
НАЗВА, ВИХІДНІ 

ДАНІ 

 АНОТАЦІЯ ПОСИЛАННЯ 

2015 рік 

Василевська Т. Е. Етика 

державного управління : 

підручник / Т. Е. Василевська, В. 

О. Саламатов, Г. Б. 

Марушевський ; за заг. ред. Т. Е. 

Василевської. – К. : НАДУ, 2015. 

– 204 с. 

 

У підручнику розглядаються основні проблеми етики 

державного управління; виявляються концептуальнізасади 

етики державного управління; характеризується 

моральнісний зміст місії державного управління, його 

основні цінності та принципи, етичні норми і стандарти 

поведінки державних управлінців. Здійснюється аналіз 

етичних основ упровадження політики. Описується 

цінніснонормативна модель особистості державного 

управлінця. Розкриваються етичні виміри організаційної 

культури державних службовців, аналізуються механізми 

підтримки етики державного управління. 

 

 

KTPU KPI 

2015 рік 

Дрешпак В.М. Комунікації в 

публічному управлінні : навч. 

посіб./ В.М. Дрешпак. – 

Д.:ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с. 

 

Видання містить навчальні матеріали для аудиторних занять 

та самостійної роботи з дисциплін: «Комунікації в 

публічному управлінні» (спеціальності напряму підготовки 

«Державне управління») та «Комунікації в публічній 

адміністрації» (спеціальність «Публічне адміністрування»). 

Матеріали навчального посібника також можуть бути 

використані під час вивчення окремих тем дисципліни 

«Інформаційна політика в Україні» (спеціальність «Державне 

управління»), а також у процесі підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого 

 

 

ДРІДУ 

https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/Etika-derzhavnogo-sluzhbovtsya.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf


самоврядування. 

2016 рік 

Дмитренко Г. А. Кваліметрія в 

управлінні: гуманістичний 

контекст : навч. посіб. / Г. А. 

Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. 

Бурлаєнко, В. В. Медвідь ; за заг. 

ред. Г. А. Дмитренка. − К. : 

Видавництво «Аграрна 

освіта», 2016. − 335 с. 

Навчальний посібник пропонує універсальний 

інструментарій соціального управління, який базується на 

кількісному вимірюванні якісних явищ, що раніше не мали 

кількісного виміру. Це суттєво гальмувало інноваційні зміни 

в системі державного управління, включаючи освіту, в 

напряму орієнтації на підвищення якості трудового 

потенціалу організації та рівня самореалізації особистості в 

контексті якості життя громадян. Призначений для студентів 

для освітнього ступеня магістра з галузі знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «економіка» 

спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці», 

викладачів, аспірантів, докторантів. 

 

IITTA 

2016 рік 

Важинський С.Е. Методика та 

організація наукових досліджень 

: навч. посіб. / С. Е. Важинський, 

Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ 

імені А. С. Макаренка, 2016. – 

260 с. 

 

В навчальному посібнику висвітлено основні питання 

методики та організації науково-дослідної діяльності. 

Викладено поняття, принципи, особливості планування, 

методи, структуру і технології теоретичних та 

експериментальних досліджень. Акцентовано на системному 

підході як напрямі наукового пізнання і соціальної практики. 

Значну увагу приділено питанням психології наукової 

діяльності, етики наукових досліджень, розвитку науково-

творчого потенціалу особистості. 

 

 

СДПУ 

2016 рік 

Хомко Л. В. Правове 

регулювання підприємницької 

 

Розглянуто актуальні питання, пов’язані із правовим 

регулюванням відносин, учасниками яких є економічно 

 

ЛДУВС 

https://lib.iitta.gov.ua/714126/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F_13.09.2016docx.pdf
https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/gornostal/vajinskii%20posibnyk.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/189/1/xomko%20posib.pdf


діяльності: навч. посіб. / Л. В. 

Хомко, Х. Ю. Кульгавець. – 

Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 424 с. 

самостійні суб’єкти підприємницької діяльності. Зміст 

навчального посібника буде корисним для усіх, хто 

цікавиться проблемами правового регулювання 

підприємницької діяльності: студентам, аспірантам, 

викладачам, практичним працівникам органів державної 

влади та місцевого самоврядування та усім небайдужим до 

осягнення нових правових знань. 

2017 рік 

Електронне урядування та 

електронна демократія: навч. 

посіб.: у 15 ч. .Частина 3: 

Електронна демократія: основи 

та стратегії реалізації / Н.В. 

Грицяк, А.І. Семенченко, І.Б. 

Жиляєв. – К.: ФОП Москаленко 

О. М., 2017. – 84 с. 

 

У посібнику розкриваються теоретичні аспекти електронної 

демократії. Розглядаються мета, цілі, основні завдання, 

моделі та еволюція електронної демократії, основні напрями 

розвитку та форми впровадження електронної демократії. 

Наведені приклади застосування технологій електронної 

демократії у зарубіжній та вітчизняній практиці. 

 

ONAT 

Електронне урядування та 

електронна демократія: навч. 

посіб.: у 15 ч. .Частина 4: 

Публічна політика та 

управління розвитком 

інформаційного суспільства та 

електронного урядування / А.І. 

Семенченко, А.О. Серенок. – К.: 

Розкрито концептуальні засади інформаційної політики в 

Україні: її сутність, мету, пріоритетні напрями, складові, 

принципи, стратегічні завдання, категорійно-понятійний 

апарат. Розглянуто основні механізми публічного управління 

розвитком електронного урядування. Аналізується досвід 

провідних країн світу щодо публічного управління розвитком 

електронного урядування та електронної демократії. 

 

ONAT 

https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_003_Feb_2018.pdf
https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_004_Feb_2018.pdf


ФОП Москаленко О. М., 2017. – 

80 с. 

2018 рік 

Бровдій А. М.  Організація 

публічних закупівель : навч. 

посіб. / А. М. Бровдій. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 

– 183 с. 

 

У навчальному посібнику викладено теми, які повною мірою 

забезпечують вивчення особливостей правового регулювання 

та застосування норм права у сфері організації і проведення 

процедур публічних закупівель. Крім цього до навчального 

посібника включено теми, що стосуються загальноправових 

питань, які найчастіше виникають під час укладення 

договорів за результатами публічних торгів, питання 

правового регулювання відповідальності учасників закупівлі, 

а також основи формування політики закупівельної 

діяльності. 

 

 

ХНУМГ 

 НАДУ – Національна академія державного 

управління 

 

2015 рік 

Публічне управління в 

забезпеченні сталого 

(збалансованого) розвитку : 

навч. посіб. / Т. К. Гречко, С. А. 

Лісовський, С. А. Романюк, Л. Г. 

Руденко. – Херсон : Грінь Д.С., 

2015. – 264 с. 

 

У навчальному посібнику висвітлено поняття «сталий 

(збалансований) розвиток», генезис формування засад 

сталого (збалансованого) розвитку; проаналізовано системи 

індикаторів, що застосовуються для відображення 

різноманітних аспектів сталого (збалансованого) розвитку та 

відповідної політики; здійснено аналіз публічного 

управління у впровадженні політики сталого 

(збалансованого) розвитку, застосування механізмів 

горизонтальної та вертикальної координації органів влади; 

 

 

НАДУ 

http://eprints.kname.edu.ua/50087/1/2017%2047%D0%9D%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%9F%D0%97.pdf
https://igu.org.ua/sites/default/files/pdf-text/public-management.pdf


розглянуто моделі, методи та вимоги до прийняття 

управлінських рішень при формуванні та реалізації політики 

сталого (збалансованого) розвитку. 

2016 рік 

Глобальна та національна 

безпека: підручник /В.І. 

Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. 

Смолянюк та ін. ; за заг. ред. 

Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 

2016. – 784 с. 

 

У підручнику, побудованого на cистемоутворюючих 

елементах понятійнокатегоріального апарату глобалістики, 

національної безпеки та державного управління, викладені 

філософсько-методологічні основи, стан та тенденції 

розвитку процесів, які визначають сутність і структуру 

глобальної та національної безпеки у довгостроковій 

перспективі, а також практичні аспекти діяльності держави 

щодо забезпечення національної безпеки, зокрема щодо 

розробки і впровадження державної політики та 

стратегічного планування у цій сфері. 

 

 

НАДУ 

Державна антикорупційна 

політика і запобігання та 

протидія корупції на публічній 

службі в органах державної 

влади і органах місцевого 

самоврядування : 

монографія/В.В. Василевич, Т.Е. 

Василевська, В.Ф. Нестерович та 

ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка та 

В.Л. Федоренка. – К.: Вид-во 

Ліра-К,НАДУ, 2016. – 524с. 

Монографію присвячено питанням формування та реалізації 

державної антикорупційної політики і запобігання корупції 

на публічній службі. Розкрито засади державної 

антикорупційної політики, особливості її законодавчого та 

організаційно-управлінського забезпечення, визначено 

державно-управлінський статус суб’єктів запобігання 

корупції на публічній службі в Україні, а також особливості 

адміністративно- і кримінально-правового забезпечення 

протидії корупційної злочинності. 

 

НАДУ 

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/Navchalniy-posibnik-GPNB.pdf
http://academy.gov.ua/manage/pages/dop/8/files/79ef06ff-d20f-491f-81c9-d91d1eae0231.pdf


Соціальна і гуманітарна 

політика : підручник / В. П. 

Трощинський, В. А. 

Скуратівський, М. В. Кравченко 

та ін.; за заг. ред. Ю. В. 

Ковбасюка, В. П. Трощинського. 

– К. : НАДУ, 2016. – 792 с. 

