

аналізовано основні концепції економічної конкуренції, формування конку-

рентного середовища. 
 

359. Безгубенко, Вікторія Юріївна Фінансові домінанти оренди об’єктів дер-

жавної власності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія 
Юріївна Безгубенко ; наук. керівник З. О. Луцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2010. – 344 с. 
У дисертації здійснено концептуалізацію державної власності та 

комплексне дослідження теорії і практики оренди її об’єктів. Розкрито еконо-

мічну сутність оренди об’єктів державної власності, визначено основоположні 
принципи, об’єкти і суб’єкти, систематизовано її фінансові домінанти. 
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360. Биковий, Павло Євгенович Методи і засоби оптимізації функціонально-

вартісних характеристик комп’ютеризованих систем сигналізації на основі 
генетичного алгоритму [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Павло 

Євгенович Биковий ; наук. керівник В. В. Кочан. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2010. – 187 с. 
Дисертація присвячена розробці методів і засобів оптимізації функціо-

нально-вартісних характеристик комп’ютеризованих систем тривожної сигналі-
зації (КСТС) на основі генетичного алгоритму. 

 

361. Богач, Юрій Аркадійович Регулювання державного сектору економіки на 
національному та регіональному рівнях [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.03 / Юрій Аркадійович Богач ; наук. керівник А. Ф. Мельник. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 240 с. 
Дисертація присвячена проблемам регулювання державного сектору 

економіки на національному і регіональному рівнях. У дисертаційній роботі 
окреслено теоретико-методологічні засади регулювання державного сектору, 
встановлено його місце і роль як об’єкта регулювання. 

 

362. Бондар, Юлія Анатоліївна Внутрішній аудит в органах Пенсійного фонду 

України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Юлія Анатоліївна 
Бондар ; наук. керівник О. А. Магопець. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – 

255 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретико-організаційні основи внут-

рішнього аудиту в органах Пенсійного фонду України. З урахуванням специ-

фіки діяльності органів Пенсійного фонду України та забезпечення виконання 
завдань і функцій визначено місце внутрішнього аудиту в їхній структурі. 

 

363. Бурденюк, Тарас Григорович Стратегічний аналіз конкурентоспромож-

ності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тарас 
Григорович Бурденюк ; наук. керівник І. Д. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2011. – 224 с. 
Дисертація присвячена розробці теоретико-методичних положень та 

практичних питань здійснення стратегічного аналізу конкурентоспроможності 
підприємств галузі птахівництва. 

 

364. Вербіцька, Інеса Ігорівна Управління економічними ризиками зовнішньо-

економічної діяльності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.04 / Інеса Ігорівна Вербіцька ; наук. керівник А. М. Тибінь. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2011. – 193 с.  
У дисертаційній роботі вирішено важливе теоретико-методологічне зав-

дання щодо підвищення ефективності ризиками зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств спиртової промисловості з урахуванням її особливостей. 
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365. Галіцейська, Юлія Миколаївна Ресурсна політика комерційних банків в 
умовах ринкових перетворень економіки України [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.08 / Юлія Михайлівна Галіцейська ; наук. керівник 
О. В. Дзюблюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 249 с. 
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних засад формування 

ресурсної політики банків та розробленню методичних основ її практичної 
реалізації в сучасних умовах ринкової трансформації. 

 

366. Галущак, Валентина Володимирівна Організаційно-економічні засади фор-

мування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Валентина Володимирівна 
Галущак ; наук. керівник Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 227 с. 
В дисертаційній роботі розглянуто основні теоретичні, методологічні й 

методичні аспекти формування господарських структур ринкового типу. 

Досліджено питання створення ефективного організаційно-економічного меха-
нізму функціонування господарських структур ринкового типу в аграрному 
секторі. 

 

367. Даниленко-Кульчицька, Вікторія Анатоліївна Управління рекламною 

діяльністю редакцій друкованих засобів масової інформації [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.04 / Вікторія Анатоліївна Даниленко-Кульчицька ; 
наук. керівник М. О. Данилюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 189 с. 
Досліджено теоретичні засади управління рекламною діяльністю редакцій 

друкованих засобів масової інформації. З’ясовано роль і місце реклами в 
умовах інформаційної економіки, досліджено умови діяльності та функціо-

нування редакцій друкованих засобів масової інформації й визначено особли-

вості організації управління їхньою рекламною діяльністю. 

 

368. Данильченко, Леся Степанівна Асиметричність процесів інформатизації 
світогосподарського розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Леся Степанівна Данильченко ; наук. керівник О. М. Сохацька. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2011. – 323 с. 
Дисертаційна робота охоплює теоретико-методичні та практичні засади 

асиметричності процесів інформатизації світогосподарського розвитку та участі 
в них України. Визначено економічні передумови виникнення міжнародного 

цифрового розвитку в умовах формування глобального інформаційного 

суспільства. 
 

369. Заставнюк, Любов Іванівна Реформування і розвиток земельних відносин в 
умовах трансформації форм власності і господарювання [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.03 / Любов Іванівна Заставнюк ; наук. керівник 
Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 210 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади форму-

вання, розвитку і регулювання земельних відносин у сільському господарстві. 



 

 89

Узагальнено теоретичні положення щодо сутності земельних відносин. 

Досліджено процеси реформування земельних відносин в аграрному секторі. 
 

370. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових 
ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.08 / Михайло Раджепович Ібрагімов ; наук. керівник С. І. Юрій. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 286 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження концептуаль-

них основ оподаткування майна і запропоновано практичні заходи щодо 

вдосконалення формування фінансових ресурсів органів місцевого самовряду-

вання в Україні. 
 

371. Клапків, Юрій Михайлович Формування консолідованої банківсько-стра-
хової бізнес-архітектури [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юрій 

Михайлович Клапків ; наук. керівник З. О. Луцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2011. – 248 с.  
У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні основи і досліджено 

практичні аспекти розвитку та проблеми реформування фінансового середо-

вища у контексті економічної інтеграції фінансових інституцій. 

 

372. Котис, Наталія Володимирівна Організаційно-економічний механізм роз-
витку сектору домашніх господарств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.03 / Наталія Володимирівна Котис ; наук. керівник А. Ф. Мельник. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 240 с. 
Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методоло-

гічних засад організаційно-економічного механізму розвитку сектору домашніх 
господарств та розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення 
його ефективності. Узагальнено теоретичні підходи до вивчення сектору до-

машніх господарств як складової економічної системи. 

 

373. Костишин, Наталія Степанівна Обліково-аналітичне забезпечення вироб-

ничої діяльності підприємств тютюнової промисловості [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.09 / Наталія Степанівна Костишин ; наук. керівник 
П. Я. Хомин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 255 с. 
Дисертацію присвячено дослідженню науково-методичних і практичних 

засад обліково-аналітичного забезпечення виробничої діяльності підприємств 
тютюнової промисловості. Розкрито економічний зміст процесу виробництва 
тютюнової продукції, з’ясовано його сутність як об’єкта обліково-аналітичного 

забезпечення, висвітлено взаємозв’язок обліку виробництва з аналізом вироб-

ничої діяльності підприємств тютюнової промисловості. 
 

374. Лацик, Галина Миронівна Фінансові інструменти на іпотечному ринку 

України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Галина Миронівна 
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Лацик ; наук. керівник Л. М. Алексеєнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 

257 с. 
У дисертації здійснено дослідження теорії і практики використання 

фінансових інструментів на іпотечному ринку. Розкрито сутність і роль 
іпотечного ринку як інструмента досягнення соціально-економічного ефекту в 
площині реалізації права на іпотеку, з’ясовано його місце в економічній системі 
держави. 

 

375. Лисенко, Сергій Миколайович Адаптивна інформаційна технологія 
діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм 

[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сергій Миколайович Лисенко ; 

наук. керівник О. С. Савенко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 202 с. 
Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання – 

створенню адаптивної інформаційної технології для підвищення достовірності 
та ефективності діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських 
програм. 

 

376. Ліщинський, Ігор Орестович Агломераційні форми просторової організації 
виробництва в країнах Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Ігор Орестович Ліщинський ; наук. керівник Є. В. Савельєв. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2011. – 247 с. 
У дисертаційній роботі розглядаються системно-структурні характерис-

тики агломераційних виробничих структур, а саме метрополій, промислових 
районів, кластерів, креативних регіонів. Узагальнені теоретичні концепції 
агломерації виробництва, зокрема систематизуються концепції промислової 
організації, нової економічної географії, нової географії креативності. 

 

377. Луцишин, Олег Орестович Кредитні спілки на ринку фінансових послуг 
України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олег Орестович 

Луцишин ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 277 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теорії та 

практики діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України. 

Поглиблено теоретико-концептуальні засади ринку фінансових послуг, висвіт-
лено його роль у контексті формування інституційних основ ринкової еконо-

міки. 

 

378. Маршалок, Тарас Ярославович Фіскально-регулююча парадигма податко-

вого навантаження [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тарас Ярос-
лавович Маршалок ; наук. керівник А. І. Крисоватий. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2011. – 249 с. 
Дисертація присвячена теоретичним і практичним засадам фіскальної та 

регулюючої складової податкового навантаження. З’ясовано суть понять 
«податкове навантаження», «податковий тягар» та «рівень оподаткування». 
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379. Матвійчук, Марія Зіновіївна Формування механізму ціноутворення у 

підприємствах агропромислового виробництва [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Марія Зіновіївна Матвійчук ; наук. керівник М. К. Пархо-

мець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 238 с. 
Дисертація присвячена розробленню теоретико-методичних засад форму-

вання механізму ціноутворення на підприємствах агропромислового вироб-

ництва. Визначено економічну сутність ціни, її види і функції, особливості 
ціноутворення в галузях АПК, розглянуто принципи та розвиток механізму 
ціноутворення в АПК, вивчено досвід ціноутворення в АПК передових країн 

світу з ринковою економікою. 

 

380. Мельничук, Інна Василівна Облік і аналіз інновацій у сфері випуску та 
збуту продукції текстильної промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук: 08.00.09 / Інна Василівна Мельничук ; наук. керівник Я. Д. Крупка. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 253 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних та методичних 

засад обліку й аналізу інновацій, висвітленню особливостей розкриття облі-
ково-аналітичної інформації про інновації у сфері випуску і збуту продукції на 
підприємствах текстильної промисловості. 

 

381. Мязіна, Наталія Борисівна Глобальний маркетинг агропромислової про-

дукції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Наталія Борисівна 
Мязіна ; наук. керівник В. В. Козюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 194 с. 
Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних положень та 

науково-практичних рекомендацій щодо застосуваня глобального маркетингу 
на світовому ринку аграрної продукції. Узагальнено теоретичні основи 

формування системи глобального маркетингу. 
 

382. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах 
обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.09 / Олександра Іванівна Олійничук ; наук. керівник 
М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 254 с. 
На основі результатів дослідження теоретичних, організаційних і методич-

них аспектів і діючої практики обліку й аналізу витрат, доходів і прибутку 

операційної діяльності лісогосподарських підприємств обґрунтовано концепцію 

підсистем обліку й аналізу витрат і доходів у менеджменті підприємства як 
основу раціональної організації обліку й аналізу витрат і доходів. 

 

383. Орловська, Тетяна Михайлівна Обліково-аналітична інформація в управ-
лінні діяльністю борошномельних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.09 / Тетяна Михайлівна Орловська ; наук. керівник П. Я. Хо-

мин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 260 с. 
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У дисертації обґрунтовано комплекс теоретичних і практичних засад 

забезпечення обліково-аналітичною інформацією системи управління діяль-
ністю борошномельних підприємств. 

 

384. Стечишин, Тетяна Богданівна Фінансові інструменти в інвестиційній 

діяльності банків [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тетяна 
Богданівна Стечишин ; наук. керівник Б. Л. Луців. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2011. – 234 с. 
Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретичних засад 

використання фінансових інструментів у інвестиційній діяльності банків та 
визначенню шляхів пожвавлення банківської активності на фінансовому ринку. 

 

385. Фаріон, Володимир Ярославович Облік витрат операційної діяльності та 
формування собівартості продукції у спиртовій промисловості [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Володимир Ярославович Фаріон ; наук. 
керівник Я. Д. Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 243 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблем обліку витрат 

операційної діяльності та формування собівартості продукції у спиртовій 

промисловості. Проаналізовано технологічні й організаційні особливості 
операційної діяльності підприємств спиртової промисловості та установлено 

їхній вплив на побудову обліку витрат. 
 

386. Федоронько, Наталія Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль 
необоротних матеріальних активів на підприємстві [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.09 / Наталія Іванівна Федоронько ; наук. керівник 
Я. В. Мех. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 210 с. 
Дисертаційна робота присвячена теоретичним і практичним питанням 

організації та методики обліку і внутрішньогосподарського контролю необо-

ротних матеріальних активів на підприємствах вугільної промисловості. 
З’ясовано економічну сутність необоротних матеріальних активів. Досліджено 

їхню амортизацію, знос, особливості оцінки та проаналізовано класифікацію і 
порядок відображення у бухгалтерському обліку. 

 

387. Чикало, Інна Василівна Управління ресурсоємністю національної еконо-

міки в контексті підвищення її конкурентоспроможності [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.03 / Інна Василівна Чикало ; наук. керівник 
А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 278 с. 
У дисертації узагальнено теоретико-методологічні засади ресурсоємності 

національної економіки, уточнено категорійний апарат, класифікацію структур-

них елементів, визначено її місце в системі підвищення конкурентоспро-

можності національної економіки. 

 

388. Юзва, Руслана Павлівна Обліково-аналітичне забезпечення управління 
діяльністю підприємств спиртової промисловості [Текст] : дис. ... канд. 
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екон. наук : 08.00.09 / Руслана Павлівна Юзва ; наук. керівник В. М. Олій-

ник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 259 с. 
У дисертації проведено дослідження теоретичних, методичних та практич-

них питань обліково-аналітичного забезпечення управління основною діяль-
ністю підприємств спиртової галузі. 

 

389. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної 
промисловості: облік, аналіз і аудит [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 

08.00.09 / Валентина Валеріївна Ясишена ; наук. керівник М. С. Пушкар. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 280 с. 
У дисертації розглянуто теоретичні й методичні питання обліку, аналіз та 

аудит грошових потоків підприємств швейної промисловості. За результатами 

дослідження уточнено поняття «грошовий потік» і вдосконалено класифікацію 

грошових потоків. 
 

2012 

 

390. Боровий, Андрій Модестович Інформаційно-вимірювальна система дослі-
дження параметрів енергоспоживання мікропроцесорів [Текст] : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.13.05 / Андрій Модестович Боровий ; наук. керівник 
В. В. Кочан, Т. Лаопулос. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 266 с. 
Дисертацію присвячено створенню ІВС-дослідження параметрів спожи-

вання енергії мікропроцесорами при виконанні інструкцій, що має малу 

похибку (0,75%) визначення енергії та прогнозує енергію виконання інструкцій, 

не досліджених експериментально, з допомогою нейронних мереж. 

 

391. Войтенко, Олексій Миколайович Трансформація світового ринку фінан-

сових послуг в умовах глобальної нестабільності [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.02 / Олексій Миколайович Войтенко ; наук. керівник 
О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 255 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи функціонування 

світового ринку фінансових послуг, визначено вплив глобальної нестабільності 
на процеси трансформації цього ринку й узагальнено чинники його трансфор-

мації. 
 

392. Горбаченко, Станіслав Анатолійович Формування вітчизняного ринку 

програмного забезпечення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 

Станіслав Анатолійович Горбаченко ; наук. керівник В. Р. Кучеренко. – 

Одеса : ОДЕУ, 2011. – 212 с. 
У дисертації розглядаються проблемні питання щодо формування 

національного ринку програмного забезпечення. Доведено, що збільшення 
попиту на програмне забезпечення може бути зумовлене такими чинниками, як 
рівень комп’ютеризації країни, середня зарплата та норма прибутковості в ІТ-

секторі. 
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393. Гугул, Оксана Ярославівна Управління розвитком персоналу на засадах 

консалтингу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Оксана Яросла-
вівна Гугул ; наук. керівник В. Я. Брич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 243 с. 
У дисертації висвітлено теоретичні засади розвитку персоналу. Здійснено 

теоретичний аналіз сутності управління розвитком персоналу в сучасних 

умовах. Обґрунтовано методичні підходи до формування стратегії підвищення 
якісних характеристик персоналу на засадах консалтингу. 

 

394. Гупаловська, Мирослава Богданівна Бюджетний контроль в умовах рин-

кової економіки України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Мирослава Богданівна Гупаловська ; наук. керівник В. Л. Андрущенко. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 210 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних та практич-

них аспектів бюджетного контролю, запропоновано пріоритетні напрями його 

розвитку в умовах ринкової економіки України. 

 

395. Данильченко, Михайло Юрійович Формування стратегії управління вар-

тістю кондитерських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

Михайло Юрійович Данильченко ; наук. керівник Б. М. Андрушків. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 294 с. 
У дисертації обґрунтовано концептуальні засади формування стратегії 

управління вартістю кондитерських підприємств. Обґрунтовано доцільність 
запровадження вартісно-орієнтованого управління в практику українських 

підприємств як ефективної стратегії, яка відповідає тенденціям розвитку 
ринкової ситуації і використовує сильні сторони діяльності. 

 

396. Дудар, Оксана Тарасівна Організаційно-економічні засади формування 
органічного агровиробництва [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

Оксана Тарасівна Дудар ; наук. керівник М. К. Пархомець. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2011. – 236 с. 
У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади становлення і 

розвитку органічного агровиробництва. На основі системного аналізу виявлено 

основні тенденції розвитку та особливості забезпечення сертифікованої діяль-
ності органічних сільськогосподарських підприємств. 

 

397. Василевська, Галина Василівна Преференційне оподаткування: соціально-

економічна доцільність та фіскальні наслідки [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.08 / Галина Василівна Василевська ; наук. керівник А. І. Кри-

соватий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 251 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретичних 

основ преференційного оподаткування, висвітлено його соціально-економічну 

сутність. Запропоновано типологізацію податкових преференцій та визначено 

особливості оцінки соціально-економічної доцільності та фіскальних наслідків 
запровадження преференційного оподаткування. 



 

 95

398. Владимир, Ольга Михайлівна Банки в системі організації валютних 

відносин в умовах ринкових трансформацій економіки України [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ольга Михайлівна Владимир ; наук. 

керівник О. В. Дзюблюк. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 286 с. 
У дисертації обґрунтовано теоретичні засади функціонування банків у 

системі організації валютних відносин та запропоновано пріоритетні шляхи 

його вдосконалення. Розглянуто теоретичні аспекти організації валютних від-

носин у ринкових умовах господарювання, розкрито зміст та основні складові 
системи організації цих відносин. 

 

399. Іляш, Юрій Юрійович Методи та засоби адаптивного стиснення інфор-

маційних потоків на основі рекурентних кодових послідовностей [Текст] : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Юрій Юрійович Іляш ; наук. керівник 
Л. Б. Петришин. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. – 161 с. 
У дисертації запропоновано методи зменшення надлишковості даних на 

основі процесів інтерполяції і методу передбачення першого порядку та 
формування службової інформації елементами рекурентних кодових послідов-
ностей, що дало змогу підвищити коефіцієнт зменшення надлишковості порів-
няно з відомими методами. 

 

400. Зацна, Люба Ярославівна Маркетинг інноваційних молочних продуктів на 
засадах дегустаційного підходу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

Люба Ярославівна Зацна ; наук. керівник М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2012. – 244 с. 
У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретичних і практичних 

аспектів маркетингу інноваційних продуктів на засадах дегустаційного підходу. 

Уточнено сутність інновацій у розробленні нових продуктів. Розкрито 
теоретичні та методологічні аспекти дегустаційного підходу і дегустаційних 

методів маркетингових досліджень. 
 

401. Карапетян, Ольга Михайлівна Зовнішній державний борг: механізм управ-
ління та боргова стратегія України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Ольга Михайлівна Карапетян ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тер-

нопіль : ТНЕУ, 2012. – 235 с. 
У дисертації здійснено дослідження теоретичних та практичних аспектів 

механізму управління зовнішнім державним боргом як невід’ємної детермі-
нанти боргової стратегії держави. 

 

402. Колтунович, Олександр Сергійович Інтелектуальне забезпечення іннова-
ційних процесів в регіоні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / 

Олександр Сергійович Колтунович ; наук. керівник Т. В. Божедарнік. – 

Луцьк : ЛНТУ, 2012. – 225 с. 
Дисертаційна робота присвячена теоретико-методологічним та приклад-

ним положенням щодо формування, розробки, концептуального моделювання і 
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регулювання системи інтелектуального забезпечення інноваційних процесів у 

регіоні. 
 

403. Крисько, Жанна Леонідівна Управління реструктуризацією вертикально 

інтегрованих підприємств будівельної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.04 / Жанна Леонідівна Крисько ; наук. керівник Б. М. Литвин, 

Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 274 с. 
У дисертації обґрунтовано концептуальні засади управління реструктури-

зацією вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі. Розроблено 

підхід до виявлення передумов реструктуризації з використанням структурно-

логічної моделі комплексної бізнес-діагностики підприємств. 
 

404. Ліхновський, Павло Михайлович Аналіз інвестиційної привабливості 
цінних паперів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Павло Михай-

лович Ліхновський ; наук. керівник С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2012. – 307 с. 
У дисертації проведено дослідження теорії та практики аналізу інвести-

ційної привабливості цінних паперів. З’ясовано сутність та розглянуто роль 
фундаментального аналізу як інструментарію для оцінки та виявлення недо-

оцінених цінних паперів. 
 

405. Майків, Ігор Мирославович Методи і засоби створення контролерів 
послідовних інтерфейсів в апаратно реконфігурованих системах [Текст] : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ігор Мирославович Майків ; наук. 
керівник В. В. Кочан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 235 с. 
Дисертація присвячена розробці нових методів створення контролерів 

послідовних інтерфейсів (КПІ) в апаратно реконфігурованих системах на базі 
ПЛІС. Аналіз протоколів розповсюджених послідовних інтерфейсів (ПІ) дозво-

лив запропонувати 4-рівневі моделі організації процесів приймання і опрацю-

вання та формування і передачі повідомлень у КПІ.  
 

406. Мигаль, Оксана Фелікіссімівна STP-маркетинг м’ясопереробних підприємств 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Оксана Фелікіссімівна 
Мигаль ; наук. керівник М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 196 с. 
Дисертаційна робота присвячена питанням формування та реалізації STP-

маркетингу на м’ясопереробних підприємствах. У процесі дослідження розгля-
нуто теоретичні аспекти процесів сегментування, вибору цільових ринків і 
позиціонування, визначено сутність та значення STP-маркетингу в маркетин-

говій діяльності підприємств. 
 

407. Мельник, Андрій Миколайович Інформаційна технологія автоматичної 
генерації тестових завдань з керованою складністю [Текст] : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.13.06 / Андрій Миколайович Мельник ; наук. керівник 
Р. М. Пасічник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 179 с. 
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Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання – 

мінімізації часових витрат на формування тестових завдань при забезпеченні їх 
достатньої складності та повноти контролю знань шляхом створення інформа-
ційної технології автоматичної генерації тестових завдань з керованою 

складністю. 

 

408. Метлушко, Ольга Володимирівна Діяльність банків на ринку корпоратив-
них цінних паперів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ольга 
Володимирівна Метлушко ; наук. керівник Б. Л. Луців. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2011. – 246 с. 
У дисертаційній роботі здійснено концептуалізацію поняття «цінні 

папери». Розкрито теоретичні засади функціонування ринку корпоративних 

цінних паперів та досліджено світовий досвід діяльності банків на ньому. 
 

409. Нагара, Марина Борисівна Управління людськими ресурсами підприємств 
на засадах коучингу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Марина 
Борисівна Нагара ; наук. керівник В. Я. Брич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 

225 с. 
У дисертації розкрито трансформацію ролі управління людськими 

ресурсами підприємства в сучасних умовах. Розглянуто коучинг в аспекті 
розвитку потенціалу людських ресурсів та викладено сутність коучингу як 
інтегрованої технології розвитку компетенцій. 

 

410. Олексин, Тарас Ярославович Інформатизація та монетизація соціальних 

мереж у світовій економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Тарас Ярославович Олексин ; наук. керівник О. М. Сохацька. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2012. – 236 с. 
Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню та новому вирішенню 

актуальних науково-прикладних завдань сучасного розвитку світового сектору 
соціальних мереж щодо створення необхідних умов глобального інформацій-

ного простору та ефективних механізмів здійснення процесів монетизації, 
участі України в цих процесах. 

 

411. Пазізіна, Софія Миколаївна Імпортозаміщення в системі структурних 

зрушень виробництва та зовнішньої торгівлі України [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.02 / Софія Миколаївна Пазізіна ; наук. керівник Є. В. Са-
вельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 255 с. 
Дисертація присвячена розробці концепції імпортозаміщення в контексті 

подолання структурних дисбалансів у виробництві та зовнішній торгівлі 
України. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади імпортозаміщення та 
досліджено його економічну сутність. 

 

412. Письменна, Тетяна Валеріївна Бюджетний контроль за видатками на освіту 
та перспективи його розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 
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Тетяна Валеріївна Письменна ; наук. керівник В. Г. Дем’янишин. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2012. – 370 с. 
У дисертації обґрунтовано теоретико-концептуальні основи бюджетного 

контролю за видатками на освіту та визначено напрямки його розвитку. З’ясо-

вано місце бюджетного контролю у системі фінансового контролю і держав-
ного фінансового контролю.  

 

413. Погонець, Ігор Олегович Ентропійні методи та обчислювальні засоби 

ідентифікації станів об’єктів керування [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 

05.13.05 / Ігор Олегович Погонець ; наук. керівник Я. М. Николайчук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 176 с. 
Дисертаційна робота присвячена питанням розробки методів та програм-

но-апаратних засобів визначення ентропії станів складних квазістаціонарних 
об’єктів управління. В дисертації запропоновано обґрунтування методів 
підвищення інформативності ідентифікації та діагностування станів об’єктів 
управління на основі інтегрованої кореляційної оцінки ентропії. 

 

414. Пода, Анастасія Станіславівна Формування конкурентних переваг України 

в контексті регіоналізації європейського економічного простору [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Анастасія Станіславівна Пода ; наук. 
керівник І. Й. Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 299 с. 
Дисертація присвячена дослідженню і виявленню потенційних та реальних 

конкурентних переваг єврорегіонів України та їх впливу на конкурентоспро-

можність країни на міжнародному рівні. В дисертаційній роботі обґрунтовано 

теоретичні засади формування конкурентних переваг, окреслено європейські 
тенденції у сфері регіоналізму. 

 

415. Постніков, Володимир Станіславович Державне регулювання якості життя 
в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.03 / Володимир Станіславович Постніков ; наук. керів-
ник А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 214 с. 
Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методологіч-

них засад державного регулювання якості життя в умовах соціально орієнто-

ваної ринкової економіки та розробці науково-практичних рекомендацій щодо 

підвищення його ефективності. 
 

416. Починок, Наталія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення 
управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.09 / Наталія Володимирівна Починок ; наук. керівник  

З.-М. В. Задорожний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 227 с. 
У дисертації досліджено теоретико-методичні передумови зміни інфор-

маційних потреб менеджменту в облікових й аналітичних даних під впливом 

еволюції підходів до процесу управління персоналом підприємства. 
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417. Савчук, Кирило Дмитрович Транснаціональне суперництво в глобальній 

економічній системі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кирило 

Дмитрович Савчук ; наук. керівник Є. Г. Панченко. – К. : КНЕУ ім. В. Геть-
мана, 2012. – 233 с. 
У дисертації досліджено теоретичні засади транснаціонального супер-

ництва на глобальних товарних ринках, а саме розглянуто систему міжнарод-

них конкурентних відносин у суперечливому середовищі інтернаціоналізації та 
регіоналізації, взаємозв’язки категорій «міжнародне суперництво», «міжна-
родна конкуренція» та «міжнародні конфлікти», показано основні форми 

міжнародного суперництва: галузева, міжгалузева та міждержавна. 
 

418. Савчук, Світлана Василівна Планування доходів і видатків місцевих 

бюджетів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Світлана Василівна 
Савчук ; наук. керівник О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 300 с. 
У дисертації проведено дослідження теоретичних та практичних аспектів 

планування доходів і видатків місцевих бюджетів України. Узагальнено наукові 
підходи до визначення змісту бюджетного планування, його завдань та 
значення. 

 

419. Сапожніков, Віктор Борисович Фінансове забезпечення органів місцевого 

самоврядування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Віктор Бори-

сович Сапожніков ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 

272 с. 
У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних і 

практичних аспектів фінансового забезпечення органів місцевого самовряду-

вання з урахуванням особливостей сучасного етапу державотворення в Україні. 
 

420. Свірський, Володимир Степанович Фінансовий потенціал економічного 

зростання в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Володимир 

Степанович Свірський ; наук. керівник З. О. Луцишин. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2011. – 277 с. 
У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теорії і прак-

тики формування та реалізації фінансового потенціалу економічного зростання. 
Поглиблено теоретичні основи фінансового потенціалу. 

 

421. Скавронська, Ірина Володимирівна Формування соціально-економічних 
ефектів міжнародних спортивних мегазаходів [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.02 / Ірина Володимирівна Скавронська ; наук. керівник 
В. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 289 с. 
У дисертаційній роботі обґрунтовано поняття міжнародних спортивних 

мегазаходів як форм міжнародного спортивного туризму, здійснено система-
тизацію ефектів, що виникають від організації подій такого рівня та визначено 

доцільність застосування нових підходів до оцінювання сформованих ефектів. 
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422. Смачило, Ірина Ігорівна Механізм управління сталим розвитком під-

приємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Ірина Ігорівна Смачило ; наук. керівник А. М. Тибінь. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2011. – 235 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи забезпечення 

сталого розвитку підприємства. Розкрито суть і зміст управління сталим 

розвитком та визначено складові його механізму. Запропоновано підхід до виз-
начення показників діяльності підприємства, який ґрунтується на використанні 
базового показника, що об’єднує елементи, які відображають складові сталого 

розвитку, і залежить від попиту та можливостей підприємства. 
 

423. Су, Цзюнь Методы и средства кодирования и передачи данных в 
беспроводных сенсорных сетях на основе модулярной арифметики 

[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Цзюнь Су ; науч. руководитель 
А. А. Саченко. – Тернополь : ТНЭУ, 2012. – 174 с.  
Целью диссертационной работы является разработка методов кодирования 

и передачи данных, направленных на улучшение характеристик беспроводных 
сенсорных сетей. 

 

424. Тимків, Андрій Олександрович Система ризик-менеджменту в інвестицій-

ній діяльності банку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Андрій 

Олександрович Тимків ; наук. керівник І. С. Гуцал. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2011. – 225 с. 
У дисертації здійснено наукове обґрунтування сутності управління інвес-

тиційними банківськими ризиками і сформовано практичні рекомендації щодо 

створення і функціонування системи ризик-менеджменту в інвестиційній 

діяльності вітчизняних банків. 
 

425. Шевчук, Олег Антонович Облік і аудит витрат на збут продукції в 
підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Олег Антонович Шевчук ; наук. керівник В. А. Дерій. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2012. – 197 с. 
У дисертації викладено результати проведеного дослідження проблем 

обліку і аудиту витрат на збут продукції підприємств цукрової промисловості. 
Доповнено визначення сутності поняття «витрат на збут», досліджено розвиток 
їх обліку і аудит. З урахуванням особливостей діяльності підприємств цукрової 
промисловості розроблено графік руху первинних документів із обліку витрат 
на збут. 

 

426. Ширмовська, Надія Геннадіївна Методи та засоби комп’ютеризованого 

діагностування передаварійних та аварійних станів квазістаціонарних 

об’єктів управління [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Надія 
Геннадіївна Ширмовська ; наук. керівник Я. М. Николайчук. – Івано-Фран-

ківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 233 с. 
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Дисертаційна робота присвячена вдосконаленню програмно-апаратних 

засобів побудови логіко-статистичних та кластерних інформаційних моделей 

для діагностування передаварійних та аварійних станів квазістаціонарних 

об’єктів управління. 
 