У підручнику розглянуто сутність, теоретико-методологічні 

засади, основні напрями та механізми реалізації соціальної і 

гуманітарної політики. Досліджено становлення інституту 

соціальної політики, розкрито соціальні й гуманітарні права 

людини та функції держави щодо їх забезпечення. Значне 

місце відведено аналізу державної політики у сферах праці, 

регулювання доходів, соціального захисту, надання 

соціальної допомоги, пенсійного забезпечення населення та 

ін. Спеціальну увагу приділено з’ясуванню політики держави 

у відповідь на виклики демографічного старіння населення, 

державному регулюванню трудової міграції, соціальному 

діалогу в системі євроінтеграційних цілей соціальної 

політики України. 

 

 

НАДУ 

 МНАУ – Інституційний репозитарій 

Миколаївського національного аграрного 

університету 

 

2017 рік 

Котикова О.І. Методологія і 

організація наукових 

досліджень: курс лекцій / О. І. 

Котикова. – Миколаїв : 

Видавництво МНАУ, 2017. – 157 

с. 

 

У курсі лекцій розглянуто теоретичні основи і методологію 

економічних наукових досліджень, процес їх здійснення та 

обґрунтування вибору методу дослідження з ілюстрацією 

застосування на прикладах реальних ситуацій в економічній, 

фінансовій, маркетинговій та управлінській дослідницькій 

практиці. Висвітлено питання щодо інформаційного й 

організаційного забезпечення наукового дослідження, 

основних сучасних інструментів ресурсного наповнення, 

апробації отриманих результатів. 

 

 

МНАУ 

http://academy.gov.ua/humanity/pages/dop/7/files/adc02c1f-97ec-4c08-af12-831558ed85f1.pdf
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2990/1/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%94.pdf


Шишпанова Н. О. Фінансовий 

контролінг  : опорний конспект 

лекцій  / Н. О. Шишпанова. - 

Миколаїв : МНАУ, 2017. - 86 с. 

Фінансовий контролінг є принципово новою концепцією в 

управлінні підприємством, яка здатна забезпечити підтримку 

внутрішнього балансу економіки підприємства і ефективного 

його розвитку шляхом формування об’єктивної інформації 

про витрати та доходи, що дає змогу приймати оптимальні 

управлінські рішення. Він забезпечує прогнозний результат 

діяльності й ефективний зворотний зв’язок, переводить 

управління підприємством на якісно новий рівень, 

інтегруючи та спрямовуючи діяльність різних служб та 

підрозділів підприємства на досягнення найбільш важливих 

цілей. 

 

МНАУ 

2018 рік 

Державне регулювання та 

інвестування економіки (1-й 

модуль) : конспект лекцій / О. І. 

Котикова, М.М. Бабич, О.С. 

Альбещенко. – Миколаїв : СПД 

Румянцева Г.В, 2018. – 194 с. 

 

У конспекті лекцій розглядаються організаційно-економічні 

механізми державного регулювання економіки та світовий 

досвід, набутий у цьому напрямку. Розкриваються цілі, 

принципи, функції, методи, засоби та інструменти 

державного регулювання економіки, особливості 

регулювання її окремих сфер і об’єктів. 

 

МНАУ 

Комунікації в публічному 

адмініструванні : конспект 

лекцій / О. В. Шебаніна, В. П. 

Клочан, С. І. Тищенко та ін.. – 

Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. 

У конспекті лекцій розглядаються питання комунікативних 

процесів, особливостей ділового спілкування в нових 

економічних умовах, вербальних та невербальних засобів 

комунікацій, форм ділового спілкування. Подано завдання 

для закріплення отриманих знань та контрольні питання у 

тестовій формі. Містить навчальні матеріали з основних тем 

курсу комунікацій в публічному адмініструванні та 

комунікацій в управлінні, що передбачені освітньо-

 

МНАУ 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2198/1/Shyshpanova_Finansovyy_kontrolinh.pdf
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4566/1/Derzhavne%20rehuliuvannia%20ta%20investuvannia%20ekonomiky_konspekt.pdf
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf


професійними програмами підготовки ЗВО зі 

спеціальностей281 «Публічне управління та 

адміністрування», 073 «Менеджмент». Призначено для 

здобувачів вищої освіти та викладачів закладів вищої освіти. 

Організація та планування 

діяльності 

сільськогосподарських 

підприємств: 

практикум/І.І.Червен, 

І.О.Банєва, Т.Я.Іваненко та ін.; 

за ред. І.І.Червена. - Миколаїв : 

МНАУ, 2018. -  205 с. 

Розглянуті методики організаційно-економічного 

обґрунтування різних варіантів організації виробництва і 

праці в аграрному секторі, планування діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Практикум складений 

для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів 

аграрного профілю усіх форм навчання. Практикум може 

бути корисним для системи підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів підприємств різних форм власності. 

 

МНАУ 

2019 рік 

Державне та регіональне 

управління : конспект лекцій / 

укл. О. І. Котикова. – 2-е вид., 

перероб. і доопрац. - Миколаїв : 

МНАУ, 2019. – 80 с. 

 

У конспекті лекцій розглядаються основи теорії державного 

управління, система органів державної влади в Україні, їхні 

функції та повноваження, напрямки реформування 

організаційних структур державного управління за 

Концепцією адміністративної реформи в Україні, основи 

внутрішньої організації та менеджменту державних органів. 

 

МНАУ 

Управління науковими 

проектами  : конспект лекцій / 

укл. : О. В. Шебаніна, В. П. 

Клочан, І. В. Клочан та ін. - 

Миколаїв : МНАУ, 2019. - 147 с. 

У лекціях розкрито закономірності, принципи, методи і 

процеси формування та забезпечення ефективності наукових 

проектів. 

 

МНАУ 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4443/1/Organizaciya%20ta%20planuvannya%20diyalnosti%20silskogospodarskih%20pidpriyemstv.pdf
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6367/1/Derzhavne%20ta%20rehionalne%20upravlinnia_konspekt.pdf
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7568/3/Upravlinnia%20naukovymy%20proektamy.pdf


2021 рік 

Основи підприємницької 

діяльності : конспект лекцій / 

укл. В. С. Кушнірук. – Миколаїв : 

МНАУ, 2021. – 76 с. 

 

У лекціях викладено питання сучасних основ організації 

виробництва та оцінки виробничого потенціалу аграрних 

підприємств, планування виробництва продукції та 

використання ресурсів підприємств, планування собівартості 

продукції та бізнес-планування 

 

МНАУ 

Управління діяльністю 

організацій (підприємства, 

установи) та змістом робіт : 

конспект лекцій  / укл. Т. Я. 

Іваненко. - Миколаїв : МНАУ, 

2021.-  161 с. 

Розкрито необхідні теоретичні та методичні основи у галузі 

вибору і обґрунтування проектів, їх структуризації, 

фінансового і організаційного забезпечення, особливості 

управління змістом робіт, а також набуття практичних 

навичок з розробки проектів. 

 

МНАУ 

 ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

2017 рік 

Довгань Л.Є. Управління 

проектами: підручник/ Л.Є. 

Довгань, Г.А.Мохонько, І.П 

Малик. – Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2017. – 420 с. 

 

У підручнику систематизовано знання в предметній сфері 

управління проектами, наведені принципи, методи й 

інструменти проектування, а також розглянуті питання 

планування, контролю, організації, мотивації й координації в 

межах проекту. Підручник підготовлений відповідно до 

навчальної програми нормативної дисципліни «Управління 

проектами». Матеріал підручника спрямований на підготовку 

магістрів, які одночасно були б фахівцями-професіоналами і 

нестандартно мислячими, творчими особистостями. 

 

 

ELAKPI 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9810/1/osnovi-pidpriyemnickoyi-diyalnosti-konspekt.pdf
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9291/1/upravilinnya-diyalnistyu-organizaciyi-konspekt.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21517/1/%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8_%d0%a4%d0%9c%d0%9c.pdf


2018 рік 

Управління інноваційними 

проектами в умовах 

міжнародної інтеграції: 

монографія / О.О. Охріменко, 

Н.Є. Скоробогатова, І.М. 

Манаєнко, Р.С. Яресько. – Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-

во «Політехніка», 2018. –262 с. 

 

Подано теоретико-методологічні та прикладі аспекти 

управління інноваційними проектами в умовах інтеграції. 

Розглянуто процеси формування інноваційноорієнтованої 

бізнес-моделі підприємства з позицій життєвого циклу 

інноваційного продукту. Здійснено багаторівневе системне 

оцінювання інвестиційних процесів підприємства. 

Проаналізовано механізми інвестиційного забезпечення 

інноваційних проектів та їх ефективність. Розроблено 

стратегію управління ризиками на основі процесного підходу. 

 

 

ELAKPI 

2019 рік 

Петренко К.В. Економіка і 

організація виробництва: навч. 

посіб. / К.В. Петренко, Н.Є. 

Скоробогатова. - К.: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2019. – 177 с. 

 

У посібнику розкриті  поняття економічних  основ 

виробничо-господарської діяльності підприємства, 

ресурсного забезпечення підприємства, економічних 

результатів та ефективністі виробництва, основ організації та 

планування виробництва. 

 

ELAKPI 

 ORIDU – Одеський регіональний інститут 

державного управління 

 

2016 рік 

Віліжінський В.М. 

Реформування системи 

місцевого самоврядування в 

Україні з урахуванням 

 

У монографії розглядаються теоретичні засади реформування 

системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням 

національних традицій врядування. Здійснено аналіз витоків 

управлінських особливостей та визначено їх поняття. 

Проаналізовано сучасний стан місцевого самоврядування в 

 

 

ORIDU 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24764/1/Upravl_in_proektam.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27463/1/Ekonomika_i_organiz_vyrob.pdf
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національних традицій 

врядування : монографія / В. М. 

Віліжінський, М. П. Попов. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 182 

с. 

Україні крізь призму його вітчизняних проблем і досвіду 

європейських країн – як спільного історичного та сучасного 

підґрунтя розвитку національного врядування. Застосовано 

метод порівняльного аналізу при проведенні виокремлення 

національних традицій врядування та визначення їх 

регіональних особливостей. 