427. Щирба, Ірина Маркіянівна Облік оплати праці та аудит її ефективності 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ірина Маркіянівна Щирба ; 
наук. керівник В. В. Сопко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 341 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню питань теорії та практики 

обліку оплати праці та аудиту її ефективності на хлібопекарських під-

приємствах. Запропоновано механізм формування інформації про виконання 
норм праці. 

 

428. Юхимчук, Віктор Дмитрович Ринковий механізм управління інвестиціями 

комерційних банків в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Віктор Дмитрович Юхимчук ; наук. керівник І. С. Гуцал. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2011. – 190 с. 
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних засад інвестиційної 

діяльності комерційних банків та розробленню методичних основ ринкового 

механізму управління банківськими інвестиціями. 

 

429. Якименко, Ігор Зіновійович Методи та алгоритми опрацювання інформа-
ційних потоків в комп’ютерних мережах за умови застосування еліптичних 

кривих [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ігор Зіновійович 

Якименко ; наук. керівник Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 

206 с. 
У дисертаційній роботі вперше розроблено методи, отримано аналітичні 

вирази характеристик часової складності та розроблено високопродуктивні 
алгоритми опрацювання ІП у КМ за умови застосування ЕК на основі 
модульно-матричних операцій у ТЧБ Радемахера–Крестенсона, які склали 

теоретичну основу зменшення часової складності компонентів алгоритму 
Шуфа, що, на відміну від існуючих, дозволили зменшити часову складність з 
експоненційної до лінійної або лінійно-логарифмічної. 

 

2013 

 

430. Албанський, Іван Богданович Кореляційні спецпроцесори опрацювання 
цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів 
[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Іван Богданович Албанський ; 

наук. керівник Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 180 с. 
В дисертаційній роботі вперше розроблені методи кореляційного опрацю-

вання даних, отримано аналітичні вирази характеристик часової та апаратної 
складності високопродуктивних кореляційних спецпроцесорів за умов їх 

реалізації на основі теоретико-числових базисів (ТЧБ) Радемахера, унітарного 
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Хаара та Крестенсона, які склали теоретичну основу зменшення часової та 
апаратної складності програмно-апаратних засобів визначення автокореляцій-

них функцій, що дозволило зменшити в 10–20 разів часову складність та в 
5 разів апаратну складність такого класу процесорів. 

 

431. Альховіцька-Магда, Олена Євгенівна Периферія і центр в економіці ЄС: 

подолання нерівностей [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олена 
Євгенівна Альховіцька-Магда ; наук. керівник Є. В. Савельєв. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2012. – 216 с. 
Дисертаційна робота охоплює теоретико-методичні та прикладні аспекти 

подолання нерівностей між центром та периферією ЄС та співпраці між ЄС і 
Україною у напрямку прискорення її економічного розвитку. 

 

432. Амбрик, Лілія Петрівна Розбудова фіскального інструментарію забезпе-
чення економічного зростання в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Лілія Петрівна Амбрик ; наук. керівник А. І. Крисоватий. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 232 с. 
У дисертації проведено дослідження теоретико-організаційних засад і 

практики функціонування фіскального інструментарію держави та запропоно-

вано практичні рекомендації щодо напрямків збалансування вітчизняного 

фіскального інструментарію в контексті забезпечення економічного зростання в 
Україні. 

 

433. Балазюк, Оксана Юріївна Обліково-аналітична інформація в системі 
управління виробництвом безалкогольних напоїв [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.09 / Оксана Юріївна Балазюк ; наук. керівник Я. Д. Круп-

ка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 229 с. 
У дисертації викладено результати проведеного дослідження проблем 

формування обліково-аналітичної інформації та її використання в системі 
управління виробництвом безалкогольних напоїв. Розширено визначення по-

няття «управлінська інформаційна система», описано всі її складові та 
окреслено роль обліково-аналітичної інформації у ній. 

 

434. Богуцька, Лілія Тарасівна Облік і аналіз інвестиційної нерухомості у 
будівельних організаціях [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Лілія 
Тарасівна Богуцька ; наук. керівник З.-М. В. Задорожний. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2013. – 211 с. 
У дисертації розкрито теоретичні та організаційно-методичні засади бух-

галтерського обліку і аналізу операцій з об’єктами інвестиційної нерухомості. 
Досліджено економічну сутність нерухомості, інвестицій, інвестиційної неру-

хомості. 
 

435. Булавинець, Вікторія Михайлівна Видатки місцевих бюджетів соціального 

призначення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія 
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Михайлівна Булавинець ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2012. – 227 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних засад та 

практики здійснення видатків місцевих бюджетів соціального призначення, 
запропоновано напрями їхнього удосконалення. Розкрито сутність та норма-
тивно-правові засади видатків місцевих бюджетів соціального призначення, 
доповнено класифікацію та з’ясовано їхню роль у розбудові соціальної 
держави. 

 

436. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних 

спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона 
[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Орест Ігорович Волинський ; 

наук. керівник Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 210 с. 
У дисертаційній роботі вперше розроблено метод виконання операції 

модулярного множення у розмежованій матрично-модульній системі числення, 
який дозволяє зменшити обчислювальну складність модульних операцій мно-

ження та експоненціювання на 2–3 порядки порівняно з відомими. 

 

437. Гнатюк, Алла Аркадіївна Оцінка та облік необоротних матеріальних 

активів в аграрному бізнесі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Алла Аркадіївна Гнатюк ; наук. керівник М. С. Палюх. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2012. – 219 с. 
У дисертації досліджено еволюцію теоретичних підходів до з’ясування 

сутності понять «активи», «біологічні активи», «необоротні матеріальні 
активи», виявлено відмінності між ними, уточнено коло критеріїв їх визнання. 

 

438. Гуменний, Петро Володимирович Методи побудови спецпроцесорів на 
основі вертикально-інформаційної технології [Текст] : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.13.05 / Петро Володимирович Гуменний ; наук. керівник 
Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 182 с. 
У дисертаційній роботі вперше розроблено метод скануючого перетво-

рення аналогових сигналів у кодах поля Галуа зі зменшеним числом компара-
торів, який порівняно з існуючими перетворювачами дозволяє зменшити число 

найбільш апаратно складних компонентів – компараторів у 2,25 разу. 
 

439. Дем’янюк, Антоніна Вікторівна Бюджетний процес в умовах демокра-
тичних і ринкових трансформацій: субнаціональний рівень [Текст] : дис. ... 
канд екон. наук : 08.00.08 / Антоніна Вікторівна Дем’янюк ; наук. керівник 
Л. М. Безгубенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 204 с. 
У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних 

засад і практики бюджетного процесу на субнаціональному рівні та визначено 

напрями його модернізації в умовах демократичних і ринкових трансформацій. 

Розглянуто наукові підходи до визначення змісту бюджетного процесу та 
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встановлено особливості його організації в умовах демократичних і ринкових 

трансформацій. 

 

440. Дерманська, Людмила Василівна Економічний механізм управління 
інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Людмила Василівна Дерманська ; наук. 

керівник А. М. Тибінь. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 217 с. 
У дисертації розроблено методичний підхід до визначення показників 

продуктивності праці персоналу, який зайнятий обслуговуванням і вироб-

ництвом інноваційної продукції, що робить можливим визначення обсягів 
виробництва й ефективності діяльності підприємств харчової промисловості з 
урахуванням інноваційної складової у перспективі. 

 

441. Дерій, Марія Василівна Облік і контроль грошово-розрахункових операцій 

в житловому будівництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Марія Василівна Дерій ; наук. керівник З.-М. В. Задорожний. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2013. – 215 с. 
Дисертаційна робота спрямована на дослідження теоретичних, 

методичних, організаційних засад обліку і контролю грошово-розрахункових 
операцій в житловому будівництві. 

 

442. Дубчак, Леся Орестівна Методи та засоби розподілу доступу в комп’ю-

терних системах на основі нечіткої логіки [Текст] : дис. ... канд. техн. 

наук : 05.13.05 / Леся Орестівна Дубчак ; наук. керівник М. П. Кар-

пінський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 210 с. 
Дисертація присвячена розробці методів та засобів для здійснення 

розподілу доступу в комп’ютерних системах з метою захисту інформації від 

часового аналізу в реальному часі. 
 

443. Железняк, Наталія Володимирівна Облік і аналіз формування власного 

капіталу сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.09 / Наталія Володимирівна Железняк ; наук. керівник 
П. Я. Хомин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 193 с. 
Дисертацію присвячено дослідженню теорії, організації, методики і прак-

тики обліку, аналізу формування, кругообороту та структурних змін власного 

капіталу сільськогосподарських підприємств. На основі результатів дослі-
дження поглиблено теоретичні основи формування і кругообороту капіталу, за 
якими запропоновано визначення сутності власного капіталу. 

 

444. Зарудна, Наталія Ярославівна Облік і аналіз процесу постачання мате-
ріальних цінностей [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Наталія 
Ярославівна Зарудна ; наук. керівник Я. Д. Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2013. – 215 с. 
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У дисертації досліджено теоретико-методичні основи обліку та аналізу 

процесу постачання і трансакційних операцій. Розглянуто питання цінової та 
облікової політики щодо операцій, пов’язаних з придбанням матеріальних 

цінностей, організації обліку витрат із матеріального забезпечення на пивовар-

них підприємствах, транспортно-заготівельних та складських витрат, а також 

використання сучасних обліково-інформаційних систем у сфері ресурсного 

забезпечення. 
 

445. Карась, Олена Сергіївна Розвиток транспортної інфраструктури України в 
умовах активізації міжнародного туризму [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.02 / Олена Сергіївна Карась ; наук. керівник Є. В. Савельєв. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 186 с. 
Дисертація присвячена поглибленню науково-методичних положень та 

розробці практичних рекомендацій щодо визначення стратегій транспортної 
інфраструктури України, підвищення якості обслуговування туристів на 
транспорті та інтеграції транспортних мереж України в систему міжнародного 

туризму. 
 

446. Квасниця, Оксана Василівна Державна фінансова підтримка малих 

підприємств в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Оксана 
Василівна Квасниця ; наук. керівник О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2013. – 275 с. 
У дисертації проведено дослідження теоретичних та практичних аспектів 

державної підтримки малих підприємств в Україні. Узагальнено наукові під-

ходи до визначення змісту державної фінансової підтримки малих підприємств, 
методи та принципи її здійснення. 

 

447. Кітура, Андрій Ярославович Інституційне забезпечення функціонування 
ринку дозволів на викиди парникових газів [Текст] : дис.... канд. екон. 

наук : 08.00.03 / Андрій Ярославович Кітура ; наук. керівник О. М. Бере-
зюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 239 с. 
Дисертацію присвячено інституційному забезпеченню функціонування 

ринку дозволів на викиди парникових газів, а також розробці та обґрунтуванню 

науково-практичних рекомендацій щодо його вдосконалення. З’ясовано причи-

ни, передумови і закономірності становлення ринкових засад управління 
викидами парникових газів. 

 

448. Колісніченко, Катерина Вікторівна Адміністрування податкових ризиків в 
Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Катерина Вікторівна 
Колісніченко ; наук. керівник В. Л. Андрущенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2013. – 206 с. 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано прак-

тичне вирішення наукової проблеми адміністрування податкових ризиків у 
контексті забезпечення фіскальних інтересів держави. 
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449. Коломийчук, Наталія Михайлівна Державний внутрішній фінансовий 

контроль в бюджетному процесі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Наталія Михайлівна Коломийчук ; наук. керівник С. І. Юрій, 

В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 220 с. 
У дисертації поглиблено трактування поняття системи державного внут-

рішнього фінансового контролю як сукупності взаємопов’язаних суб’єктів, 
об’єктів та елементів цього контролю, яка базується на принципах законності, 
економічності, ефективності, результативності й прозорості для забезпечення 
якісного управління бюджетним процесом. 

 

450. Комар, Мирослав Петрович Інтелектуальна інформаційна технологія 
виявлення і класифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі 
[Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мирослав Петрович Комар ; 

наук. керівник А. О. Саченко, В. А. Головко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 

204 с. 
Дисертація присвячена актуальним питанням розробки нових методів 

виявлення і класифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі (ІТМ) 

шляхом використання штучних нейронних мереж і штучних імунних систем і 
практичної реалізації розробленої на їх основі інтелектуальної інформаційної 
технології, а також оцінці її достовірності. 

 

451. Круп’як, Ірина Йосифівна Фінансове забезпечення розвитку депресивних 

територій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ірина Йосифівна 
Круп’як ; наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 294 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретичних 

основ фінансового забезпечення розвитку депресивних територій і запропо-

новано практичні заходи щодо його вдосконалення. 
 

452. Мельник, Григорій Миколайович Інформаційна технологія аналізу та син-

тезу структурних текстур в автоматизованих системах опрацювання гісто-

логічних зображень [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Григорій 

Миколайович Мельник ; наук. керівник О. М. Березький. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2012. – 178 с. 
Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-технічного зав-

дання автоматизації морфометричного аналізу гістологічних зображень шляхом 

розроблення інформаційної технології аналізу та синтезу структурних текстур 

на основі теорії кристалографічних груп. 

 

453. Мельничук, Юлія Миколаївна Теорія і практика страхування життя в 
Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юлія Миколаївна 
Мельничук ; наук. керівник І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ПНУ 

ім. В. Стефаника, 2012. – 199 с. 
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У дисертації розглянуто теоретичні та практичні питання страхування 
життя в Україні. Розкрито суть страхування загалом та страхування життя як 
його підвиду. Проаналізовано законодавчу базу діяльності страхування життя. 

 

454. Мокрицька, Анна Богданівна Управління фінансами охорони здоров’я 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Анна Богданівна Мокрицька ; 
наук. керівник Л. М. Безгубенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 234 с. 
У дисертації проведено дослідження теоретичних та практичних аспектів 

управління фінансами охорони здоров’я, запропоновано пріоритетні напрями 

його реформування в умовах стабілізації розвитку національної економіки. 

 

455. Назаренко, Ірина Федорівна Фінансові ресурси лікарняних установ 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ірина Федорівна Назаренко ; 

наук. керівник С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 251 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних та прак-

тичних аспектів фінансових ресурсів лікарняних установ, які фінансуються з 
державного та місцевих бюджетів в умовах соціально-економічних перетворень 
в Україні. 

 

456. Паславська, Вікторія Володимирівна Підвищення ефективності вико-

ристання основних виробничих фондів підприємств [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.04 / Вікторія Володимирівна Паславська ; наук. керівник 
В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 213 с. 
У дисертації досліджено теоретичні й практичні питання ефективного 

використання основних виробничих фондів підприємств. Викладено сутність 
основних фондів в умовах переходу України до ринкових відносин. 

 

457. Перевознюк, Віталіна Вікторівна Формування та використання фінансових 
ресурсів підприємств водопостачання та водовідведення [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.08 / Віталіна Вікторівна Перевознюк ; наук. керів-
ник О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 222 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних 

аспектів формування та використання фінансових ресурсів підприємств водо-

постачання та водовідведення, запропоновано пріоритетні напрями вдоско-

налення фінансового забезпечення суб’єктів господарювання галузі в умовах 

ринку. 
 

458. Пігош, Василь Августинович Обліково-аналітичне забезпечення управлін-

ня діяльністю вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.09 / Василь Августинович Пігош ; наук. керівник Є. К. Ко-

вальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 267 с. 
Дисертація присвячена розробці теоретико-методичних положень та прак-

тичних рекомендацій з удосконалення ОАЗ управління діяльністю ДВНЗ та 
надано його характеристику на підставі узагальнення поглядів вчених з 
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урахуванням специфіки їх діяльності. Розширено теоретичний базис ОАЗ 

управління діяльністю ДВНЗ через уточнення його принципів. 
 

459. Проць, Наталія Василівна Бюджетна політика та інструменти її реалізації 
на місцевому рівні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Наталія 
Василівна Проць ; наук. керівник О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2013. – 273 с. 
У дисертаційній роботі розкрито сутність бюджетної політики на місце-

вому рівні як сукупності цілей сталого розвитку та заходів представницьких і 
виконавчих органів влади щодо формування, розподілу й використання 
бюджетних ресурсів для виконання власних та делегованих повноважень і 
забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад. 

 

460. Разіна, Олена Валеріївна Механізм формування виробничої стратегії 
підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олена Валеріївна 
Разіна ; наук. керівник І. Д. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 215 с. 
У дисертації розроблено теоретичні та практичні аспекти механізму 

формування виробничої стратегії підприємств хлібопекарської галузі. 
Поглиблено розуміння сутності, особливостей, принципів і послідовності 
стратегічного управління підприємством, основою якого є виробнича стратегія. 

 

461. Рендович, Петро Михайлович Фінансове забезпечення підприємств 
санаторно-курортного комплексу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Петро Михайлович Рендович ; наук. керівник Л. М. Алек-
сеєнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 214 с. 
У дисертації розроблено теоретичні та практичні засади фінансового 

забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу. Сформульовано 

авторське трактування поняття «фінансове забезпечення підприємств санатор-

но-курортного комплексу». 

 

462. Рудак, Степан Миколайович Інформаційно-вимірювальна система витрати 

газу за оцінками ентропії шумів завихреного потоку [Текст] : дис. ... канд. 

техн. наук : 05.13.05 / Степан Миколайович Рудак ; наук. керівник 
С. І. Мельничук. – Івано-Франківськ : ПВНЗ «Галицька Академія», 2012. – 

195 с. 
Дисертація присвячена дослідженню в області створення нових ефектив-

них технологій опрацювання вимірювальних сигналів у перетворювачах 

інформаційно-вимірювальних систем. 

 

463. Русін, Віктор Миколайович Фінансове забезпечення реалізації власних і 
делегованих повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Віктор Миколайович Русін ; наук. 

керівник О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 289 с. 
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У дисертаційній роботі комплексно досліджено теоретичні й практичні 
аспекти фінансового забезпечення реалізації власних і делегованих повнова-
жень органів місцевого самоврядування. Досліджено організаційно-правові 
основи фінансового забезпечення реалізації повноважень органів місцевого 

самоврядування. 
 

464. Сафарян, Ірена Андріївна Міжнародні партнерські відносини підприємств 
країн Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ірена Андріївна 
Сафарян ; наук. керівник І. Й. Гладій, О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2012. – 224 с. 
У дисертації досліджуються теоретико-методологічні основи формування 

партнерських відносин підприємств з виокремленням новітніх тенденцій їх 
розвитку в країнах Європи. 

 

465. Сисоєва, Інна Миколаївна Облікова політика у формуванні інформації для 
управління в кондитерській промисловості України [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.09 / Інна Миколаївна Сисоєва ; наук. керівник 
М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 236 с. 
У дисертації обґрунтовано теоретичні положення і розроблено різні моделі 

облікової політики підприємств кондитерської галузі. Сформовано концепції 
облікової політики, впровадження якої у практичну діяльність підприємств 
допоможе структурувати та впорядкувати роботу зі створення якісної інфор-

маційної системи для управління в кондитерській галузі з урахуваням вимог 
законодавства й інтересів користувачів. 

 

466. Сідляр, Вікторія Володимирівна Спеціальні режими оподаткування: 
прагматизм функціонування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія Володимирівна Сідляр ; наук. 
керівник А. І. Крисоватий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 300 с. 
У дисертації проведено дослідження теоретичних засад та практики 

функціонування спеціальних режимів оподаткування, показано їх місце і роль у 
процесі податкового регулювання. 

 

467. Чижишин, Оксана Ігорівна Облік і аналіз неопераційної діяльності під-

приємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Ігорівна 
Чижишин ; наук. керівник З.-М. В. Задорожний. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2013. – 213 с. 
Дисертацію присвячено проблемам удосконалення теоретичних положень і 

методик обліку та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів від 

неопераційної діяльності будівельних підприємств та розробці практичних 

рекомендацій з їх вдосконалення. 
 

468. Шестерняк, Марія Михайлівна Облік витрат та результатів спільної 
діяльності без створення юридичної особи [Текст] : дис. ... канд. екон. 
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наук : 08.00.09 / Марія Михайлівна Шестерняк ; наук. керівник М. С. Пуш-

кар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 321 с. 
Викладено результати дослідження теоретичних, організаційних та мето-

дичних аспектів і чинної практики обліку витрат, доходів та фінансових 
результатів спільної діяльності без створення юридичної особи суб’єктів 
господарювання в будівництві. У дисертації досліджено передумови й місце 
спільної діяльності без створення юридичної особи в інституційній економіці. 

 

469. Шлапак, Оксана Анатоліївна Оптимізація комунікаційного середовища 
підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Оксана Анато-

ліївна Шлапак ; наук. керівник О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2013. – 205 с. 
У дисертаційній роботі подано результати досліджень комунікаційного 

середовища підприємств хлібопекарської підгалузі харчової промисловості. 
Проаналізовано відомі підходи щодо створення та удосконалення системи 

комунікацій підприємства. Розроблено нові наукові положення з визначення 
сутності та особливостей системи комунікацій хлібопекарської підгалузі харчо-

вої промисловості, зокрема такі поняття як: «комунікації», «комунікаційне 
середовище», «активне комунікаційне середовище», «пасивне комунікаційне 
середовище», «інформаційна логістика», «комунікаційна логістика», «агент 
комунікацій», «веб-комунікації»; виявлено особливості впровадження сучасних 

комунікацій на хлібопекарських підприємствах. 
 

470. Яковець, Тетяна Аркадіївна Облік і аналіз капіталу підприємств лісового 

господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Арка-
діївна Яковець ; наук. керівник В. А. Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 

205 с. 
У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та організаційно-методичні 

засади бухгалтерського обліку й економічного аналізу формування та вико-

ристання капіталу підприємств лісового господарства. Досліджено економічну 

сутність капіталу та його роль у забезпеченні ефективної діяльності підпри-

ємства. Уточнено класифікацію капіталу підприємств лісового господарства. 
 

2014 

 

471. Бакуліна, Наталія Миколаївна Управління розвитком компетенцій пер-

соналу вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Наталія Миколаївна Бакуліна ; наук. керівник Є. П. Качан. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 491 с. 
У дисертації побудовано концептуальну модель управління розвитком 

концепцій науково-педагогічного персоналу, яку представлено як впорядко-

ваний набір ідей, положень та адекватних їм методичних основ щодо форму-
вання нового бачення процесу управління розвитком компетенцій науково-
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педагогічного персоналу, суть якої полягає в синтезі ресурсного і марке-
тингового підходів до побудови й реалізації компетенцій персоналу. 

 

472. Баніт, Юлія Вадимівна Бюджетне інвестування та перспективи його 

розвитку в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юлія 
Вадимівна Баніт ; наук. керівник В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2014. – 211 с. 
Дисертацію присвячено поглибленню науково-методичних положень та 

розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 
процесу фінансування інвестицій за рахунок коштів бюджету в Україні. 

 

473. Блажевська, Наталія Сергіївна Конкурентоспроможність соціально-медич-

них послуг в транскордонному просторі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.05 / Наталія Сергіївна Блажевська ; наук. керівник І. Р. Михасюк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 229 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методичні основи формуван-

ня конкурентних переваг прикордонних регіонів у сфері соціально-медичних 

послуг. Визначено науково-концептуальні засади формування конкурентоспро-

можності прикордонних регіонів та особливості функціонування ринку 
соціально-медичних послуг у транскордонному просторі. 

 

474. Голоднюк, Олена Сергіївна Маркетингові інновації в управлінні конку-

рентними перевагами підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Олена Сергіївна Голоднюк ; наук. керівник Н. П. Тарнавська. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 490 с. 
У дисертації розроблено й обґрунтовано концептуальні засади управління 

конкурентними перевагами підприємств на основі маркетингових операцій. 

Подано авторське визначення маркетингових інновацій і сформульовано гіпо-

тезу пріоритетності використання маркетингових інновацій у системі управлін-

ня конкурентними перевагами підприємств. 
 

475. Гладій, Христина Григорівна Формування стратегії диференціації бренда 
кондитерських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / 

Христина Григорівна Гладій ; наук. керівник М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2014. – 217 с. 
У дисертації розроблено та науково обґрунтовано теоретико-методичні ос-

нови формування стратегій диференціації бренда кондитерських підприємств. 
Це важливе науково-прикладне завдання вирішується на базі дослідження 
наукових підходів до визначення категорії «стратегія диференціації». 

 

476. Дмитровська, Вероніка Степанівна Формування доходів місцевих бюдже-
тів (на прикладі гірських населених пунктів) [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.08 / Вероніка Степанівна Дмитровська ; наук. керівник 
І. Г. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с. 
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Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретичних засад фор-

мування доходів місцевих бюджетів гірських населених пунктів та методичних 

основ його реалізації в сучасних умовах. На основі узагальнення наукових 

досліджень сформульовано основні підходи до визначення поняття формування 
доходів місцевих бюджетів, місцевих бюджетів з особливими умовами 

формування, власних доходів місцевих бюджетів гірських населених пунктів. 
 

477. Запухляк, Віталій Зіновійович Асиметрії інвестиційного розвитку країн в 
умовах глобальних трансформацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.02 / Віталій Зіновійович Запухляк ; наук. керівник І. О. Іващук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 307 с. 
У дисертації науково обґрунтовано теоретико-концептуальні засади інвес-

тиційного розвитку та запропоновано цілісну структурно-логічну схему його 

філософії через визначення основних функцій, підходів і принципів. Проана-
лізовано тенденції інвестиційного розвитку країн. 

 

478. Заславська, Ольга Ігорівна Ресурсне забезпечення кредитно-інвестиційної 
діяльності банків [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ольга 
Ігорівна Заславська ; наук. керівник Б. Л. Луців. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2014. – 246 с. 
Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретико-методологіч-

них засад ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків та 
розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування та управління 
ресурсами банків із метою активізації банківського фінансування інвестицій у 
реальний сектор економіки України. 

 

479. Костіна, Наталія Миколаївна Регіональна фіскальна політика в Україні: 
теорія і практика [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Наталія 
Миколаївна Костіна ; наук. керівник Л. П. Сідельникова. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2013. – 238 с. 
В дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретичних і 

практичних аспектів формування та реалізації регіональної фіскальної політики 

в Україні. Узагальнено існуючі підходи до тлумачення поняття «регіональна 
фіксальна політика» та сформульовано нове бачення цієї дефініції. 

 

480. Кузнецов, Андрій Анатолійович Управління корпоративною культурою 

підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Андрій Анато-

лійович Кузнецов ; наук. керівник В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2014. – 263 с. 
Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретичних положень та розроб-

ці практичних рекомендацій з удосконалення управління корпоративною культу-
рою підприємства. Уточнено та поглиблено сутність, місце та функції корпора-
тивної культури як об’єкта менеджменту. Сформовано систему принципів 
управління корпоративною культурою підприємства в нестабільній економіці. 
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481. Луцик, Олексій Андрійович Інформаційна технологія попередньої обробки 

даних з врахуванням неідеальності освітлення в задачах фотометричного 

стерео [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Олексій Андрійович 

Луцик ; наук. керівник Б. П. Русин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 179 с. 
Дисертація присвячена удосконаленню інформаційної технології попе-

редньої обробки даних у задачах тривимірної реконструкції методами фото-

метричного стерео за рахунок розробки та модифікації методів попередньої 
обробки й аналізу інформації. 

 

482. Маркович, Галина Богданівна Планування видатків місцевих бюджетів в 
умовах ринкових перетворень [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Галина Богданівна Маркович ; наук. керівник В. Г. Дем’янишин. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2014. – 245 с. 
Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та роз-

робці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення планування 
видатків місцевих бюджетів в умовах ринкових перетворень. 

 

483. Мудра-Рудик, Ярослава Анатоліївна Управління пенсійними заощаджен-

нями на міжнародних ринках капіталів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.02 / Ярослава Анатоліївна Мудра-Рудик ; наук. керівник О. М. Со-

хацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 224 с. 
Дисертацію присвячено теоретико-методичному та практичному дослі-

дженню управління пенсійними заощадженнями на міжнародних ринках 
капіталів. Визначено роль пенсійних заощаджень як інвестиційного ресурсу на 
міжнародному ринку капіталів. 

 

484. Мужевич, Наталія Володимирівна Облік і аналіз витрат на утримання та 
експлуатацію будівельної техніки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Наталія Володимирівна Мужевич ; наук. керівник В. А. Дерій. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 216 с. 
У дисертації визначено шляхи підвищення рівня механізації будівельного 

виробництва. Обґрунтовано вплив організаційно технологічних особливостей 

будівництва на облік й аналіз витрат з утримання та експлуатації будівельної 
техніки. 

 

485. Ониськів, Віталій Олегович Маркетингове забезпечення інноваційного 

продукту для пивоварних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Віталій Олегович Ониськів ; наук. керівник М. Я. Матвіїв. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 214 с. 
У дисертаційній роботі розкрито сутність маркетингового забезпечення 

інноваційної діяльності підприємств та розглянуто особливості нового 

продукту (товару) в комплексі маркетингу. Досліджено механізм просування 
нових пивоварних продуктів на ринок. 
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486. Петрушка, Олена Володимирівна Державне пенсійне страхування в умовах 
реформування пенсійної системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.08 / Олена Володимирівна Петрушка ; наук. керівник О. П. Ки-

риленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 249 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних та практич-

них аспектів державного пенсійного страхування. Розкрито сутнісно-теоретичні 
засади та закономірності функціонування державного пенсійного страхування в 
умовах реформування пенсійної системи. 

 

487. Прийдун, Любов Мирославівна Управління кредитним ризиком банку і 
ефективність банківської діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Любов Мирославівна Прийдун ; наук. керівник О. В. Дзюблюк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 347 с. 
Дисертаційна робота присвячена обґрунтованню теоретичних засад 

управління кредитним ризиком банків та методичних основ його практичної 
реалізації в сучасних умовах. На основі узагальнення наукових досліджень 
сформульовано основні підходи до визначення поняття кредитного ризику, 

управління кредитним ризиком, ефективності банківської діяльності. 
 

488. Продан, Ірина Олегівна Інноваційний розвиток в системі управління 
персоналом підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина 
Олегівна Продан ; наук. керівник В. Я. Брич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 

190 с. 
У дисертаційній роботі здійснено узагальнення теоретичних засад та 

розробку науково-практичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку в 
системі управління персоналом підприємств. 

 

489. Римар, Галина Адамівна Облік, аналіз і контроль витрат у житловому 
будівництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галина Адамівна 
Римар ; наук. керівник Я. Д. Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 214 с. 
Досліджено теоретико-методичні аспекти обліку витрат будівельних під-

приємств України. Уточнено економічну сутність поняття «витрати у 
будівництві» та їх класифікацію у житловому будівництві у системі обліку. 

Встановлено вплив методики відображення витрат у бухгалтерському обліку на 
формування цінової політики будівельного підприємства. 

 

490. Сафарова, Анна Таджидінівна Облік і аудит поточних зобов’язань у 

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

Анна Таджидінівна Сафарова ; наук. керівник З.-М. В. Задорожний. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 221 с. 
У дисертаційній роботі досліджено економічну сутність понять «зобо-

в’язання» та «поточні зобов’язання». Розширено класифікацію поточних 

зобов’язань хлібопекарних підприємств. Уточнено умови оцінки поточних 
зобов’язань та критерії віднесення зобов’язань до складу поточних. 
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491. Сіташ, Тетяна Дмитрівна Планування і фінансування видатків на утри-
мання лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тетяна Дмитрівна Сіташ ; наук. 
керівник В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 208 с. 
Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад 

планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних 
закладів охорони здоров’я. Розкрито економічний зміст, необхідність, специ-
фіку та характерні ознаки видатків на охорону здоров’я в системі фінансової 
науки і практики, а також особливості їх планування і фінансування у ліку-
вально-профілактичних закладах. 

 
492. Скоробогач, Олеся Ігорівна Функціонування малих і середніх банків 

України в умовах нестабільності на фінансових ринках [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.08 / Олеся Ігорівна Скоробогач ; наук. керівник 
Б. М. Луців. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 235 с. 
Здійснено комплексне дослідження теорії, практики та проблем функціо-

нування малих і середніх банків в умовах нестабільності на фінансових ринках 
та запропоновано стратегії управління малими й середніми банками в контексті 
підвищення їхньої конкурентоспроможності. 