2017 рік 

Драгомирецька Н. М. Державно-

громадянське партнерство у 

сфері соціального розвитку : 

навч. посіб. / Н. М. 

Драгомирецька, Н. В. 

Піроженко, І. В. Матвєєнко. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017 .– 

290 с. 

 

Посібник складається з чотирьох розділів, які відповідають 

змістовним модулям дисципліни. У посібнику висвітлено 

теоретичні, методологічні та практичні основи державно-

громадянського партнерства у сфері соціального розвитку. 

Акцент зроблено на світовому та вітчизняному досвіді. 

Посібник містить теоретичні й аналітичні матеріали, 

практичні і наукові розробки, питання для самоперевірки, 

практичні завдання, тести для підготовки до поточного та 

підсумкового контролів, списки використаних джерел для 

кожної теми розділів, загальний список використаних 

джерел. 

 

 

ORIDU 

Драгомирецька Н. М. 

Комунікативна діяльність в 

державному управлінні : навч. 

посіб. / Н.М. Драгомирецька, 

К.С. Кандагура, А.В. Букач. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 180 

с. 

Посібник складається з чотирьох розділів, які відповідають 

змістовним модулям дисципліни. Четвертий розділ є 

практикумом для використання сучасних інформаційних 

технологій в державному управлінні. У посібнику висвітлено 

теоретичні, методологічні та практичні основи 

комунікативної діяльності в державному управлінні. Акцент 

зроблено на світовому та вітчизняному досвіді. Посібник 

містить теоретичні й аналітичні матеріали, практичні і 

наукові розробки, питання для самоперевірки, практичні 

 

 

ORIDU 

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_26_02_18.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_26_02_18-2.pdf


завдання, тести для підготовки до поточного та підсумкового 

контролів, списки використаних джерел для кожної теми 

розділів, загальний список використаних джерел. 

Система публічного управління 

в умовах децентралізації влади: 

механізми горизонтальної 

взаємодії : монографія / Л. Л. 

Приходченко, С. Є. Саханєнко, 

П. І. Надолішній та ін. ; за заг. 

ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 332 с. 

У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та 

прикладні аспекти горизонтальної взаємодії в системі 

публічного управління в умовах децентралізації влади. 

Досліджено взаємодії в цілому, та горизонтальні – зокрема як 

теоретичну проблему та практичну складову системи 

публічного управління. Проаналізовано сучасну практику 

забезпечення горизонтальної взаємодії органів публічної 

влади держав-членів Європейського Союзу, конституційну 

модель розмежування повноважень між РФ та її суб’єктами та 

шляхи імплементації європейського досвіду в українську 

практику державотворення. 

 

ORIDU 

2018 рік 

Бачинська К.В. Державне 

управління, планування, 

фінанси : монографія / К. В. 

Бачинська, В. П. Марущак, О. І. 

Марущак. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2018. – 228 с. 

В монографії досліджено функціонування державного 

управління економічної діяльності, напрямки їх розвитку, 

планування, грошово-кредитної політики і оподаткування в 

системі державного управління, досліджується нормативно-

правова база відносини, які складаються в процесі 

управління ринковою економікою. У монографії 

проаналізовано зарубіжний досвід регулювання економічної 

діяльності, а також досліджується регулювання фінансовими 

ресурсами в контексті з процесами соціально-економічного 

розвитку держави. Розкриваються питання правового 

регулювання ринкової економіки, як складової державного 

управління. 

 

 

ORIDU 

2019 рік   

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_13_02_18-2.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_13_02_18.pdf


Козуліна С.О. Право в 

публічному управлінні : навч. 

посіб. / С.О. Козуліна, Ю.О. 

Ровинський, К.І. Ровинська. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. – 174 

с. 

У посібнику розглядаються основні джерела правового 

регулювання діяльності публічно-владних інституцій, правові 

та теоретичні аспекти статусу органів публічного управління 

та адміністрування, порядок прийняття, скасування, 

оскарження нормативно-правових актів суб’єктів публічної 

адміністрації, нормативно встановлені права, обов’язки, види 

та підстави юридичної відповідальності публічних 

службовців, а також засади запобігання корупції в 

публічному управлінні. 

 

ORIDU 

2021 рік 

Технології тайм-менеджменту в 

управлінській діяльності 

державних службовців: 

монографія / Л.Л. Приходченко, 

Н.В. Піроженко, М.П. Кернова, 

І.М Синчак ; під заг. ред Л.Л. 

Приходченко. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2021. – 180 с. 

 

Визначено теоретико-методологічні підходи до дослідження 

управління часом з урахуванням світової практики; 

проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють 

організацію праці державних службовців; виявлено сучасні 

проблеми в забезпеченні ефективного використання 

робочого часу та розкрито окремі аспекти підвищення 

ефективності використання робочого часу в органах 

виконавчої влади шляхом застосування технологій 

управління часом та сучасних методик таймменеджменту в 

управлінській діяльності державних службовців. 

 

 

ORIDU 

 eNTUKhPIIR – Інституційний репозитарій 

Національного технічного університету  

«Харківського політехнічного інституту» 

 

2017 рік 

Безродна С. М.  Управління 

 

У пропонованому виданні викладено основні теоретичні 

 

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/04.06.2019.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/05072021.pdf


якістю : навч. посіб. для 

студентів економічних 

спеціальностей / Безродна C. М. 

– Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 

2017. – 174 с. 

питання дисципліни «Управління якістю». Посібник 

підготовлено з урахуванням досвіду реформування економіки 

України, організаційно-правових та інституційно-

економічних надбань провідних країн світу, науково-

методологічних розробок провідних вчених економістів з 

проблем вдосконалення якості продукції. У пропонованому 

виданні розкривається поняття якість та управління якістю 

як на рівні галузевого, регіонального, так і національного 

економічного простору країни. Особлива увага приділена 

покращенню якості та механізму регулювання процесу 

управління 

eNTUKhPIIR 

Білоцерківський О. Б.  Основи 

стандартизації, метрології та 

управління якістю : текст лекцій 

для студентів спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» / О. Б. 

Білоцерківський. – Харків : 

«Точка», 2017.– 190 с. 

У тексті лекцій розглянуто основи стандартизації, метрології 

та управління якістю, включаючи загальну характеристику 

стандартизації, її методичні основи, основні положення 

Національної системи стандартизації і Державної 

метрологічної системи. Наведено відомості про міжнародну 

стандартизацію, засоби вимірювань, основи теорії 

вимірювань та забезпечення їхньої єдності; види 

метрологічної діяльності, питання якості продукції, 

комплексні системи, міжнародні та державні стандарти з 

управління якістю, концепцію загального управління якістю і 

методи оцінення якості технічної продукції. 

 

eNTUKhPIIR 

Загальні методи визначення 

якості та безпеки споживчих 

товарів : навч.- практ. посіб. / І. 

А. Петрова, С.О. Петров, Л.В. 

Кричковська, В. Л. Дубоносов. – 

У навчально-практичному посібнику детально 

проаналізовані методологічні особливості експертного 

дослідження якості та безпеки споживчих товарів, наведені 

загальні підходи щодо характеристики ознак ідентифікації та 

виявлення фальсифікації. Наведена розгорнута 

характеристика загальних аспектів оцінки якості 

 

eNTUKhPIIR 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34024/1/Bezrodna_Upravlinnia_yakistiu_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27562/6/Bilotserkivskyi_Osnovy_standartyzatsii_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41089/1/Book_2017_Petrova_Zahalni_metody.pdf


Харків : ФОП Крамаренко Ю.М., 

2017. – 233 с. 

продовольчих і непродовольчих товарів, визначення 

екологічної безпеки виробництва продукції та факторів, які 

впливають на якість товарів у процесі товарообігу. 

2018 рік 

Менеджмент якості : конспект 

лекцій для студентів 

спеціальності 073 

«Менеджмент» спеціалізації 

«Менеджмент підприємств та 

організацій» першого 

(бакалаврського) рівня / уклад. 

В. В. Сисоєв. – Харків : НТУ 

«ХПІ», 2018. – 102 с. 

 

Подано лекційний матеріал з навчальної дисципліни 

«Менеджмент якості», який дасть можливість студентам 

сформувати уявлення щодо специфіки управління якістю 

продукції та створення системи менеджменту якості на 

підприємствах. Рекомендовано для студентів спеціальності 

073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент підприємств 

та організацій» першого (бакалаврського) рівня 

 

 

eNTUKhPIIR 

 IR NMU – Інституційний репозитарій Національного 

ТУ «Дніпровська політехніка», Кафедра метрології та 

інформаційно-вимірювальних технологій 

 

2017 рік 

Пістунов І.М.  Фінансово-

економічні розрахунки на 

персональному комп’ютері: 

навч. посібник/ І.М. Пістунов, 

І.С. Попова; Нац. Гірн. ун-т. – 

 

У посібнику описані всі фінансові функції електронних 

таблиць Excel та подано приклади розрахунків відсоткових 

ставок кредиту, депозиту, чистої приведеної вартості грошей, 

амортизації, тощо. Наведено опис того, як формули 

економічних розрахунків перевести в електронну форму, 

використовуючи програмний комплекс Excel, що дозволяє 

прискорити процес розрахунків та підвищити їх точність. У 

 

IR NMU 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/35172/3/prohramy_2018_Menedzhment.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/150936/FERPC.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Д.: НГУ, 2017. – 124 с. навчальному посібнику завдання для самостійного 

виконання, тому він може слугувати і як посібник для 

практичних чи лабораторних занять із застосуванням 

комп’ютерної техніки. 

 IR HNEU - Інституційний репозитарій 

Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

 

2015 рік 

Гавкалова Н. Л. Ринок цінних 

паперів: особливості та 

фінансове забезпечення його 

функціонування : монографія / 

Н. Л. Гавкалова, О. Ю. Шутєєва. 

– Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 

– 184 с. 

 

Подано комплексні науково-методичні та практичні 

дослідження проблем розвитку процесу фінансового 

забезпечення функціонування ринку цінних паперів в 

Україні. Проведено аналіз сутності фінансового забезпечення 

ринку цінних паперів та виявлено фактори впливу. Наведено 

методичний та науково-методичний підходи до фінансового 

забезпечення функціонування ринку цінних паперів. 

 

IR HNEU 

Шишмарьова  Л. О. Управління 

проектами : навч. посібник / Л. 

О. Шишмарьова. – Х. : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2015. – 136 с. 

Розглянуто основне коло питань управління проектами; 

розкрито обґрунтування проекту, управління часом 

виконання проекту, планування ресурсного забезпечення 

проекту, контролювання виконання проекту, управління 

ризиками проекту, управління якістю проекту, управління 

персоналом у проектах. Значну увагу приділено 

фінансуванню та плануванню проектів. 

 

IR HNEU 

2017 рік   

http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12235/1/2015%20%d0%93%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%9d.%20%d0%9b.%2c%20%d0%a8%d1%83%d1%82%d1%94%d1%94%d0%b2%d0%b0%20%d0%9e.%20%d0%ae.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/10501/1/2015-%d0%a8%d0%b8%d1%88%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%9b.%20%d0%9e.pdf


Берест М. М. Фінансовий аналіз 

: навч. посібник / М. М. Берест. 

– Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2017. – 164 с. 

Розглянуто основні види, методи, прийоми та інформаційне 

забезпечення аналітичних процедур. Висвітлено сучасні 

підходи до аналізу стану та ефективності використання 

економічних і фінансових ресурсів підприємств. Детально 

розглянуто основні напрями, за якими проводять аналітичні 

дослідження фінансового стану підприємств: ліквідність та 

платоспроможність, фінансову стійкість, оборотність активів і 

капіталу, кредитоспроможність, ділову активність та 

рентабельність. Викладено основні підходи до здійснення 

комплексного фінансового аналізу суб'єктів господарювання. 

У межах розгляду кожної теми подано компетентності, що 

формуються у студентів, ключові терміни, питання для 

самодіагностики та приклади практичних завдань. 

 

IR HNEU 

Веретенникова Г. Б. Методи 

діагностики та прогнозування 

розвитку підприємства : навч. 

посібник/ Г. Б. Веретенникова, 

Н. М. Омелаєнко. – Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 190 

с. 

Викладено методи діагностики та прогнозування розвитку 

підприємства, розроблено лабораторні й практичні завдання 

для глибокого та всебічного вивчення методів діагностики і 

прогнозування. Виконання цих завдань сприятиме 

формуванню в майбутніх менеджерів необхідних 

професійних компетентностей. Рекомендовано для студентів 

економічних спеціальностей. 

 

IR HNEU 

2018 рік 

Бізнес-аналітика 

багатовимірних процесів : навч. 

посібник / Т. С. Клебанова, Л. С. 

Гур'янова, Л. О. Чаговець та ін. – 

 

Розглянуто особливості застосування економіко-

математичних методів і моделей для розв'язання широкого 

класу прикладних задач багатовимірного аналізу даних: 

формування вибірки для дослідження та оцінювання її 

якості; застосування методів кластерного та 

 

 

IR HNEU 

http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/18549/1/2017-%d0%91%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82_%d0%9c_%d0%9c.PDF
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/20103/1/2017%20-%20%d0%92%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%2c%20%d0%9e%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22020/1/2018-%d0%9a%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%2c%d0%93%d1%83%d1%80%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%2c%20%d0%a7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.pdf


Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2018. – 272 с. 

дискримінантного аналізу; розрахунок таксономічного 

показника рівня розвитку, використання методу "центру 

ваги" в економічних дослідженнях; застосування методів 

факторного аналізу багатовимірних процесів. Подано 

теоретичний матеріал і приклади, що дозволяють засвоїти 

зміст і методику застосування методів аналізу багатовимірних 

економічних процесів. Наведено завдання для самостійного 

вирішення, глосарій, лабораторний практикум. 

Назарова Г. В. Креативна 

економіка та менеджмент : навч. 

посібник  / Г. В. Назарова, Ю. В. 

Сотнікова. – Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2018. – 160 с. 

Розкрито найважливіші проблеми формування креативної 

економіки в Україні. Визначено особливості креативного 

підходу до управління працівниками та їхніми колективами 

на вітчизняних підприємствах. Рекомендовано для студентів 

економічних закладів вищої освіти. 

 

IR HNEU 

Підприємництво, торгівля, 

біржі в процесі соціально-

економічного розвитку : 

монографія  / І. В. Гонтарева, Г. 

Л. Матвієнко-Біляєва, В. І. 

Ковальова та ін. ; за заг. ред. І. В. 

Гонтаревої. – Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2018. – 156 с. 

Обґрунтовано необхідність комбінації великих і малих форм 

підприємництва для досягнення системної ефективності 

розвитку. Визначено роль соціального підприємництва в 

процесі соціально-економічного розвитку України. 

Запропоновано класифікаційну схему видів підприємництва 

та визначено місце торговельної і біржової діяльності в 

процесі розширеного відтворення. Проведено аналіз 

теоретичних положень і практичних особливостей 

функціонування суб'єктів підприємництва й інфраструктури 

їхньої діяльності, а також структур і процесів, які впливають 

на ефективність підприємницької діяльності 

 

IR HNEU 

2019 рік 

Архітектоніка фінансів: 

 

Визначено й узагальнено основні проблемні аспекти 

 

http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/20645/1/2018-%d0%9d%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%93%20%d0%92%2c%20%d0%a1%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ae%20%d0%92.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/20275/1/2018-%d0%93%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%20%d0%86%20%d0%92.pdf


методичне забезпечення в 

умовах цифрової економіки : 

монографія / І. В. Журавльова, 

М. В. Максімова, В. С. Хвостенко 

та ін. ; за заг. ред. І. В. 

Журавльової. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2019. – 201 с. 

методичного забезпечення архітектури фінансів; ґрунтовно 

розкрито природу фінансової архітектоніки; проаналізовано 

сучасний стан і перспективи розвитку ринку бізнес-аналітики 

в Україні; подано моделювання бізнес-процесів структурних 

складових фінансів. Рекомендовано для студентів, здобувачів 

третього (освітньо-наукового) ступеня всіх форм навчання 

економічних закладів вищої освіти. 

 

IR HNEU 

Економіка підприємства: 

збірник засобів діагностики 

рівня професійних 

компетентностей : навч.-практ. 

посіб. / М. В. Афанасьєв, І. Я. 

Іпполітова, Н. В. Лепетюха та ін. 

– Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2019. – 334 с. 

Викладено практичні й тестові завдання для діагностики 

знань та вмінь, якими має володіти випускник закладу вищої 

освіти за спеціальністю "Економіка", освітньо-професійною 

програмою "Економіка підприємства". Наведено завдання та 

задачі; описано методичні рекомендації щодо їхнього 

виконання та відповіді. 

 

IR HNEU 

Економіка праці : навч. 

посібник / Г. В. Назарова, Х. Ф. 

Агавердієва, Н. В. Аграмакова та 

ін. ; за заг. ред. Г. В. Назарової. – 

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2019. – 330 с. 

Висвітлено теоретичні та практичні питання формування, 

регулювання й розвитку питань економіки праці. Розкрито 

теоретичні, методичні та практичні питання організації, 

нормування, планування праці, організації системи 

винагороди за працю та продуктивності праці тощо. 

Рекомендовано для студентів, викладачів ЗВО, аспірантів, 

фахівців і професіоналів із питань економіки праці. 

 

IR HNEU 

Лугова В. М. Основи 

самоменеджменту та лідерства : 

Викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти 

самоменеджменту та лідерства. Розглянуто основні методики 

самоменеджменту та лідерства для вибору індивідуальних 

 

http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/25292/1/2019-%d0%b7%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d0%b3%20%d1%80%d0%b5%d0%b4%20%d0%96%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97%20%d0%86%20%d0%92.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22559/1/2019-%d0%90%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%b5%d0%b2%20%d0%9c.%d0%92.%2c%d0%86%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%86.%d0%9b.%2c%20%d0%9b%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8e%d1%85%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22471/1/2019-%d0%9d%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%93%20%d0%92.pdf


навч. посібник / В. М. Лугова, С. 

М. Голубєв. – Харків : ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2019. – 212 с. 

ефективних способів здійснення професійної діяльності. 

Подано методичні рекомендації до самостійної роботи, 

контрольні запитання, питання для роздумів та обговорення, 

що призначені для поглиблення, конкретизації та 

закріплення знань, отриманих у теоретичній частині 

навчальної дисципліни. 

IR HNEU 

Політична економія  : навч. 

посібник / М. С. Бріль, О. М. 

Кліменко, І. Ф. Лісна та ін. – 

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2019. – 280 с. 

 

Подано курс політичної економії, у якому розглядають 

економічні відносини, що складаються між людьми у процесі 

суспільного виробництва на базі розкриття економічних 

законів розвитку. 

 

IR HNEU 

2020 рік 

Кузенко Т. Б.  Фінансова безпека 

підприємства : навч. посібник / 

Т. Б. Кузенко, Н. В. Сабліна. – 

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2020. – 123 с. 

 

Визначено й узагальнено основні проблемні аспекти 

фінансової безпеки підприємства в сучасних умовах розвитку 

української економіки, розглянуто основні напрями та 

методи забезпечення фінансової безпеки на підприємстві, 

узагальнено методичні підходи до формування механізму 

забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

 

 

IR HNEU 

Хвостенко В. С. Фінансовий 

інжиніринг : навч. посібник / В. 

С. Хвостенко, Л. О. Меренкова, 

М. Ю. Агапова. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2020. – 120 с. 