 
493. Снігур, Христина Анатоліївна Управління інвестиційно-інноваційним 

розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. 
наук : 08.00.04 / Христина Анатоліївна Снігур ; наук. керівник В. Я. Брич. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 226 с. 
Дисертаційна робота присвячена вирішенню теоретичних, методичних і 

практичних питань управління інвестиційно-інноваційним розвитком під-
приємств харчової промисловості. 

 
494. Ткач, Ксенія Михайлівна Становлення та розвиток системи міжбюджетних 

трансфертів в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ксенія 
Михайлівна Ткач ; наук. керівник О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 
2014. – 256 с. 
Визначено економічну та суспільно-політичну сутність міжбюджетних 

трансфертів, їх функції. Виокремлено етапи становлення та розвитку системи 
міжбюджетних трансфертів в Україні. Охарактеризовано види міжбюджетних 
трансфертів як основного інструменту бюджетного регулювання і фінансового 
вирівнювання в Україні. 

 
495. Урсакій, Юлія Анатоліївна Підвищення конкурентоспроможності підприємств 

на засадах управління якістю життя [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Юлія Анатоліївна Урсакій ; наук. керівник В. Я. Брич. – Терно-
піль : ТНЕУ, 2014. – 236 с. 
У дисертаційній роботі удосконалено теоретико-методичні підходи щодо 

управління якістю життя у взаємозв’язку з підвищенням конкурентоспро-
можності підприємств. 
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496. Фільо, Марія Михайлівна Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат 
[Текст] : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.08 / Марія Михайлівна Фільо ; наук. 
керівник О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 282 с. 
У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження сутності 

податкових втрат, причинно-наслідкової природи їх виникнення та інституцій-

них умов протидії податковим втратам, а також розглянуто перспективи 

розвитку фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат. 
 

497. Хаустова, Ксенія Михайлівна Формування інвестиційно-інноваційної 
стратегії деревообробних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Ксенія Михайлівна Хаустова ; наук. керівник М. В. Газуда. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 231 с. 
Досліджено теоретичні основи формування інвестиційно-інноваційної 

стратегії деревообробних підприємств. Обґрунтовано поняття «інвестиційно-

інноваційна стратегія», доповнено її класифікаційні ознаки та алгоритм 

формування. Розвинено систему показників оцінювання інвестиційно-іннова-
ційного потенціалу. 

 

498. Чирак, Ірина Миколаївна Монетарна політика за умов фінансової неста-
більності (на прикладі України) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Ірина Миколаївна Чирак ; наук. керівник В. В. Козюк. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2014. – 269 с. 
Дисертацію присвячено теоретико-методологічному дослідженню моне-

тарної політики за умов фінансової нестабільності. Розкрито теоретико-

методологічні засади аналізу взаємозв’язку монетарної політики і фінансової 
нестабільності, узагальнено існуючі теоретичні підходи до цієї проблеми. 

 

499. Чорний, Руслан Володимирович Інвестування аграрних формувань в 
умовах розвитку ринкових відносин [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Руслан Володимирович Чорний ; наук. керівник Т. Г. Дудар. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 267 с. 
Дисертацію присвячено дослідженню науково-методичних і практичних 

засад інвестування аграрних формувань. Розкрито економічний зміст інвесту-

вання, визначено його особливості в аграрному секторі. 
 

500. Швець, Людмила Іванівна Облік та аналіз соціальних витрат підприємств 
машинобудівної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Людмила Іванівна Швець ; наук. керівник М. С. Пушкар. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2014. – 284 с. 
Викладено теоретико-методичні особливості обліку та аналізу соціальних 

витрат підприємств машинобудівної галузі, визначено порядок їх узагальнення 
у звітності, розроблено модель контролінгу соціальних витрат. 
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501. Штимер, Леся Тарасівна Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних 
ресурсів підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Леся 
Тарасівна Штимер ; наук. керівник З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2014. – 207 с. 
У дисертаційній роботі розглядаються актуальні питання методики й 

організації стратегічного аналізу матеріальних ресурсів у м’ясопереробних 

виробництвах. 

 

502. Шулюк, Богдана Степанівна Бюджетування видатків сфери соціально-

культурних послуг в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Богдана Степанівна Шулюк ; наук. керівник Л. М. Алексеєнко. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2014. – 254 с. 
У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних та 

практичних аспектів бюджетування видатків сфери соціально-культурних 

послуг, запропоновано пріоритетні напрями його розвитку в умовах ринкової 
економіки в Україні. Визначено економічну сутність бюджетування та 
окреслено основні підходи до бюджетування видатків згаданої сфери у зару-
біжній практиці й на цій основі запропоновано авторське його визначення з 
урахуванням особливостей національної економіки. 

 

503. Юрій, Софія Михайлівна Формування та використання оборотного капі-
талу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Софія Михайлівна Юрій ; 

наук. керівник В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 342 с. 
У дисертації узагальнено та уточнено економічний зміст оборотного 

капіталу. Систематизовано способи та джерела формування оборотного 

капіталу в харчовій промисловості з деталізацією їх переваг і недоліків. 
 

2015 

 

504. Ануфрієва, Наталія Павлівна Інформаційні технології зменшення впливу 

артефактів на процес тривимірної реконструкції локальних пошкоджень 
поверхонь металів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Наталія 
Павлівна Ануфрієва ; наук. керівник Б. П. Русин. – Львів : ФМІ 
ім. Г. В. Карпенка НАНУ, 2014. – 179 с.  
Дисертацію присвячено розробці та удосконаленню методів, алгоритмів і 

інформаційних технологій усунення артефактів, які впливають на 3D-ре-
конструкцію металографічних дефектів, із застосуванням диференціального 

апарату, а також моделі відбиття світла та її параметричних видозмін. 

 

505. Бучковська, Яна Георгіївна Система фінансування дошкільної освіти у 
забезпеченні пріоритетів гуманітарного розвитку [Текст] : дис. ... канд. 

екон. наук : 08.00.08 / Яна Георгіївна Бучковська ; наук. керівник О. П. Ки-

риленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 275 с. 
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Проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів 
системи фінансування дошкільної освіти в контексті гуманітарного розвитку 
суспільства. Досліджено дошкільну освіту як об’єкт фінансування та її роль у 

забезпеченні гуманітарного розвитку держави. 

 

506. Гайда, Тарас Юрійович Система інформаційно-аналітичного забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тарас Юрійович Гайда ; наук. 

керівник О. М. Ляшенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с. 
У дисертації досліджено проблеми інформаційно-аналітичного забезпечен-

ня прийняття управлінських рішень на підприємствах харчової промисловості, 
що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 

 

507. Галещук, Світлана Михайлівна Облік і аналіз операцій в іноземній валюті 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Світлана Михайлівна Гале-
щук ; наук. керівник З.- М. В. Задорожний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 

220 с. 
Розкрито сутність понять «валюта», «валютні операції» та «операції в 

іноземній валюті» через їхнє функціональне призначення. Досліджено струк-
туру операцій в іноземній валюті та курсових різниць для потреб бухгал-

терського обліку. 
 

508. Горлачук, Олексій Анатолійович Економічне обґрунтування ціноутво-

рення на сільськогосподарську продукцію в умовах регіону [Текст] : дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.05 / Олексій Анатолійович Горлачук; наук. керів-
ник М. К. Пархомець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 227 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретико-практичні ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію в умовах регіону та розроблено рекомендації 
щодо його удосконалення на перспективу. 

 

509. Грига, Володимир Михайлович Апаратно-орієнтовані спеціалізовані 
пристрої виконання математичних операцій [Текст] : дис. ... канд. техн. 

наук: 05.13.05 / Володимир Михайлович Грига ; наук. керівник Р. Б. Ду-
нець. – Львів : НУ «ЛП», 2015. – 183 с.  
У дисертаційній роботі вперше розроблено метод запису потокового графу 

алгоритму у формі матриці зв’язності портів і дуг, яка зберігає інформацію про 

організацію внутрішнього взаємозв’язку між парами портів і дугами, що 

дозволяє здійснювати перехід до різних типів просторово-часових графів 
алгоритму та оптимізувати системні характеристики синтезованих апаретно-

орієнтованих спеціалізованих пристроїв виконання математичних операцій. 

 

510. Гуцул, Інна Анатоліївна Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: 
фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : дис. ... канд. екон. 



 

 119

наук : 08.00.08 / Інна Анатоліївна Гуцул ; наук. керівник А. І. 
Крисоватий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 207 с. 
У дисертації здійснено концептуалізацію оподаткування зовнішньоеконо-

мічної діяльності, досліджено типологізацію інструментарію оподаткування 
суб’єктів зовнішньоекономічного простору та обґрунтовано фіскально-регу-

люючі аспекти узгодження інтересів учасників зовнішньоекономічної діяльності. 
 

511. Дарвіду, Константія Розвиток міжнародного туризму Греції [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Константія Дарвіду ; наук. керівник 
Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 275 с. 
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретико-методологічних 

засад розвитку міжнародного туризму та розробці пропозицій щодо зростання 
ролі туристичної галузі в економіці Греції в умовах кризи. 

 

512. Демків, Ірина Олегівна Управління гнучкістю підприємств спиртової 
промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Олегівна 
Демків ; наук. керівник Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 

220 с. 
У дисертації розроблено теоретико-методичні засади управління гнучкістю 

підприємства. Подано визначення гнучкості підприємства з позицій форму-
вання інноваційної моделі розвитку. 

 

513. Дмитрів, Володимир Ігорович Фінансове регулювання інвестиційно-

інноваційних процесів в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Володимир Ігорович Дмитрів ; наук. керівник А. І. Крисоватий. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 198 с. 
У дисертаційній роботі досліджено економічну сутність фінансового 

регулювання та його вплив на інвестиційно-інноваційні процеси в Україні. 
Розглянуто та охарактеризовано інвестиційно-інноваційну діяльність і норма-
тивно-правові основи забезпечення її фінансового регулювання. 

 

514. Журавель, Юрій Григорович Консолідація фінансових ресурсів для 
модернізації національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Юрій Григорович Журавель ; наук. керівник І. С. Гуцал. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 242 с. 
У дисертації досліджено теоретико-організаційні засади модернізації 

економіки та її фінансового забезпечення, розкрито методологічні питання 
консолідації фінансових ресурсів для конкретної мети; проведено аналіз 
правової системи фінансування інноваційного розвитку. 

 

515. Іванечко, Неля Ростиславівна Маркетингові стратегії підприємств на ринку 
торговельно-розважальних послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко ; наук. керівник О. М. Сохацька. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с. 
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Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретичних засад проце-
су формування маркетингових стратегій на ринку торговельно-розважальних 
послуг та виробленню на цій основі практичних рекомендацій щодо їх 
використання торговельно-розважальними комплексами. 

 

516. Іванченко, Галина Валеріївна Формування кластерних утворень та моделей 

розвитку регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Галина 
Валеріївна Іванченко ; наук. керівник Н. Г. Міщенко. – Львів : ЛКА, 

2015. – 215 с. 
У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретико-методичні положення і 

практичні рекомендації щодо формування кластерних утворень в Україні. 
Досліджено наукові підходи до визначення понять «кластер», «інноваційний 

кластер». Розглянуто підходи до систематизації ознак класифікації кластерів, 
визначено необхідність та передумови їх формування. 

 

517. Івасечко, Уляна Вікторівна Облік і аудит розрахунків за страхуванням у 
підприємствах будівельної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Уляна Вікторівна Івасечко ; наук. керівник З.-М. В. Задорож-

ний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с. 
У дисертаційні роботі обґрунтовано економічну природу страхування, 

еволюцію його нормативно-правового забезпечення, принципи та функції 
страхування у будівництві. 

 

518. Козин, Лариса Володимирівна Соціально-відповідальний маркетинг під-

приємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лариса Володи-

мирівна Козин ; наук. керівник М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 

239 с. 
У дисертаційні роботі удосконалено методичний підхід до формування 

комплексу соціально-відповідального маркетингу, який відображає необхід-

ність зміни конфігурації маркетинг-мікс у відповідальності із обраним соціаль-
но-відповідальним курсом підприємства. 

 

519. Клепар, Галина Іванівна Облікове забезпечення оподаткування прибутку 
підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галина Іванівна 
Клепар ; наук. керівник Г. В. Нашкерська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 
2015. – 294 с.  
У дисертаційній роботі досліджено методи бухгалтерського обліку податку 

на прибуток, а також систематизовано практичні підходи до ведення 
податкових розрахунків з податку на прибуток, що дозволило виокремити три 

варіанти ведення податкових розрахунків. 
 

520. Козак, Галя Іванівна Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування 
пенсійної системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 
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Галя Іванівна Козак ; наук. керівник О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2014. – 225 с. 
Дисертаційна робота присвячена розкриттю і розвитку теоретичних та 

практичних засад діяльності недержавних пенсійних фондів як окремої складо-

вої пенсійної системи в умовах її реформування. 
 

521. Крищук, Андрій Федорович Мультиагентна інформаційна технологія 
діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж у корпора-
тивних мережах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрій Федо-

рович Крищук ; наук. керівник О. С. Савенко. – Хмельницьк : ХНУ, 2014. –

203 с.  
Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання – 

створенню мультиагентної інформаційної технології для підвищення достовір-

ності виявлення та локалізації бот-мереж у корпоративних мережах. 

 

522. Кузь, Іван Іванович Облік реорганізаційних процесів в акціонерних 

товариствах та його моделювання [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Іван Іванович Кузь ; наук. керівник Я. Д. Крупка. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2015. – 214 с. 
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню організаційно-методичних 

засад процесів реорганізації та ліквідації акціонерних товариств та розробці 
практичних рекомендацій щодо їх обліку. 

 

523. Курант, Тетяна Ігорівна Трансформація взаємовідносин споживача та 
виробника у глобальних логістичних мережах [Текст] : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.02 / Тетяна Ігорівна Курант ; наук. керівник О. М. Сохацька. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 259 с. 
Досліджено еволюцію теоретичних концепцій формування взаємовідносин 

споживача та виробника у глобальній економіці. Систематизовано основні 
теорії розвитку глобальних логістичних мереж. Теоретично обґрунтовано 

феномен трансформації взаємовідносин споживача та виробника у глобальних 
логістичних мережах. 

 

524. Куриляк, Євгеній Юрійович Кластерні форми організації виробництва у 

глобальній економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Євгеній 

Юрійович Куриляк ; наук. керівник О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2015. – 230 с. 
Дисертація присвячена теоретичному узагальненню формоутворюючих 

процесів кластеризації в глобальній економіці та обгрунтуванню на цій основі 
концепції їх адаптації до вітчизняної практики в умовах реформування 
економіки України. 

 

525. Ляхович, Ольга Олександрівна Державно-приватне партнерство в науково-

інноваційній сфері [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ольга 
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Олександрівна Ляхович ; наук. керівник В. І. Павлов. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2014. – 197 с. 
Дисертаційна робота присвячена розкриттю теоретико-методологічних 

засад державно-приватного партнерства в науково-інноваційній сфері, зокрема 
визначено сутність та роль партнерства держави та бізнесу в системі ринкових 
відносин, розкрито концептуальні засади формування інноваційного партнер-

ства та наведено світовий досвід державно-приватного партнерства в науково-

інноваційній сфері. 
 

526. Маринчак, Лілія Романівна Депозитна діяльність банків України: сучасний 

стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Лілія Романівна Маринчак ; наук. керівник Б. М. Луців. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2015. – 230 с. 
Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних 

засад депозитної діяльності вітчизняних банків і розробці науково-практичних 

рекомендацій щодо удосконалення системи ресурсного забезпечення банків 
шляхом залучення депозитів із метою подальшого здійснення кредитно-інвес-
тиційної діяльності. 

 

527. Марченко, Тетяна Володимирівна Міжнародні інноваційні програми як 
фактор інтеграції України до ЄС [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.02 / Тетяна Володимирівна Марченко ; наук. керівник І. М. Школа. – 

Чернівці : ЧТЕІКНТЕУ, 2015. – 251 с.  
Дисертаційна робота присвячена аналізу науково-технологічного та 

інноваційного розвитку країни через участь у міжнародних інноваційних 

програмах в умовах європейської інтеграції. Проаналізовано основні риси, 

складові й роль європейських інноваційних програм та інфраструктури 

забезпечення їхньої реалізації у створенні єдиного наукового європейського 
простору.  