Подано сукупність необхідних знань як цілісної навчальної 

дисципліни економічного профілю. Розглянуто предмет 

фінансового інжинірингу, сутність та функції фінансових 

інновацій, інноваційних фінансових продуктів, технологій та 

інструментів. До кожної теми наведено практикум, який 

містить питання для самоперевірки, тестові та практичні 

 

 

IR HNEU 

http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21464/1/2019-%d0%9b%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%92%20%d0%9c%2c%20%d0%93%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%94%d0%b2%20%d0%a1%20%d0%9c.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22562/1/2019%20-%20%d0%91%d1%80%d1%96%d0%bb%d1%8c%20%d0%9c%20%d0%a1%2c%20%d0%9a%d0%bb%d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9e%20%d0%9c%2c%20%d0%9b%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b0%20%d0%86%20%d0%a4%20%d1%82%d0%b0%20%d1%96%d0%bd.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/25172/1/2020-%d0%9a%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%a2%20%d0%91%2c%20%d0%a1%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b0%20%d0%9d%20%d0%92.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/24504/1/2020%20-%20%d0%a5%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%92%20%d0%a1%2c%20%d0%9c%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%9b%20%d0%9e%2c%20%d0%90%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%9c%20%d0%ae.pdf


завдання. Складено на основі робочої програми навчальної 

дисципліни. 

 eKhNUIR– Інституційний репозитарій 

Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна 

 

2015 рік 

Назарова О.Ю. Статистика 

фінансів: навч.-метод. 

посібник/О.Ю. Назарова, О.А. 

Чуприна. – Х.: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, 2015. – 123 с. 

 

 

Навчально-методичний посібник розкриває механізм 

організації та методологію статистики фінансів у відповідних 

інституціях з урахуванням вимог ринкової економіки. В 

посібнику освітлені не тільки такі методологічні питання, як 

предмет, метод і завдання курсу, але і система статистичних 

показників, що використовуються в статистиці фінансів, їхній 

зміст і застосування на даному етапі. 

 

 

eKhNUIR 

Трансформація міжнародних 

економічних відносин в епоху 

глобалізації: колективна 

монографія/ кол. авт.; за ред.  А. 

П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 

– 347 с. 

У колективній монографії автори дали своє бачення 

теоретичних та практичних аспектів нових процесів і 

тенденцій трансформації міжнародних економічних відносин 

в епоху глобалізації, які справляють і в найближчі 

десятиліття будуть справляти все більший вплив на всю 

світову економіку. Основну увагу зосереджено на аналізі 

сучасного стану та перспектив участі України в міжнародних 

економічних відносинах. 

  

 

 

eKhNUIR 

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14181/2/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%96%d0%b2.%20%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.PDF
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14767/2/1.pdf


2016 рік 

Григорова-Беренда Л. І. Теорія і 

практика зовнішньої торгівлі : 

навч. посібник / Л. І. Григорова-

Беренда, М. В. Шуба. – Харків : 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 

2016. – 136 с. 

 

У цьому навчальному посібнику викладено основи 

торгівельної справи; основні поняття, методи, види і форми 

міжнародної та зовнішньої торгівлі; охарактеризовано окремі 

світові ринки товарів і послуг; розкрито механізми 

державного регулювання зовнішньої торгівлі та особливості 

міжнародної торгової політики.  

 

 

 

eKhNUIR 

2017 рік 

Розіт Т.В. Управлінський облік: 

навч.-метод. посібник за курсом 

для студентів спеціальності 

«Облік і аудит»/ Т.В. Розіт. – Х.: 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - 

80 с. 

 

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні 

питання управлінського обліку на підприємстві. Зміст 

теоретичних положень зорієнтовано на ключові моменти - 

базові положення дисципліни, а виконання завдань та 

опрацювання термінологічної бази дозволить студентові 

набути відповідні практичні навички у процесі самостійної 

роботи. 

 

 

eKhNUIR 

Хмельков А.В. Державний 

фінансовий контроль: 

підручник / А.В. Хмельков. – Х.: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 

–228 с. 

За допомогою теорії розкривається сутність державного 

фінансового контролю та його структурних елементів: 

суб’єктів, об’єктів, предмету, видів, форм і методів. 

Досліджено та проаналізовано національне законодавче 

підгрунття та досвід міжнародних інституцій щодо питань 

функціонування державного фінансового контролю. 

 

eKhNUIR 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12492/2/%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%9f%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%92%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b3%28%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%29.pdf
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/15123/2/%d0%a3%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9b%d0%86%d0%9d%d0%a1%d0%ac%d0%9a%d0%98%d0%99%20%d0%9e%d0%91%d0%9b%d0%86%d0%9a.pdf
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13552/2/%d0%9f%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%94%d0%b5%d1%80%d0%b6%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c_%d0%a5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2.pdf


2018 рік 

Бухгалтерський облік: навч. 

посібник / В. М. Соболєв, І. А. 

Косата, Т. В. Розіт та ін..; за ред. 

В. М. Соболєва. – Х.: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2018. – 222 с. 

 

У навчальному посібнику розкривається методологія 

бухгалтерського обліку основних господарських операцій з 

урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку та Плану рахунків бухгалтерського обліку. У 

навчальному посібнику розкривається методологія 

бухгалтерського обліку основних господарських операцій з 

урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку та Плану рахунків бухгалтерського обліку. 

 

 

eKhNUIR 

Глобалізація та регіоналізація 

як вектори розвитку 

міжнародних економічних 

відносин : колективна 

монографія / кол. авт. ; за ред. 

О. А. Довгаль, Н. А. Казакової. – 

Харків : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2018. – 540 с. 

У колективній монографії автори дали своє бачення 

теоретичних та практичних аспектів процесів глобалізації та 

регіоналізації як векторів розвитку міжнародних 

економічних відносин, які справляють і в найближчі 

десятиліття справлятимуть усе більший вплив на світову 

економіку. Основну увагу зосереджено на аналізі сучасного 

стану та перспектив участі України в міжнародних 

економічних відносинах. 

 

 

eKhNUIR 

Глушач Ю.С. Фінансова звітність 

за П(С)БО: навч.метод. 

посібник / Ю.С. Глушач. – Х. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 

88 с. 

Посібник висвітлює основні питання з основ побудови та 

методики складання фінансової звітності підприємства. В 

посібнику ретельно розглянуто склад, структуру фінансової 

звітності, вимоги щодо ії складання, якісні характеристики та 

принципи формування інформації в звітності. 

 

eKhNUIR 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14546/2/%d0%91%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba_%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_2018.pdf
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14766/2/42161ce839301ec3a298d6e5b69ae2d5.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14243/2/%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-18-%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf


2019 рік 

Кущенко О. І. Бізнес-статистика: 

навч.-метод. посібник/ О.І. 

Кущенко.- Харків : ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2019.  -  116 с. 

 

Навчально-методичний посібник сприятиме формуванню у 

майбутніх фахівців поглиблених теоретичних, практичних та 

наукових знань зі статистичної методології вивчення та 

аналітичної оцінки різноманітних бізнес-процесів економіки 

України та світу. 

 

 

eKhNUIR 

2021 рік 

Гонтарева І. В. Підприємництво 

: підручник / І. В. Гонтарева. – 

Харків : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2021. – 392 с. 

 

Розглянуто сутність, роль та засади підприємницької 

діяльності, складові підприємницького середовища, види 

підприємництва та проблеми функціонування суб’єкта 

підприємницької діяльності в сучасних умовах 

господарювання, психологічні та етичні аспекти 

підприємницької діяльності, форми взаємодії та 

співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності. 

Значну увагу приділено технології заснування власної справи 

та особливостям організаційноправових засад 

підприємництва. 

 

 

eKhNUIR 

 eSSUIR – Інституційний репозитарій Сумського 

державного університету 

 

2016 рік 

Зайцев О. В. Основи 

 

Підручник містить основні теоретичні принципи та 

 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14917/2/%d0%91%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/16637/2/%d0%93%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%90%d0%a0%d0%95%d0%92%d0%90%20%d0%86%20%d0%92__%d0%9f%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9f%d0%86%d0%94%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%84%d0%9c%d0%9d%d0%98%d0%a6%d0%a2%d0%92%d0%9e_%d0%ba%d0%be%d0%bd.pdf


фінансового інструментарію : 

підручник / О. В. Зайцев. ─ 

Суми : Сумський державний 

університет, 2016. ─ 523 с. 

положення виникнення грошей і фінансових інструментів. 

Метою підручника є ознайомлення з теорією й практикою 

функціонування грошей та фінансових інструментів 

eSSUIR 

2017 рік 

Європейські студії у фінансах : 

навч. посіб. / І. О. Школьник, А. 

Ю. Семеног, В. М. Кремень та ін. 

; за заг. ред. І. О. Школьник, А. 

Ю. Семенога. – Суми : Сумськ. 

держ. університет, 2017. – 214 с. 

Навчальний посібник спрямований на формування базових 

знань із фінансів Європейського Союзу, що будуть корисними 

в контексті європейської інтеграції України. Видання 

охоплює вісім базових тем фінансового спрямування. Кожна 

тема містить доступний виклад теоретичного та аналітичного 

матеріалу, питання для обговорення, проблемні та дискусійні 

питання, теми рефератів, практичні завдання для самостійної 

роботи, методичні вказівки щодо їх виконання та 

рекомендовану літературу. 

 

eSSUIR 

Зайцев О. В. Податковий 

менеджмент : підручник / О. В. 

Зайцев. ─ Суми : Сумський 

державний університет, 2017. ─ 

412 с. 

У підручнику розкриті теоретичні й практичні питання 

організації та ведення податкового управління і контролю. 

Матеріал подано відповідно до чинного податкового 

законодавства України. 

 

eSSUIR 

Проблеми і перспективи 

розвитку фінансової системи 

України : монографія / І. О. 

Школьник, Т. А. Васильєва, С. В. 

Лєонов та ін. ; за ред. І. О. 