 

528. Надвиничний, Олександр Анатолійович Аналіз маркетингової діяльності 
промислових підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Олександр Анатолійович Надвиничний ; наук. керівник П. П. Микитюк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с. 
У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретичних і методичних 

підходів до аналізу маркетингової діяльності. Виділено основні види аналізу 

маркетингової діяльності промислових підприємств. 
 

529. Орнат, Михайло Романович Реформування економіки Китаю в умовах 
глобальної нестабільності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Михайло Романович Орнат ; наук. керівник С. І. Юрій, І. О. Іващук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 264 с. 
У дисертації науково обґрунтовано теоретико-концептуальні засади 

реформування економіки Китаю в умовах глобальної нестабільності. Подано 



 

 123

сутнісну характеристику глобальної нестабільності, визначено основні причини 

та чинники. 

 

530. Пославська, Людмила Іванівна Облік доходів і витрат за центрами 

відповідальності у будівництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / 

Людмила Іванівна Пославська ; наук. керівник З. В. Гуцайлюк. – Терно-

піль : ТНЕУ, 2015. – 250 с. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблем обліку доходів і 

витрат за центрами відповідальності у будівництві, розробці теоретичних та 
методичних аспектів і практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку 
доходів та витрат за центрами відповідальності в будівництві. Уточнено тракту-
вання терміна «центр відповідальності». 

 

531. Пилявець, Віктор Миколайович Забезпечення конкурентоспроможності 
олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Віктор Миколайович Пилявець ; наук. 
керівник Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 257 с. 
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та запропоно-

вано практичне вирішення наукової проблеми забезпечення конкурентоспро-

можності олієжирового підкомплексу України на основі використання іннова-
ційних підходів. 

 

532. Прокопець, Людмила Володимирівна Підвищення конкурентоспромож-

ності сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.04 / Людмила Володимирівна Прокопець ; наук. керівник Ю. М. Ло-

патинський. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2015. – 250 с. 
У дисертації досліджено сутність конкуренції і конкурентоспроможності 

підприємств та їх особливості в сільському господарстві. Розглянуто методичні 
підходи до визначення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств та оцінки можливостей її підвищення. 
 

533. Ронська, Ольга Григорівна Облік та аналіз витрат на охорону праці і 
техніку безпеки персоналу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Ольга Григорівна Ронська ; наук. керівник С. П. Пушкар. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 226 с. 
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних і методичних 

положень обліку та аналізу витрат на охорону праці і техніку безпеки на 
вугледобувних підприємствах та розробці практичних рекомендацій з їхнього 

покращення. 
 

534. Рощупкін, Олексій Юрійович Методи і засоби підвищення точності 
інформаційно-вимірювальних систем ультрафіолетового випромінювання 
[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 05.13.05 / Олексій Юрійович Рощупкін ; 

наук. керівник А. О. Саченко, R. Smid. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 211 с. 
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Дисертацію присвячено створенню ІВС ультрафіолетового випромінюван-

ня, яка забезпечує одночасно високу точність вимірів за рахунок переходу до 

індивідуальної функції перетворення фотодіодного сенсора, невисоку трудо-

місткість такого переходу за рахунок розробленого нейромережевого методу 
прогнозу результатів повірки сенсора та взаємозамінність сенсорів за рахунок 
побудови процесу випуску інформаційно-вимірювальних систем. 

 

535. Савчук, Дмитро Георгійович Антикризовий фінансовий контролінг на 
підприємстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дмитро Геор-

гійович Савчук ; наук. керівник О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ ім. В. Геть-
мана, 2015. – 201 с.  
Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методичних 

засад антикризового фінансового контролінгу та розробці науково-практичних 
рекомендацій щодо імплементації його інноваційних методів та інструментів на 
вітчизняних підприємствах. 

 

536. Сидор, Галина Вікторівна Кредитне забезпечення розвитку сільського 

господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Галина Вікто-

рівна Сидор ; наук керівник Б. Л. Луців. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 247 с. 
Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних 

засад кредитного забезпечення сільського господарства та розробці науково-

практичних рекомендацій щодо удосконалення системи кредитного забезпе-
чення з метою активізації банківського та небанківського фінансування в 
аграрний сектор економіки України. 

 

537. Фецович, Тетяна Романівна Стратегічний аналіз результатів діяльності 
підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Романівна 
Фецович ; наук. керівник П. П. Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 

203 с. 
У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретичних і методичних 

підходів до здійснення стратегічного аналізу та запропоновано його авторське 
визначення. Вдосконалено інформаційно-аналітичну систему шляхом її 
систематизації та групування за факторами впливу внутрішнього і зовнішнього 

середовищ. 

 

538. Харкавий, Микола Олександрович Митний пост-аудит в Україні : сучасний 

стан та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / 

Микола Олександрович Харкавий ; наук. керівник О. М. Десятнюк. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 228 с. 
У дисертаційній роботі розкрито теоретико методологічні та практичні 

засади реалізації митного пост-аудиту у контексті підвищення його ефектив-
ності та результативності. 
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539. Черешнюк, Оксана Михайлівна Облік та аналіз інноваційної діяльності на 
підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.09 / Оксана Михайлівна Черешнюк ; наук. керівник М. С. Пушкар. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 251 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретичні, організаційні та методичні 

особливості обліку й аналізу інноваційної діяльності та розроблено практичні 
рекомендації щодо їхнього покращення. 

 

540. Шаманська, Олена Сергіївна Фінансова поведінка домогосподарств в 
умовах економічних трансформацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Олена Сергіївна Шаманська ; наук. керівник Т. О. Кізима. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 284 с. 
Дисертація присвячена розкриттю теоретико-методологічних та практич-

них засад формування і реалізації фінансової поведінки домогосподарств в 
контексті сучасних соціально-економічних тенденцій. 

 

541. Яневич, Михайло Миколайович Система інформаційно-аналітичного за-
безпечення стратегічного маркетингового управління підприємств [Текст] : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Михайло Миколайович Яневич ; наук. 

керівник М. М. Сафонов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 188 с. 
У дисертаційній роботі досліджено теоретико-практичні засади системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управ-
ління підприємств та розроблено рекомендації щодо її удосконалення.  
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Вплив міжнародної торгівлі на добробут населення трансформаційних 

країн – 351 
Гармонізація оподаткування : вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири – 329 
Глобальний маркетинг агропромислової продукції – 381 
Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і 

аудит – 389 
Депозитна діяльність банків України: сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку – 526 
Державна фінансова підтримка малих підприємств в Україні – 446 
Державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи 

України – 486 
Державне регулювання лізингових відносин в умовах розвитку ринкової 

економіки України – 328 
Державне регулювання організаційних змін в теплоенергетиці житлово-

комунального господарства України – 355 
Державне регулювання якості життя в умовах соціально орієнтованої 

ринкової економіки – 415 
Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій – 332 

Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та 
реалії бюджетного процесу) – 136 

Державний внутрішній фінансовий контроль в бюджетному процесі – 449 
Державно-приватне партнерство в науково-інноваційній сфері – 525 
Дефіцит державного бюджету: причини, наслідки та управління – 342 
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Діагностування комп’ютерних засобів на основі інтелектуальних методів 
та моделей опрацювання знань – 346 

Діалектика ризиковості розбудови податкової системи України – 21 
Діяльність банків на ринку корпоративних цінних паперів – 408 
Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резерви 

зростання – 209 
Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на 

прикладі Тернопільської області) – 70 
Економічна модель взаємовідносин України та ФРН у сфері 

відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії – 349 
Економічне обґрунтування ефективності енергозберігаючих технологій 

виробництва насіння кормових культур – 270 
Економічне обґрунтування ціноутворення на сільськогосподарську 

продукцію в умовах регіону – 508 
Економічне регулювання розвитку тваринницько-продуктового комплек-

су – 101 
Економічний аналіз: теорія, методологія, практика – 13 
Економічний аналіз виробничих запасів підприємств (на прикладі 

м’ясокомбінатів України) – 100 
Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію – 117 
Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств 

харчової промисловості – 440 
Економічні засади розвитку харчової промисловості в складі АПК – 234 
Економічні проблеми розвитку бурякоцукрового підкомплексу західно-

українського АПК – 1 
Економічні реформи у Польщі: українсько-польські порівняльні дослі-

дження – 113 
Ентропійні методи та обчислювальні засоби ідентифікації станів об’єктів 

керування – 413 
Ефективне використання експортного потенціалу базових галузей 

промисловості України в процесі міжнародної економічної інтеграції – 268 
Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних 

автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних 
відносин – 79 

Ефективність використання ресурсного потенціалу сільського госпо-
дарства в умовах переходу до ринку (на прикладі сільськогосподарських 
підприємств Тернопільської області) – 71 

Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в 
умовах системної трансформації економіки – 162 

Ефективність інвестиційної діяльності підприємства харчової 
промисловості – 314 

Ефективність іноземних інвестицій в АПК – 119 
Ефективність функціонування електроенергетичних підприємств на базі 

поновлювальних джерел енергії (на прикладі ВЕС у Карпатському регіоні) – 108 



 142 

Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу 
України на інноваційній основі – 531 

Залучення інвестицій в економіку України та розвиток методів ринкової 
оцінки підприємства: методологія, методика та організація – 72 

Засоби тестового діагностування цифрових пристроїв на базі штучних 
нейронних мереж – 148 

Звітність сільськогосподарських підприємств і їх аналіз на базі ПЕОМ – 48 
Зовнішній державний борг: механізм управління та боргова стратегія 

України – 401 
Імпортозаміщення в системі структурних зрушень виробництва та 

зовнішньої торгівлі України – 411 
Інвестиційна діяльність комерційних банків – 140 
Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України – 250 
Інвестиційний механізм інтеграції України в європейський простір – 331 
Інвестиційні стратегії комерційних банків України – 153 
Інвестування аграрних формувань в умовах розвитку ринкових відносин – 499 
Інноваційна модель транскордонного співробітництва України та Польщі – 204 
Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку – 28 
Інноваційний розвиток в системі управління персоналом підприємств – 488 
Інституційне забезпечення функціонування ринку дозволів на викиди 

парникових газів – 447 
Інституційне регулювання ринку праці України: теорія, методологія, 

практика – 32 
Інтеграція України в світовий ринок інновацій – 271 
Інтеграція України до світового економічного простору через інформаційні 

технології – 175 
Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення і класифікації атак на 

інформаційні телекомунікаційні мережі – 450 
Інтелектуальне забезпечення інноваційних процесів в регіоні – 402 
Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці – 410 
Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємства-

ми харчової промисловості – 310 
Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з 

керованою складністю – 407 
Інформаційна технологія аналізу та синтезу структурних текстур в 

автоматизованих системах опрацювання гістологічних зображень – 452 
Інформаційна технологія попередньої обробки даних з врахуванням 

неідеальності освітлення в задачах фотометричного стерео – 481 
Інформаційні технології зменшення впливу артефактів на процес 

тривимірної реконструкції локальних пошкоджень поверхонь металів – 504 
Інформаційно-вимірювальна система витрати газу за оцінками ентропії 

шумів завихреного потоку – 462 
Інформаційно-вимірювальна система дослідження параметрів 

енергоспоживання мікропроцесорів – 390 
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Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції 
АПК – 203 

Іпотечне кредитування в умовах трансформації економіки України – 16  
Казначейське обслуговування Державного бюджету України: реалії та 

шляхи вдосконалення – 221 
Кластерні форми організації виробництва у глобальній економіці – 524 
Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні – 151 
Конкурентоспроможність соціально-медичних послуг в транскордонному 

просторі – 473 
Консолідація фінансових ресурсів для модернізації національної 

економіки – 514 
Коопераційна модель розвитку двосторонніх економічних відносин 

України і Німеччини – 290 
Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових 

системах різних теоретико-числових базисів – 430 
Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства – 536 
Кредитний механізм і його вплив на інвестиційні процеси в Україні – 159 
Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної 

економіки – 334 
Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України – 377 
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України – 9 
Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку 

ринкових відносин – 205 
Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування – 370 
Маркетинг інноваційних молочних продуктів на засадах дегустаційного 

підходу – 400 
Маркетинг на ринку знань – 23 
Маркетингове забезпечення інноваційного продукту для пивоварних 

підприємств – 485 
Маркетингові інновації в управлінні конкурентними перевагами 

підприємств – 474 
Маркетингові стратегії підприємств на ринку торговельно-розважальних 

послуг – 515 
Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик 

комп’ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму – 360 
Методи і засоби підвищення точності інформаційно-вимірювальних 

систем ультрафіолетового випромінювання – 534 
Методи і засоби створення контролерів послідовних інтерфейсів в 

апаратно реконфігурованих системах – 405 
Методи і пристрої для достовірної ідентифікації розподілених об’єктів 

комп’ютеризованих систем – 264 
Методи обробки та прийняття рішень при аналізі стану мікроциркуляції 

кон’юктива ока – 231 
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Методи організації руху даних в розподілених комп’ютерних системах на 
основі матричних моделей – 253 

Методи паралельних обчислень та обґрунтування рівня криптографічного 
захисту інформації в комп’ютерних мережах – 245 

Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних 
сенсорів в розподілених комп’ютерних системах – 289 

Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі 
теоретико-числового базису Крестенсона – 436 

Методи побудови спецпроцесорів на основі вертикально-інформаційної 
технології – 438 

Методи побудови спецпроцесорів та аналого-цифрових кодерів в базисі 
Галуа – 242 

Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків в 
комп’ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих – 429 

Методи та засоби адаптивного стиснення інформаційних потоків на основі 
рекурентних кодових послідовностей – 399 

Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на 
основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло – 340 

Методи та засоби комп’ютеризованого діагностування передаварійних та 
аварійних станів квазістаціонарних об’єктів управління – 426 

Методи та засоби обробки інформації в комп’ютерних системах на основі 
теоретико-числових перетворень – 348 

Методи та засоби розподіленого агентного діагностування комп’ютерних 
систем – 323 

Методи та засоби розподілу доступу в комп’ютерних системах на основі 
нечіткої логіки – 442 

Методи та спецпроцесори подвійного згортання для спектрального аналізу 
сигналів діагностування – 183 

Методи та цифрові процесори обробки даних на основі процедури 
рандомізації – 163 

Методи формування та цифрового оброблення сигналів в комп’ютерних 
системах з відкритими оптичними каналами – 333 

Методика та організація аналізу формування і використання фінансових 
ресурсів підприємства – 152 

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті – 173 
Методика та організація стратегічного обліку й аналізу на підприємствах 

поліграфічних матеріалів – 307 
Методологічні основи бізнес-планування (на прикладі машинобудівних 

підприємств західних областей України) – 115 

Методологія фінансового обліку господарської діяльності (на прикладі 
підприємств спиртової промисловості) – 67 

Методы и средства кодирования и передачи данных в беспроводных 
сенсорных сетях на основе модулярной арифметики – 423 

Механізм узгодження інтересів ТНК зі стратегічними пріоритетами 
національної економіки – 192 
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Механізм управління державною власністю в системі національної 
економіки – 19 

Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової 
промисловості – 422 

Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків – 274 
Механізм формування виробничої стратегії підприємства – 460 
Механізм формування та підтримки конкурентного середовища на ринку 

житлово-комунальних послуг – 358 
Механізми стимулюючого впливу кредиту на розвиток економіки регіону – 

191 
Механізми трансформації моделі українсько-польських економічних 

відносин у контексті стратегічного партнерства – 103 
Митна доктрина глобального простору – 22 
Митний пост-аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку – 

538 
Мито як фіскальний ресурс Державного бюджету та інструмент фінансової 

політики – 184 
Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стратегії подолання 

бідності в Україні – 267 
Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (за матеріалами 

західних областей України) – 122 
Міжнародна мобільність реального капіталу – 330 
Міжнародна реорганізація світової економіки: теоретичні моделі 

міжнародних регіонів Європи – 11 
Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі – 300 
Міжнародне співробітництво кооперативних організацій у процесі 

європейської інтеграції України – 256 
Міжнародні інноваційні програми як фактор інтеграції України до ЄС – 527 
Міжнародні партнерські відносини підприємств країн Європи – 464 
Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень – 281 
Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах 

системної трансформації управління – 38 
Модернізація технологій управління економічним розвитком 

територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в 
Україні – 27 

Монетарна політика за умов фінансової нестабільності (на прикладі 
України) – 498 

Мотивація інженерно-технічного персоналу промислового підприємства в 
умовах ринкових відносин – 236 

Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних 
систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах – 521 

Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення бюджетних прав 
органів місцевого самоврядування – 222 

Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування пенсійної системи 
України – 520 
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Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності 
мікропроцесорних засобів – 223 

Новітня парадигма формування ринку перестрахування України – 33 
Обґрунтування економічної ефективності технологій виробництва цукро-

вих буряків в умовах центральної частини лісостепу України – 104 
Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та 

організація – 190 
Облік виробничих витрат і аналіз собівартості продукції: питання 

організації та методики (на прикладі хлібопекарських підприємств різних форм 
власності) – 56 

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на 
прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України) – 111 

Облік витрат операційної діяльності та формування собівартості продукції 
у спиртовій промисловості – 385 

Облік витрат та доходів операційної діяльності меблевих підприємств – 228 
Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному 

виробництві – 149 
Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної 

особи – 468 
Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві – 530 
Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазови-

добувного комплексу – 291 
Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України – 91 
Облік і аналіз виробничих витрат водогосподарських будівельних 

об’єднань (на прикладі водогосподарських будівельних об’єднань Західного 
регіону України) – 61 

Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики (на прикладі теплових 
електростанцій Західного регіону України) – 81 

Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки – 484 
Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних підприємств: теорія та 

методика – 266 
Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромис-

лового виробництва – 286 
Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі 

підприємств цукрової промисловості) – 110 
Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі 

акціонерних товариств промисловості України) – 106 
Облік і аналіз доходів та витрат в асоціаціях орендарів – 60 
Облік і аналіз зобов’язань будівельних підприємств: методика та 

організація – 278 
Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та 

організація – 5 
Облік і аналіз інвестиційної нерухомості у будівельних організаціях – 434 
Облік і аналіз інновацій у сфері випуску та збуту продукції текстильної 

промисловості – 380 
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Облік і аналіз іноземних інвестицій: методика та організація (на прикладі 
підприємств швейної промисловості України) – 92 

Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства – 470 
Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності : управлінський аспект 

(на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) – 97 
Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств – 467 
Облік і аналіз операцій в іноземній валюті – 507 
Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту при 

експлуатації родовищ у нафтогазодобувних об’єднаннях – 87 
Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної 

промисловості України – 167 
Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей – 444 
Облік і аналіз фінансових результатів підприємств газотранспортного 

комплексу України – 143 
Облік і аналіз формування власного капіталу сільськогосподарських 

підприємств – 443 
Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової 

промисловості) – 125 
Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової 

промисловості – 425 
Облік і аудит лізингових операцій – 292 
Облік і аудит операцій в іноземній валюті – 90 
Облік і аудит поточних зобов’язань у хлібопекарних підприємствах – 490 
Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної 

галузі – 517 
Облік і внутрішній аудит основних засобів: організація та методика (на 

прикладі підприємств електротехнічної промисловості Західного регіону 
України) – 80 

Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на 
хлібопекарних підприємствах – 230 

Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів – 309 
Облік і внутрішньогосподарський контроль необоротних матеріальних 

активів на підприємстві – 386 
Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та 

методика – 169 
Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості – 138 
Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі 

сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) – 118 
Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах 

України – 178 
Облік і контроль витрат на здійснення вантажних перевезень залізничним 

транспортом – 327 
Облік і контроль витрат на переробку продукції тваринництва (на прикладі 

молокопереробних підприємств Тернопільщини) – 73 
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Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому 
будівництві – 441 

Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення – 166 
Облік і контроль операційної діяльності підприємств промисловості 

будівельних матеріалів – 350 
Облік інших необоротних матеріальних активів у будівельних 

підприємствах – 352 
Облік оплати праці та аудит її ефективності – 427 
Облік реорганізаційних процесів в акціонерних товариствах та його 

моделювання – 522 
Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і 

перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості) – 121 
Облік та аналіз виробництва цукру в умовах переходу до ринкової 

економіки – 49 
Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу 

підприємств – 533 
Облік та аналіз діяльності фермерських господарств – 217 
Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової про-

мисловості – 539 
Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств – 194 
Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електро-

транспорту – 275 
Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі – 500 
Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування – 181 
Облік та аудит фінансових інвестицій – 240 
Облік та внутрішній аудит витрат на недеревну лісопродукцію рослинного 

походження – 318 
Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств – 311 
Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві – 489 
Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у 

бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров’я Волинської 
області) – 105 

Облік, оперативний контроль витрат та калькулювання собівартості 
продукції буряківництва – 45 

Облікова політика у формуванні інформації для управління в 
кондитерській промисловості України – 465 

Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств – 519 
Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом 

безалкогольних напоїв – 433 

Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю борошномельних 
підприємств – 383 

Обліково-аналітичне забезпечення виробничої діяльності підприємств 
тютюнової промисловості – 373 

Обліково-аналітичне забезпечення операційної компоненти фінансового 
менеджменту – 42 
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Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищих 
навчальних закладів – 458 

Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств 
спиртової промисловості – 388 

Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних 
підприємств – 416 

Оборотний капітал промислового підприємства : формування і вико-
ристання – 272 

Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за 
геометричними ознаками – 216 

Оперативний економічний аналіз використання виробничих ресурсів в 
умовах функціонування АРМ – 47 

Оперативний облік і контроль продукції та надходжень коштів – 54 
Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку – 158 
Оподаткування доходів фізичних осіб : фіскальні пріоритети та асиметрії 

вибору в персональному податковому менеджменті – 233 
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: фіскальні ефекти та 

регулюючий потенціал – 510 
Оподаткування малого бізнесу в Україні: фіскальний і стимулюючий 

потенціал – 139 
Оподаткування сфери послуг в умовах соціально-ринкових перетворень в 

Україні – 319 
Оптико-електронні продуктивні методи та пристрої для аналізу 

біомедичних зображень – 144 
Оптимізація комунікаційного середовища підприємств – 469 
Оптимізація кормової бази в аграрних формуваннях – 126 
Оптимізація ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні – 200 
Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможного розвитку 

м’ясного скотарства України – 31 
Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності 

бурякоцукрового підкомплексу АПК – 251 
Організаційно-економічне обґрунтування підвищення ефективності 

використання виробничих ресурсів цукрової промисловості в умовах ринкових 
відносин (на прикладі підприємств асоціації «Тернопільцукор») – 77 

Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг – 313 
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного 

функціонування підприємств на фондовому ринку – 135 
Організаційно-економічний механізм раціонального розвитку і підвищення 

ефективності тютюнництва (на прикладі тютюносійних господарств 
Придністров’я України) – 116 

Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих 
товарів – 284 

Організаційно-економічний механізм розвитку агробізнесу на ринку 
продовольства – 208 
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Організаційно-економічний механізм розвитку сектору домашніх 
господарств – 372 

Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в 
зернопродуктовому підкомплексі АПК – 164 

Організаційно-економічні засади формування господарських структур 
ринкового типу в аграрному секторі – 366 

Організаційно-економічні засади формування органічного 
агровиробництва – 396 

Організаційно-економічні основи розвитку та підвищення ефективності 
малих промислових формувань в АПК – 133 

Організаційно-економічні основи формування ринків м’ясо-молочної 
продукції (на прикладі західних областей України) – 95 

Організаційно-економічні основи формування ринку молока та молочної 
продукції (на матеріалах молокопродуктового підкомплексу АПК Терно-
пільської області) – 99 

Організаційно-економічні основи формування ринку свинини – 154 
Організаційно-економічні основи формування та ефективного 

функціонування молокопродуктового підкомплексу – 8 
Організаційно-економічні передумови функціонування підприємств з 

іноземними інвестиціями – 51 
Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогос-

подарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області) – 96 
Організація виробничого обліку й аналізу собівартості продукції 

підприємств лісового господарства – 257 
Організація внутрішньовиробничих відносин на основі використання 

розрахункових цін – 43 
Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України – 227 
Організація і методика внутрішньофірмового планування беззбитковості 

діяльності підприємства (на прикладі підприємств, що спеціалізуються на 
виробництві товарів народного споживання) – 93 

Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських 
господарств – 98 

Організація та методика аналізу ефективності інвестицій на підприємствах 
молочної промисловості України – 199 

Оцінка та облік необоротних матеріальних активів в аграрному бізнесі – 437 
Оцінювання та прогнозування кон’юнктури ринку пива України – 225 
Периферія і центр в економіці ЄС: подолання нерівностей – 431 
Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів 

підприємств – 456 

Підвищення ефективності формування та використання оборотних коштів 
(на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області) – 128 

Підвищення ефективності функціонування хлібопродуктового під-
комплексу АПК – 176 

Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК – 150 
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Підвищення конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплек-
су – 259 

Підвищення конкурентоспроможності підприємств на засадах управління 
якістю життя – 495 

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підпри-
ємств – 532 

Планування видатків місцевих бюджетів в умовах ринкових перетворень – 
482 

Планування доходів і видатків місцевих бюджетів – 418 
Планування і фінансування видатків на утримання лікувально-

профілактичних закладів охорони здоров’я – 491 
Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти і цінові наслідки – 232 
Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики – 12 
Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій 

в Україні – 260 
Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: 

організація та методика здійснення (на прикладі торговельних підприємств 
Західного регіону України) – 132 

Порівняльна перевага України в системі виробництва і торгівлі: 
євроінтеграційний аспект – 187 

Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих 
бюджетів – 197 

Преференційне оподаткування: соціально-економічна доцільність та 
фіскальні наслідки – 397 

Пристрої потокового шифрування підвищеної стійкості до спеціальних 
впливів – 244 

Пріоритети конкурентоспроможності українсько-польського співробіт-
ництва в туристичній сфері – 344 

Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на 
прикладі Польщі) – 277 

Проблеми підвищення ефективності виробництва сільськогосподарських 
підприємств на основі їх реформування (на прикладі агропромислових 
формувань Тернопільської області) – 58 

Прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на 
продукцію підприємств – 265 

Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на засадах вивчення 
споживчої поведінки покупців – 7 

Просторовий розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України – 
295 

Процесори формування цифрової обробки даних зірково-магістральних 
комп’ютерних систем – 247 

Раціональний розвиток форм господарювання в АПК при переході до 
ринку – 55 

Реалізація інноваційного потенціалу технопарків за умов трансформа-
ційних змін в економіці – 282 
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Регіональна фіскальна політика в Україні: теорія і практика – 479 
Регулювання державного сектору економіки на національному та 

регіональному рівнях – 361 
Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень 

економіки України – 365 
Ресурсне забезпечення банківського іпотечного житлового кредитування – 

182 
Ресурсне забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків – 478 
Реформування агропромислових підприємств в період роздержавлення і 

приватизації (на прикладі Хмельницької області) – 74 
Реформування бухгалтерського обліку та звітності комерційних банків 

України на основі впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку – 68 

Реформування економіки Китаю в умовах глобальної нестабільності – 529 
Реформування і розвиток земельних відносин в умовах трансформації 

форм власності і господарювання – 369 
Реформування механізму залучення іноземних інвестицій у розвиток 

виробничої сфери України (на основі аналізу зарубіжного досвіду) – 69 
Ризик-менеджмент на підприємствах хімічної промисловості – 316 
Ринковий механізм управління інвестиціями комерційних банків в 

Україні – 428 
Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах – 

189 
Ринок роздрібних банківських послуг: особливості формування та 

перспективи розвитку в Україні – 235 
Розбудова фіскального інструментарію забезпечення економічного 

зростання в Україні – 432 
Розвиток міжнародного туризму Греції – 511 
Розвиток ринків валютних деривативів у національних валютних 

системах – 345 
Розвиток соціальної сфери села в умовах реформування аграрного сектору 

економіки (на матеріалах Хмельницької області) – 131 
Розвиток транспортної інфраструктури України в умовах активізації 

міжнародного туризму – 445 
Синергізм спільних підприємств – 130 
Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств харчової промисловості – 506 
Система інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетин-

гового управління підприємств – 541 

Система оцінки економічної інформації діяльності промислових під-
приємств на основі застосування критерію якості (на прикладі машинобуду-
вання) – 78 

Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку – 424 
Система управлінського обліку: проблеми методики і організації (на 

прикладі підприємств скляної промисловості) – 57 
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Система фінансування дошкільної освіти у забезпеченні пріоритетів 
гуманітарного розвитку – 505 

Системи залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі глобальної 
сервісизації – 283 

Системне моделювання важелів регулювання економічного зростання 
України – 18 

Системно-цільове забезпечення технологічного оновлення підприємств 
магістрального транспорту газу – 29 

Сільськогосподарська кооперація в Західній Україні 1920–1939 років – 50 
Соціально відповідальний маркетинг підприємств – 518 
Спеціалізація роздрібної торгової мережі і її вплив на підвищення 

ефективності торгівлі – 46 
Спеціальні режими оподаткування: прагматизм функціонування та 

перспективи розвитку в Україні – 466 
Становлення та розвиток ринку цукрових буряків у зоні інтенсивного 

бурякосіяння – 252 
Становлення та розвиток системи міжбюджетних трансфертів в Україні – 494 
Стратегічне планування у системі управління національним 

господарством – 305 
Стратегічне управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських 

підприємств – 324 
Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації – 212 
Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств – 363 
Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів підприємства – 501 
Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств – 537 
Стратегія і тактика формування ринку тваринницької продукції в Україні – 10 
Стратегія товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності 

промислового підприємства – 142 
Страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічних 

перетворень в Україні – 239 
Структурна економічна інтеграція прикордонних регіонів України, 

Білорусі та Польщі в процесі розширення ЄС – 335 
Субсидування та кредитування соціальних трансфертів (за статусом 

малозабезпеченості та суспільних заслуг) – 141 
Текстологічно-нейромережний метод та засоби пошуку діагностичної 

інформації для тестування комп’ютерних систем – 249 
Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні – 4 
Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів 

підприємств – 30 

Теорія і практика страхування життя в Україні – 453 
Теорія, методологія та організація системи контролю в банках України – 37 
Технічний аналіз на міжнародному валютному ринку – 315 
Транснаціональне суперництво в глобальній економічній системі – 417 
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Трансформація бухгалтерського обліку в житлово-комунальному госпо-
дарстві за умов формування ринкового середовища (на прикладі житлово-
комунальних підприємств Західного регіону України) – 66 

Трансформація взаємовідносин споживача та виробника у глобальних 
логістичних мережах – 523 

Трансформація національних систем державного регулювання економіки 
під впливом глобальних чинників – 241 

Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі 
розширення Європейського Союзу – 301 

Трансформація світового ринку фінансових послуг в умовах глобальної 
нестабільності – 391 

Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки – 35 
Удосконалення економічного аналізу використання матеріальних ресурсів 

(на прикладі підприємств місцевої промисловості України) – 59 
Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві – 168 
Удосконалення механізму створення та діяльності малих підприємств для 

переробки сільськогосподарської сировини (на прикладі підприємств 
агропромислового комплексу Тернопільської області) – 65 

Удосконалення управлінського обліку та аналізу на агропромислових 
підприємствах (на прикладі галузі рослинництва) – 226 

Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи – 39 
Управління вартістю вертикально інтегрованих підприємств нафтогазової 

промисловості – 280 
Управління власністю малого підприємства – 354 
Управління гнучкістю підприємств спиртової промисловості – 512 
Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств – 364 
Управління ефективністю виробництва на підприємствах з переробки 

плодоовочевої продукції – 273 
Управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств харчової 

промисловості – 493 
Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на 

засадах бенчмаркінгу – 285 
Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої 

сили – 186 
Управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на 

засадах інноваційного розвитку – 17 
Управління корпоративною культурою підприємства – 480 
Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах 

господарювання – 297 
Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської 

діяльності – 487 
Управління ланцюгами створення цінності продукту: логістичний підхід – 287 
Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу – 409 
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Управління маркетинговими інтелектуальними активами на підприємстві – 
347 

Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації 
підприємства – 179 

Управління пенсійними заощадженнями на міжнародних ринках 
капіталів – 483 

Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств 
світлотехнічної галузі – 357 

Управління портфелем цінних паперів підприємства – 201 
Управління проблемними кредитами банку – 40 
Управління рекламною діяльністю редакцій друкованих засобів масової 