Школьник,  І. І. Рекуненка. – 

Суми : Сумський державний 

У монографії досліджено теоретичні основи та методичні 

підходи до розвитку фінансової системи України, 

систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід управління 

нею. Виявлено проблемні аспекти та узагальнено сучасні 

підходи щодо ефективного менеджменту в страховому та 

банківському секторах і сфері державних фінансів. 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/44581/1/fin_istr.pdf
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університет, 2017. – 343 с. 

Фінанси різних форм бізнесу : 

навч. посіб. / Н. Г. Пігуль, О. В. 

Дейнека, Н. А. Дехтяр, О. В. 

Люта. – Суми : Сумський 

державний університет, 2017. – 

337 с. 

У навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні 

питання, пов’язані з організацією фінансових відносин 

суб’єктів господарювання різних форм бізнесу. Розглянуто 

особливості фінансової діяльності суб’єктів підприємництва 

приватної, колективної, державної та комунальної форм 

власності, напрямки державного регулювання діяльності 

суб’єктів господарювання на сучасному етапі економічного 

розвитку.  

 

eSSUIR 

International economic relations 

and sustainable development: 

monograph / edited by O. 

Prokopenko, T. Kurbatova, V. 

Babenko [et al.]. – Ruda Śląska: 

Drukarnia i Studio Graficzne 

Omnidium, 2017. – 272 p. 

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та 

практичних аспектів сталого розвитку на сучасному етапі 

міжнародних економічних відносин. Розглядаються 

інноваційні методичні підходи та економічні механізми 

забезпечення сталого розвитку на регіональному, 

національному та міжнародному рівнях. Наведено науково 

обгрунтовані рекомендації щодо досягнення економічних, 

соціальних та екологічних цілей сталого розвитку шляхом 

зміцнення інтеграційних процесів та міжнародного 

співробітництва між країнами світу. 

 

            eSSUIR 

2018 рік 

Бондаренко А.Ф.  Маркетинг : 

навч.-метод. посібник для 

самостійного вивчення / А. Ф. 

Бондаренко, В. П. Гордієнко, О. 

О. Дутченко. – Суми : Сумський 

  

У посібнику розкриті сутність маркетингу та його сучасна 

концепція; наведена класифікація маркетингу, 

характеристика маркетингового середовища; визначена роль 

маркетингових досліджень, маркетингової товарної, цінової 

політики та політики продажу і просування; послідовно 

розкрите значення планування, організації та контролю 

 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/64218/1/Pihul_biznes.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/66446/1/Prokopenko_Kurbatova_International_economic_relations_Monograph.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/70650/1/Bondarenko_marketynh.pdf


державний університет, 2018. – 

99 с. 

маркетингу.  

Реінжиніринг бізнес-процесів 

маркетингової сфери 

промислових підприємств: 

монографія / Л.М. Таранюка 

Суми: СНАУ, 2018. - 500 с. 

У монографії розглянуті питання теоретичних аспектів 

реінжинірингу бізнеспроцесів маркетингової сфери 

промислових підприємств. Сформовано організаційно 

економічне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів у 

маркетингу компаній. Досліджено методологічні положення 

радикального перепроектування бізнес-процесів у роботі 

суб‘єктів господарювання. Визначено концептуальні підходи 

до впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у 

маркетингу на виробництві та оцінено ефективність 

проведення реінжинірингових заходів. Досліджено 

інституційне та мотиваційне забезпечення реінжинірингу 

бізнес-процесів у маркетинговій сфері виробничих компаній 

У монографії розглянуті питання теоретичних аспектів 

реінжинірингу бізнеспроцесів маркетингової сфери 

промислових підприємств. Сформовано 

організаційноекономічне забезпечення реінжинірингу 

бізнес-процесів у маркетингу компаній. 

 

eSSUIR 

 

Сучасні інструменти боротьби з 

кібершахрайствами у банках : 

монографія / О. В. Кузьменко, 

Г.М. Яровенко, С. В. Лєонов та 

ін. ; за заг. ред. О. В. Кузьменко, 

Г. М. Яровенко. – Суми: 

 

Монографія складається із чотирьох частин. У першій частині 

викладено науково методичний підхід до операційних 

ризиків, як складової інформаційної безпеки, з боку його 

моделювання та стандартизації. У другій частині зосереджено 

увагу на оцінці впливу макроекономічних факторів на 

формування схильності до шахрайства, моделювання збитків 

банків від їх залучення до шахрайських операцій. Третя 

 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/80066/1/Zakharkin_reinginiring.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/79743/1/Kuzmenko_%20Kibershakhraistvo_%20paper.pdf


Ярославна, 2018. – 144 с. частина базується на застосуванні інтелектуального аналізу, 

нечітких множин та динамічного моделювання для 

попередження кібершахрайств. У четвертій частині  наведено 

інформаційну модель та прототип автоматизованого модулю 

процесу виявлення шахрайських операцій з банківськими 

картками. 

Сучасні механізми забезпечення 

конкурентоспроможності 

національної економіки : 

монографія / Л. В. Кривенко, Є. 

В. Мішенін, М. І. Макаренко та 

ін. ; за заг. ред. Л. В. Кривенко. – 

Суми : Сумський державний 

університет, 2018. – 330 с. 

У колективній монографії розроблено теоретико-

концептуальні засади сучасних механізмів забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки. Викладено 

теоретико-концептуальні основи конкурентоспроможності як 

поліструктурного феномену. Проаналізовано механізми 

забезпечення впровадження інновацій у національну 

економіку. Інноваційно розроблено фінансові та 

організаційно-економічні механізми забезпечення 

конкурентоспроможності України. Визначено роль людського 

капіталу як основного імперативу забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. 

 

eSSUIR 

2019 рік 

Дегтяренко О. Г. Економіка : 

навч. посібник / О. Г. 

Дегтяренко. – Суми : Сумський 

державний університет, 2019. – 

169 c. 

 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал для 

проведення лекційних та практичних занять із дисципліни 

«Економіка». Посібник підготовлено відповідно до робочої 

програми навчальної дисципліни, чинного плану підготовки 

бакалаврів з інженерних спеціальностей. 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/67811/1/Kryvenko_ekonomika.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/73863/1/Dehtiarenko_ekonomika.pdf


Тютюник І. В. Управління 

податковими розривами як 

основа детінізації економіки: 

монографія / І. В. Тютюник. – 

Суми : Сумський державний 

університет, 2019. – 370 с. 

У монографії розглядаються основні принципи і засади 

формування державної політики протидії тінізації економіки, 

а в її межах – податкових розривів в економіці. Досліджено 

існуючі підходи, вдосконалено та розвинено теоретико-

методологічні заcади і методичні рекомендації щодо 

визначення та оцінювання обсягу податкових розривів в 

економіці та ефективного управління ними. 

 

eSSUIR 

Savchenko, T. Impact of 

Transparency of Public Finances 

on the Level of Corruption in 

Ukraine: monograph / T. 

Savchenko, A. Bukhtiarova. - 

Szczecin: Centre of Sociological 

Research, 2019. - 165 p. 

Ця монографія вивчає методологічні основи забезпечення 

прозорості державних фінансів в Україні; а також 

методологічні підходи щодо підвищення прозорості 

функціонування окремих суб'єктів (банківських груп, 

державних банків, небанківських фінансових посередників) 

та систем (протидія відмиванню незаконного доходу, 

кредитної інформації) у цій галузі. 

 

 

eSSUIR 

2020 рік 

Бєлова І. В. Дослідження 

грошово-кредитного ринку : 

навч. посібник / І. В. Бєлова. – 

Суми : Сумський державний 

університет, 2020. – 147 с. 

 

Навчальний посібник містить лекції, питання для 

самоперевірки, тестові та практичні завдання з трьох тем: 

«Фінансовий моніторинг на фінансовому ринку», «Грошово-

кредитний ринок», «Валютний ринок». 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/78804/1/Tiutiunyk_Upravlinnia.pdf
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Журавка О. С. Страхування : 

навч. посібник / О. С. Журавка, 

А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. 

– Суми : Сумський державний 

університет, 2020. – 350 с. 

У навчальному посібнику розкриті теорія й практика 

страхування. Зміст посібника дозволяє студентам здобути 

сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі 

в економічному житті суспільства, страхового ринку і його 

структури, страхових ризиків та їх оцінювання, галузей 

страхування, основ фінансової надійності страховика та 

оподаткування страхового підприємництва в Україні. 

 

eSSUIR 

Забезпечення стійкості 

фінансового сектору та 

управління фінансовою 

безпекою України на основі 

інформації з фінансових ринків 

: монографія / за заг. ред. О. Л. 

Пластуна. – Суми : Сумський 

державний університет, 2020. – 

294 с 

 

У монографії подано теоретико-методологічне узагальнення 

та вдосконалення сучасних підходів до забезпечення стійкості 

фінансового сектору та управління фінансовою безпекою 

України на основі інформації з фінансових ринків. 

 

 

eSSUIR 

Моделювання загроз втрати 

суспільної довіри до 

фінансового сектору країни : 

монографія / за ред. А. В. Буряк 

і М. М. Бричко. - Суми : 

Сумський державний 

університет, 2020. - 215 с. 

У монографії репрезентовані теоретико-методологічне 

узагальнення та удосконалення сучасних підходів до 

моделювання суспільної довіри до фінансового сектору 

країни, зокрема загроз втрати довіри на системному, 

інституційному та особистісному рівнях і наслідків втрати для 

розвитку реального та фінансового секторів економіки. 

 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/76863/1/Zhuravka_strakhuvannia.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/76852/1/Plastun_stiikist_finansovoho_sektoru.pdf
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Петрушенко Ю. М. Фінансова 

політика місцевого розвитку : 

монографія / Ю. М. 

Петрушенко, В. Т. Венцель, А. В. 

Височина. – Суми : Сумський 

державний університет, 2020. – 

380 с. 

У монографії досліджено характеристики фінансової 

політики на місцевому рівні та основні положення 

партисипативного управління фінансовими ресурсами 

соціально-економічного розвитку територіальних громад; 

проведено аналіз фінансових інструментів, що ґрунтуються 

на участі місцевих спільнот, а також запропоновано шляхи та 

можливості практичного застосування інструментів 

колективного фінансування у вітчизняних територіальних 

громадах; здійснено дослідження теоретико-методологічних 

засад управління фінансовим потенціалом регіону та аналіз 

впливу параметрів фінансової автономії органів місцевого 

самоврядування на макроекономічні показники. 

 

 

eSSUIR 

Сучасні тенденції обліку, аналізу 

й оподаткування в умовах 

євроінтеграції : монографія / за 

заг. ред. Т. Г. Савченка, І. М. 

Бурденко. – Суми : Сумський 

державний університет, 2020. – 

203 с. 

У монографії наведено теоретичне узагальнення та визначено 

шляхи розвитку окремих об’єктів обліку, звітності, контролю 

й аналізу діяльності суб’єктів господарювання, а також 

проблеми та перспективи розвитку оподаткування в Україні. 

Виявлено проблемні аспекти, систематизовано вітчизняний і 

зарубіжний досвід та зазначено напрямки вдосконалення 

організації обліку, звітності, аналізу й оподаткування в 

умовах активізації в Україні євроінтеграційних процесів. 

 

 

eSSUIR 

Траєкторії формування 

національної інноваційної 

стратегії забезпечення 

економічної безпеки України : 

монографія / за заг. ред.  Л. С. 

Захаркіної. – Суми : Сумський 

державний університет, 2020. – 

У монографії проаналізовано стратегічні орієнтири 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання з позиції 

забезпечення національної економічної безпеки. Визначено 

ключові вектори формування економічної безпеки з 

урахуванням інвестиційних можливостей інноваційних 

перетворень та ризиків, що їх супроводжують. На основі 

аналізу зарубіжного досвіду виявлено інноваційні драйвери 

забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні й 

 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/79909/3/Petrushenko_mistsevyi_rozvytok.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77333/3/Burdenko_Suchasni.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/80029/1/Zakharkina_2020.pdf


194 с. на рівні суб’єктів господарювання. Удосконалено підходи до 

оцінювання ефективності інноваційних процесів на цих 

рівнях. 

Фінанси бюджетних установ : 

навч. посіб. / Н. А. Дехтяр, О. В. 

Дейнека, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль 

; за заг. ред. Н. А. Дехтяр. – 

Суми : Сумський державний 

університет, 2020. – 229 с. 

У навчальному посібнику викладено основні питання, 

пов’язані з організацією фінансових відносин на рівні 

бюджетних установ. Розглянуто особливості організації 

фінансів бюджетних установ, специфіку формування і 

використання фінансових ресурсів бюджетних установ, 

основи бюджетного фінансування й планування, особливості 

формування звітності бюджетних установ та проведення 

аналізу їх фінансово-господарської діяльності. 

 

eSSUIR 

2021 рік 

Мельник Л. Г. Сучасні 

соціально-економічні тренди: 

досвід ЄС та практика України у 

світлі промислових революцій : 

монографія / Л. Г. Мельник. – 

Суми : Сумський державний 

університет, 2021. – 338 с. 

 

У монографії розкривається зміст таких категорій, як тренд і 

тенденція, щодо розвитку соціально-економічних систем. 

Досліджується вплив проривних технологій на виникнення 

сучасних соціально-економічних трендів (СЕТ). 

Характеризуються особливості реалізації СЕТ у напрямках: 

формування сучасної технологічної основи; розвитку 

матеріалознавства; інформатизації, цифровізації і 

сестейнізації господарських систем; побудова «зелених» 

економіки та енергетики; створення Інтернету речей. 

 

 

eSSUIR 

 iRKNEU- Інституційний репозитарій Київського 

національного економічного університету імені 

 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/80484/3/Dekhtiar_finansy_biudzhetnykh_ustanov.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/81750/3/Melnyk_sotsialno_ekonomichni_trendy.pdf


Вадима Гетьмана 

2015 рік 

Блудова Т. В. Аналітична 

геометрія та її застосування в 

економічних дослідженнях: 

навч. посібник  / Т.В. Блудова, 

В.П. Лісовська , О.В. Магда  — К.: 

КНЕУ, 2015. — 92 с. 

 

У посібнику для СРС розглядаються елементи векторної 

алгебри і аналітичної геометрії та їх застосування в 

економічних дослідженнях. 

 

iRKNEU 

Математична статистика : навч. 

посіб.  / С. М. Григулич, В. П. 

Лісовська, О. І. Макаренко та ін. 

— К. : КНЕУ, 2015. — 203 с. 

Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, 

відповідає програмі з математичної статистики. Розв’язано 

багато задач економічного характеру та прикладів, за 

допомогою яких студенти зможуть набути відповідних 

практичних навиків з використання методів математичної 

статистики для обробки економічної інформації.  

 

iRKNEU 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/17628/analit_geom.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/17627/mat_stat.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Фінанси: практикум для 

студентів усіх напрямів 

підготовки : навч.-метод. посіб. / 

О. Р. Романенко, Л. П. 

Даниленко, Л. П. Гладченко та 

ін. — К. : КНЕУ, 2015. — 162 с. 

У даному виданні вперше за кожною темою базового 

бакалаврського теоретичного курсу «Фінанси» розроблено 

комплексний пакет завдань, призначених для опрацювання 

теоретичних, нормативно-правових і наукових фінансових 

питань. Інноваційний характер практикуму зумовлений 

компетентісно-орієнтовним підходом та надзвичайно 

широким спектром завдань. Зокрема, пакет завдань за темою 

охоплює: роботу з категоріальним і понятійним апаратом, 

складання інтелект-карт, схематичні завдання, тести різного 

рівня складності, ситуаційні та аналітичні завдання 

(порівняльний і причинно-наслідковий аналіз, SWOT-

аналіз), роботу із фінансовим законодавством, завдання для 

роботи в малих групах, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання 

 

iRKNEU 

Швиданенко Г. О. Бізнес-

діагностика: практикум /Г. О. 

Швиданенко, А. І. Дмитренко. — 

К. : КНЕУ , 2015. — 160 с. 

Практикум присвячений висвітленню актуальних теоретико-

методичних і нормативних положень, практичних аспектів 

здійснення комплексної бізнес-діагностики промислового 

підприємства. Містить широке коло навчальних завдань, 

прикладів, задач, практичних ситуацій, кросвордів, кейсів, 

що дозволяють сформувати високий рівень компетентності у 

сфері дослідження діяльності суб’єкта господарювання. 

 

 

iRKNEU 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20048/finance_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25210/business_diagn_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y


2016 рік 

Азьмук Л.А. Мікроекономічний 

аналіз: практикум  : /Л. А. 

Азьмук, О. М. Щербатюк — К. : 

КНЕУ, 2016. — 149 с. 

 

Практикум також містить орієнтовні плани практичних 

занять, терміни та поняття, завдання для індивідуальної 

роботи, а також літературні джерела для поглибленого 

вивчення програмних питань курсу Мікроекономічний 

аналіз. 

 

 

iRKNEU 

Макроекономіка: базовий курс  : 

навч. посіб. / І.Й. Малий,  І.Ф. 

Радіонова,  Т.Ф. Куценко  та ін. — 

Київ : КНЕУ, 2016. — 253 с. 

Предмет макроекономіки розкривається на основі аналізу 

механізму функціонування та розвитку національної 

економіки, насамперед умов формування загальної 

рівноваги, наслідків її порушення та засобів підтримання, з 

урахуванням впливу економічної політики держави на 

макроекономічні процеси. Методологічну базу посібника 

становлять загальновизнані теорії: класична, кейнсіанська, 

монетаристська та ін. 

 

 

iRKNEU 

Міжнародні фінанси : підручник 

/  О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, 

Л. В. Руденко-Сударєва та ін. ; за 

ред.  О. М. Мозгового. ― К.: 

КНЕУ, 2016. — 515 с. 

У підручнику викладено теоретичні основи, механізми 

формування і функціонування міжнародних фінансів у 

світовій економіці; засоби їхнього залучення і ефективності 

використання у національних економіках. На основі 

широкого фактологічного, аналітичного і статистичного 

матеріалу досліджуються особливості сучасного 

функціонування сегментів світового фінансового ринку, 

міжнародної банківської справи і фінансів ТНК. Аналізується 

сучасне становище України в системі міжнародних фінансів 

та перспективи її подальшої інтеграції. 

 

iRKNEU 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/24660/mikroekon_analiz_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27472/baz_kurs_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/24580/M%d1%96zhnar_f%d1%96n_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Омельяненко Т. В. Операційний 

менеджмент: презентаційний 

курс : навч. посіб. / Т. В. 

Омельяненко, А. В. Осокіна. — К. 

: КНЕУ, 2016. — 197 с. 

Навчальний посібник присвячено теоретичним і прикладним 

аспектам управління операційною діяльністю сучасної бізнес-

організації. Посібник містить 8 розділів («Операції та 

операційна система організації», «Операційний менеджмент 

як різновид практичної управлінської діяльності», 

«Операційна стратегія», «Управління основною операційною 

діяльністю», «Управління ланцюгами постачання», 

«Управління запасами», «Управління потоками», 

«Управління якістю»), що у сукупності розкривають зміст 

основних положень операційного менеджменту з огляду на 

потреби сучасного бізнесу. 

 

 

iRKNEU 

Пантелеєв В. П. Консолідація 

фінансової звітності : навч. посіб. 

/ В. П. Пантелеєв, К. В. 