інформації – 367 
Управління реструктуризацією вертикально інтегрованих підприємств 

будівельної галузі – 403 
Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті 

підвищення її конкурентоспроможності – 387 
Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних 

закладів – 471 
Управління розвитком персоналу на засадах консалтингу – 393 
Управління фінансами охорони здоров’я – 454 
Управлінський облік виробничих витрат в нафтогазовій геологорозвідці – 279 
Управлінський облік витрат основної діяльності підприємств машино-

будівної галузі: методологія і організація – 298 
Управлінський облік і аналіз операцій логістичних систем у промисловому 

виробництві – 207 
Управлінські аспекти бухгалтерського обліку у сільському господарстві 

(на прикладі підприємств овочівництва закритого ґрунту Західного регіону 
України) – 84 

Учет и анализ дебиторской задолженности в условиях антикризисного 
регулирования состояния предприятий (на примере машиностроительных пред-
приятий Запорожской области) – 120 

Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії і практики – 24 
Фінанси суб’єктів господарювання: основні засади та практика орга-

нізації – 15 
Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями (на прикладі 

підприємств з виробництва та реалізації мінеральних вод) – 238 
Фінансова підтримка кредитними спілками малого бізнесу – 157 
Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансфор-

мацій – 540 

Фінансова санація промислових підприємств – 261 
Фінансова стійкість лізингових компаній – 145 
Фінансова стійкість страхових компаній – 339 
Фінансове забезпечення діяльності підприємств міського електро-

транспорту – 337 
Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування – 419 
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Фінансове забезпечення охорони здоров’я в реалізації державних функцій 
на ринку медичних послуг – 214 

Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища – 
193 

Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров’я в умовах 
трансформаційної економічної системи – 198 

Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу – 461 
Фінансове забезпечення подолання бідності в Україні – 326 
Фінансове забезпечення реалізації власних і делегованих повноважень 

органів місцевого самоврядування – 463 
Фінансове забезпечення розвитку депресивних територій – 451 
Фінансове забезпечення соціального захисту населення України – 215 
Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання туристичної галузі – 211 
Фінансове забезпечення формування та функціонування сільськогоспо-

дарських обслуговуючих кооперативів – 325 
Фінансове планування в банках – 243 
Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні – 513 
Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на 

прикладі підприємств пивоварної промисловості) – 89 
Фінансовий аналіз інвестиційної привабливості проектів (на прикладі 

підприємств кондитерської промисловості) – 129 
Фінансовий потенціал економічного зростання в Україні – 420 
Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального 

розвитку – 36 
Фінансові домінанти оренди об’єктів державної власності – 359 
Фінансові домінанти тіньової економіки – 237 
Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків – 384 
Фінансові інструменти на іпотечному ринку України – 374 
Фінансові оцінки та контроль митної вартості товарів – 180 
Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки 

України – 174 
Фінансові пріоритети приватизації в Україні в умовах суспільного 

вибору – 254 
Фінансові ресурси вищих навчальних закладів: оптимізація формування та 

ефективність використання – 293 
Фінансові ресурси державного соціального страхування – 353 
Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей – 306 
Фінансові ресурси лікарняних установ – 455 
Фінансові ризики лізингових компаній України – 155 

Фінансово-економічні засади формування та функціонування нових 
виробничих систем (кластерів) – 219 

Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності у світовій економічній системі – 185 

Фінансування інвестиційних проектів в умовах економічних трансфор-
мацій – 210 
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Фіскальна політика України на регіональному рівні – 161 
Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків – 172 
Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат – 496 
Фіскальні та регулюючі засади державного податкового менеджменту – 220 
Фіскально-регулююча парадигма податкового навантаження – 378 
Формирование рыночной экономики Вьетнама – 112 
Формування витрат на виробництво продукції молокопереробних під-

приємств – 188 
Формування вітчизняного ринку програмного забезпечення – 392 
Формування доходів місцевих бюджетів (на прикладі гірських населених 

пунктів) – 476 
Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому 

виробництві – 302 
Формування і виконання місцевих бюджетів в регіонах з обмеженими 

фінансовими ресурсами – 156 
Формування і ефективність інтегрованих виробництв в молокопродук-

товому підкомплексі АПК – 134 
Формування і реалізація бюджетної доктрини України – 20 
Формування і розвиток кооперованих зв’язків підприємств спиртової 

промисловості – 317 
Формування і розвиток ринку конкурентоспроможної агропродовольчої 

продукції – 263 
Формування інвестиційних ресурсів регіону – 160 
Формування інвестиційно-інноваційної стратегії деревообробних під-

приємств – 497 
Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту енергетичними 

транснаціональними корпораціями – 320 
Формування кластерних утворень та моделей розвитку регіону – 516 
Формування конкурентних переваг України в контексті регіоналізації 

європейського економічного простору – 414 
Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури – 371 
Формування мережі інформаційних підприємств в Україні – 83 
Формування механізму партнерського маркетингу у сфері консалтингових 

послуг – 341 
Формування механізму ціноутворення у підприємствах агропромислового 

виробництва – 379 
Формування міжнародних виробничих мереж в Європі – 336 
Формування міжнародних економічних відносин: управління процесом 

трудової еміграції в умовах України – 146 

Формування моделі соціально орієнтованого регулювання національної 
економіки – 34 

Формування прибутку підприємств у ринкових умовах – 338 
Формування ринкових відносин в аграрному секторі економіки на основі 

кооперації – 206 
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Формування ринкової інфраструктури та підвищення ефективності 
бурякоцукрового виробництва – 6 

Формування ринку конкурентоспроможного зерна – 258 
Формування системи інформаційного забезпечення маркетинговою 

діяльністю підприємств – 229 
Формування системи корпоративної безпеки підприємства – 218 
Формування системи реалізації молока та молокопродуктів в умовах 

ринку – 262 
Формування соціально-економічних ефектів міжнародних спортивних 

мегазаходів – 421 
Формування стратегії диференціації бренда кондитерських підприємств – 475 
Формування стратегії досягнення конкурентних переваг підприємств 

м’ясної промисловості – 312 
Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств – 269 
Формування стратегії управління вартістю кондитерських підприємств – 395 
Формування та використання оборотного капіталу – 503 
Формування та використання фінансових ресурсів підприємств водопоста-

чання та водовідведення – 457 
Формування та ефективність використання економічного потенціалу під-

приємств харчової промисловості – 202 
Формування та організаційно-економічне обґрунтування раціонального 

використання трудового потенціалу (на прикладі АПК Тернопільської 
області) – 109 

Формування та організація руху структурованих даних в багаторівневих 
розподілених комп’ютеризованих системах – 299 

Формування та функціонування ринку молока і молокопродуктів в 
Україні – 276 

Формування та функціонування системи управлінського обліку на промис-
лових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості 
України) – 107 

Функціонування малих і середніх банків України в умовах нестабільності 
на фінансових ринках – 492 

Ф’ючерсні ринки: глобальні тенденції та становлення в Україні – 6 
Центральний банк в системі валютного регулювання – 255 
Цивілізаційні і міжкультурні виміри міжнародного менеджменту – 25 
Шляхи розвитку підприємств молочнопродуктового підкомплексу АПК в 

умовах трансформації форм власності – 52 
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НАУКОВИХ УСТАНОВ,  

В ЯКИХ ВИКОНАНА ДИСЕРТАЦІЯ 
 

Вінницький державний технічний університет – 144 

Вінницький національний технічний університет – 216, 231 

Волинський національний університет ім. Лесі Українки – 328 

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання 
економіки – 18 

Донецкая государственная академия управления – 112 

Донецький національний університет – 175, 298 

Донецький національний університет ім. Михайла Туган-Барановського – 

28, 296 

Житомирський державний технологічний університет – 137, 166 

Житомирський інженерно-технологічний університет – 124 

Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української 
академії аграрних наук – 116 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – 

163, 179, 183, 253, 291, 333, 426 

Київський національний економічний університет – 156 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 

417, 535 

Кіровоградський національний технічний університет – 362 

Київський університет ім. Тараса Шевченка – 68 

Луцький державний технічний університет – 7, 196, 218 

Луцький національний технічний університет – 265, 312, 402 

Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. Степана 
Зеноновича Гжицького – 101 

Львівська комерційна академія – 3, 64, 81, 122, 204, 283, 335, 344, 516 

Львівський державний аграрний університет – 119, 126, 208 

Львівський державний університет ім. Івана Франка – 85 

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи 

Національного банку України – 292 

Львівський національний університет ім. Івана Франка – 66, 88, 98, 114, 

178, 238, 519 

Львівський торгово-економічний інститут – 46 

Миколаївський державний аграрний університет – 10 

Національна академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил 

України – 32 

Національна академія наук України, Інститут регіональних досліджень – 

134, 157 

Національний інститут стратегічних досліджень – 256 
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Національний науковий центр Інститут землеробства Української академії 
аграрних наук – 104, 252, 276 

Національний університет «Львівська політехніка» – 509 

Національний університет водного господарства та природокористу-

вання – 318 

Одеський державний економічний університет – 392 

Приватний вищий навчальний заклад «Галицька Академія» – 462 

Подільська державна аграрно-технічна академія – 74, 131 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника – 211, 

219, 325, 340, 348, 399, 453 

Рівненський державний технічний університет – 90 

Східноукраїнський державний університет – 54 

Севастопольський національний технічний університет – 170, 182 

Тернопільська академія народного господарства – 1, 2, 4, 5, 6, 8, 43, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 

77, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 

107, 109, 110, 111, 113, 117, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 133, 135,136, 138, 

139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 

160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 187, 188, 190, 191, 

192, 194, 199 

Тернопольская академия народного хозяйства – 120 

Тернопільський державний економічний університет – 9,12, 13, 180, 181, 

184, 185, 186, 189, 193, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 209, 210, 212, 214, 215, 

217, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234 

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя – 115, 

128, 264 

Тернопільський інститут народного господарства – 44, 45 

Тернопільський національний економічний університет – 11, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 29,30,31, 33,34, 35, 36,37, 38, 39,40, 41, 42, 206, 
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313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 334, 

336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 

359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 

378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 
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454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 

472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 

489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 
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347, 398 

Тернопольский национальный экономический университет – 423 

Тернопільський приватний вищий навчальний заклад «Інститут економіки 

і підприємництва» – 310 

Український державний університет водного господарства та природоко-

ристування – 169 

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі – 268 

Український державний лісотехнічний університет – 108 

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України – 504 

Хмельницький національний університет – 223, 323, 346, 375, 521 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна – 345 

Хмельницький технологічний університет Поділля – 93, 130, 148 

Черкаський інженерно-технологічний інститут – 78 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича – 532 

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національ-
ного торговельно-економічного університету – 527 
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ШИФРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

ДИСЕРТАЦІЙ 
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08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» – 44, 46, 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 
 

ВДТУ – Вінницький державний технічний університет  
ВНТУ – Вінницький національний технічний університет 
ВНУ ім. Л. Українки – Волинський національний університет ім. Лесі Українки 

ДНДІІМЕ – Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделю-

вання економіки 

ДонГАУ – Донецкая государственная академия управления 
ДонНУ – Донецький національний університет 
ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського – Донецький національний університет 

ім. Михайла Туган-Барановського 

ЖДТУ – Житомирський державний технологічний університет 
ЖІТІ – Житомирський інженерно-технологічний університет 
ЗІАВУААН – Закарпатський інститут агропромислового виробництва Ук-

раїнської академії аграрних наук 
ІФНТУНГ – Івано-Франківський національний технічний університет нафти 

і газу 

КНЕУ – Київський національний економічний університет 
КНЕУ ім. В. Гетьмана – Київський національний економічний університет 

ім. Вадима Гетьмана 
КНТУ – Кіровоградський національний технічний університет  
КУ ім. Т. Шевченка – Київський університет імені Тараса Шевченка 
ЛДАВМ ім. С. З. Гжицького – Львівська державна академія ветеринарної меди-

цини ім. Степана Зеноновича Гжицького 

ЛДАУ – Львівський державний аграрний університет  
ЛДТУ – Луцький державний технічний університет 
ЛДУ ім. І. Франка – Львівський державний університет ім. Івана Франка 
ЛІБС УБС НБУ – Львівський інститут банківської справи Університету бан-

ківської справи Національного банку України 

ЛКА – Львівська комерційна академія 
ЛНТУ – Луцький національний технічний університет 
ЛНУ – Львівський національний університет 
ЛНУ ім. І. Франка – Львівський національний університет ім. Івана Франка 
ЛТЕІ – Львівський торгово-економічний інститут 
МДАУ – Миколаївський державний аграрний університет 
НАН Укр. РВПС Укр. – Національна академія наук України, Рада по вивченню 

продуктивних сил України 

НАНУ ІРД – Національна академія наук України, Інститут регіональних дослі-
джень  

НІСД – Національний інститут стратегічних досліджень  
ННЦ ІЗУААН – Національний науковий центр, Інститут землеробства Ук-

раїнської академії аграрних наук  
НУ «ЛП» – Національний університет «Львівська політехніка» 
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НУВГП – Національний університет водного господарства та природоко-
ристування 

ОДЕУ – Одеський державний економічний університет 
ПВНЗ «Галицька Академія» – Приватний вищий навчальний заклад «Галицька 

Академія» 

ПДАТА – Подільська державна аграрно-технічна академія 
ПНУ ім. В. Стефаника – Прикарпатський національний університет ім. Василя 

Стефаника  
РДТУ – Рівненський державний технічний університет 
СДУ – Східноукраїнський державний університет 
СНТУ – Севастопольський національний технічний університет 
ТАНГ – Тернопільська академія народного господарства 
ТАНХ – Тернопольская академия народного хозяйства 
ТДЕУ – Тернопільський державний економічний університет 
ТДТУ ім. І. Пулюя – Тернопільський державний технічний університет 

ім. Івана Пулюя 
ТІНГ – Тернопільський інститут народного господарства 
ТНЕУ – Тернопільський національний економічний університет 
ТНТУ ім. І. Пулюя – Тернопільський національний технічний університет 

ім. Івана Пулюя 
ТНЭУ – Тернопольский национальный экономический университет 
УДУВГП – Український державний університет водного господарства та 

природокористування 
УДУФМТ – Український державний університет фінансів та міжнародної 

торгівлі 
УкрДЛТУ – Український державний лісотехнічний університет 
ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАНУ – Фізико-механічний інститут ім. Георгія 

Володимировича Карпенка НАН України 

ХНУ – Хмельницький національний університет 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна – Харківський національний університет ім. Василя На-

заровича Каразіна 
ХТУП – Хмельницький технологічний університет Поділля  
ЧІТІ – Черкаський інженерно-технологічний інститут 
ЧНУ ім. Ю. Федьковича – Чернівецький національний університет ім. Юрія 

Федьковича 
ЧТЕІ КНТЕУ – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 
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ДО ВІДОМА НАУКОВЦІВ ТА СТУДЕНТІВ! 
 

Інформацію про роботу бібліотеки та можливість віддаленого доступу до її 
інформаційно-пошукових сервісів забезпечує власна веб-сторінка бібліотеки 

ТНЕУ (електронна адреса http ://www.library.tneu.edu.ua). 

Сайт бібліотеки ВНЗ містить таку інформацію: 

Про бібліотеку: 

• правила користування ресурсами бібліотеки; 

• місія бібліотеки та ін. 

Ресурси бібліотеки: 

• електронний каталог; 
• праці викладачів ТНЕУ; 

• наукові видання ТНЕУ («Вісник Тернопільського національного 

університету», «Наукові записки», «Наука молода», «Світ фінансів» та ін); 

• бібліографічні покажчики та ін. 

НМКД 

DSPACE ТНЕУ 

Довідка 

• періодичні видання; 
• нові надходження; 
• провідні бібліотеки світу та ін. 

Сервіси 

• віртуальна довідка; 
• електронна доставка документів; 
• замовлення літератури; 

• замовлення періодичних видань та ін. 

Ласкаво просимо завітати на нашу веб-сторінку! 

ВІДГУКИ ТА ПОБАЖАННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА АДРЕСУ: 

Бібліотека ТНЕУ 

вул. Бережанська, 4 

м. Тернопіль, 46000 

Україна 
E-mail: librarytneu@ukr.net 

Веб-сайт: http://library.tneu.edu.ua/ 
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