Безверхий. – К.: ДП «Інформ.-

аналіт. агентство», 2016. – 442 с. 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, економічні 

та правові основи консолідації фінансової звітності групи 

підприємств, наведено вимоги МСБО, МСФЗ та 

законодавства України щодо консолідаційних процедур. 

Основу посібника утворює викладення методичних засад 

підготовки, визнання та заповнення статей усіх форм 

консолідованої фінансової звітності. 

 

iRKNEU 

Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз 

господарської діяльності  : 

підручник / І. М. Парасій-

Вергуненко ; за ред. Л. М. 

Кіндрацької. — К. : КНЕУ, 2016. 

— 629 с. 

У підручнику розкриваються найважливіші напрями аналізу 

господарської діяльності економічних суб’єктів в умовах 

ринкових перетворень, що відбуваються в країні. При його 

підготовці враховано останні зміни у фінансовій звітності, 

зумовлені удосконаленням національних стандартів обліку та 

звітності. 

 

iRKNEU 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20891/omelyanenko_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/23566/429.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/34089/pid_P_V_An_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y


2017 рік 

 Кредитний менеджмент у банку  

: підручник / С. М. Аржевітін, Т. 

П. Остапишин, І. Б. Охрименко 

та ін. ; за заг. ред. С. М. 

Аржевітіна та  Т. П. Остапишин. 

— Київ : КНЕУ, 2017. — 499 с. 

 

У підручнику викладено сучасні підходи до організації в 

банку процесу прийняття кредитних рішень, адміністрування 

та супроводу кредитів для здійснення моніторингу 

кредитного ризику та кредитного портфеля, формування й 

використання резервів за кредитними операціями, 

управління проблемними кредитами та стратегічного 

кредитного менеджменту.  

 

 

iRKNEU 

Створення власного бізнесу : 

навч. посібник / А. М. Колот, Г. 

О. Швиданенко, К.В. Бойченко  

та ін. ; за заг. ред. А.М. Колота, 

Г.О. Швиданенко . — К. : КНЕУ, 

2017. — 311  с. 

Матеріал навчального посібника допоможе студентам, 

викладачам, бізнесменам-початківцям оволодіти 

компетенціями у сфері організації господарської діяльності 

підприємств, бізнес-проектування, маркетингових 

досліджень, фінансового аналізу. 

 

iRKNEU 

Фінансовий менеджмент : 

підручник / А. М. Поддєрьогін, 

Н. Д. Бабяк М. Д. Білик та ін. ; 

наук. ред.  А. М. Поддєрьогін. — 

2-ге вид., перероб. — Київ : 

КНЕУ, 2017. — 534с. 

У підручнику викладено теоретичні та організаційні основи, 

систему забезпечення фінансового менеджменту. Розглянуто 

управління грошовими потоками, прибутком, оборотними 

активами, фінансовими ризиками, капіталом, інвестиціями, 

антикризове фінансове управління підприємством; 

визначення вартості грошей у часі та її використання в 

фінансових розрахунках, аналіз фінансо- вих звітів у 

прийнятті управлінських рішень. 

 

iRKNEU 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/24104/kredyt_manag.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25208/stvoren_vlasn_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/23580/menedzhment.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 eONEUIR – Інституційний репозитарій Одеського 

національного економічного університету 

 

2016 рік 

Бабій О.М.  Управління вартістю 

підприємства: навч. 

посібник/О.М. Бабій, В.С. 

Малишко. Г.О. Пудичева. – 

Одеса: ОНЕУ, Ротапринт, 2016. 

– 207 с. 

 

Навчальний посібник з дисципліни „ Управління вартістю 

підприємства ” призначено для ефективного засвоєння 

програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У 

посібнику розглядаються теоретико-методологічні та 

практичні аспекти щодо організації процесів управління 

вартістю підприємств. Після кожного розділу посібника 

наводиться низка питань для самоконтролю. 

 

 

eONEUIR 

Гагауз В.М. Управління 

забезпеченням банківських 

позичок: теоретичний та 

практичний аспекти: 

монографія / В. М. Гагауз, В. В. 

Коваленко, Л. В. Кузнєцова. – 

Харків: Діса плюс, 2016. – 204 с. 

 У монографії надано характеристику міжнародним, 

національним стандартам оцінки та управління 

забезпеченням банківських позичок. Узагальнено теоретичні 

аспекти управління забезпеченням банківських позичок. 

Обґрунтовано організаційно-функціональні аспекти 

аналітичного оцінювання управління забезпеченням 

банківських позичок. Проаналізовано підходи до оцінювання 

забезпечення банківських позичок. Розроблено та 

запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки 

ризиків забезпечення банківських позичок. Проведено 

діагностику портфеля заставного майна за методикою 

комплексної оцінки ризиків забезпечення банківських 

позичок. 

 

 

eONEUIR 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5557/1/%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8e%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4705/1/%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%d0%bc%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%be%d0%ba%20%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8.pdf


Зовнішньоекономічна 

діяльність: підприємство-регіон: 

монографія / Ю. Г. Козак, Н. В. 

Притула, О. А. Єрмакова та ін. – 

Київ: Центр учбової літератури, 

2016. – 240 с. 

У монографії розглядаються основні питання 

функціонування та розвитку сучасної системи 

зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюються місце та 

роль регіону в системі зовнішньоекономічної діяльності, 

економіко-правове та функціональне забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

 

eONEUIR 

Козак Ю.Г. Математичні методи 

та моделі для магістрантів з 

економіки. Практичні 

застосування : навч. посібник/ 

Ю.Г. Козак, В.М. Мацкул. - Київ 

: Центр учбової літератури, 

2016.- 252 с. 

Розглядаються математичні методи та моделі, які 

застосовуються у різноманітних сферах економіки (як на 

мікро, так і на макрорівнях). Наводяться приклади розбудови 

та аналізу математичних моделей для достатньо широкого 

кола прикладних задач економічного аналізу. Проведення 

числових розрахунків зорієнтовано на застосування сучасних 

IT технологій. 

 

 

eONEUIR 

Кузнєцова Л.В. Ціноутворення в 

банківській справі: підручник/ 

Л.В. Кузнєцова, Л.В. Жердецька. 

– 3-є вид., доп. та доопрац. -  

Одеса: Атлант, 2016.,– 378 с. 

У підручнику розглядаються принципи встановлення цін на 

банківські продукти та послуги. Основна увага приділяється 

сутності та методам ціноутворення в банківській справі, 

визначені особливості класифікації цін у сучасних умовах. 

Через аналіз кон’юнктури ринку банківських послуг 

проаналізовані фактори, що впливають на рівень цін.  

 

eONEUIR 

Лапіна І. С. Фінансовий 

менеджмент: навч. посіб. /І.С.  

Лапіна, О.М. Гончаренко , Г.О. 

Величко та ін.; за заг. ред. І. С. 

Лапіної – Одеса: Атлант, 2016 – 

У навчальному посібнику викладено сутність і завдання 

фінансового менеджменту, розглянуто теоретико-методичні 

підходи до управління грошовими коштами, активами, 

капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками 

підприємства. Складовою кожної теми є: практичні завдання, 

тестові завдання, завдання для активного вивчення теми та 

 

eONEUIR 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5239/1/%d0%97%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5238/1/%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%96%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2%20%d0%b7%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6035/1/%d0%a6%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b9%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%96.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6001/1/%d0%a4%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf


313 с. формування професійних вмінь і навичок, фінансові ситуації. 

Міжнародні економічні 

відносини: навч. посібник/за 

ред. Ю.Г. Козака, М.А. Зайця. – 

Одеса - ТОВ. ПЛУТОН  , 2016. – 

352 с. 

У книзі міжнародні економічні відносини розглядаються в 

системі сучасної економічної теорії. Особливий наголос 

робиться на мікроекономічний та макроекономічний 

механізми їх здійснення в умовах світової інтеграції та 

глобалізації. 

 

eONEUIR 

2017 рік 

Балджи М.Д. Економіка та 

організація торгівлі : навч. 

посібник/ М.Д. Балджи, І. А. 

Допіра, В.О. Однолько. – Київ : 

Кондор, 2017. – 368 с. 

У посібнику викладено наукові, методологічні та 

організаційні положення з організації торгівлі та її 

економічних аспектів, які подані для використання у 

практичній підприємницькій діяльності. Зміст навчального 

посібника спрямований на формування у студентів сучасного 

наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань 

про особливості організації і технології торгових процесів та 

їх вплив на ефективність комерційної діяльності суб’єктів 

ринкових відносин, а також вироблення вмінь і навичок їх 

використання у практичній діяльності. 

 

 

eONEUIR 

Карпов В.А.  Основи фінансових 

і комерційних обчислень: навч. 

посібник / В.А. Карпов, Р.І. 

Шевченко-Перепелкіна.– 

Одеса, ОНЕУ, 2017. – 133 с. 

У посібнику розглядаються питання теорії фінансових і 

комерційних обчислень і їх використання в різних сферах 

бізнесу. На конкретних прикладах показана методика і 

особливості розрахунків. Матеріал подано стисло, з 

максимальним наближенням до змісту лекцій відповідного 

курсу. 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5240/1/%d0%9c%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6688/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6697/1/%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d1%96%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d0%be%d0%b1%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c.pdf


Несененко П. П. Сучасні 

економічні теорії: навч. 

посібник/ П.П. Несененко, О.А. 

Артеменко, О.Є. Патлатой. – 

Одеса: ОНЕУ, 2017. – 326 с. 

Представлений навчальний посібник має за мету дати 

майбутнім економістам більш чіткі і докладні уявлення про 

історичні умови формування сучасних традиційних та 

нетрадиційних економічних теорій, джерел їх появи, сутності, 

ролі та значення для розвитку сучасної економічної науки та 

суспільства. 

 

eONEUIR 

Ринок капіталів в Україні: 

проблеми та перспективи 

розвитку: навч. посібник/за ред. 

С.С. Арутюнян. - Одеса: Атлант, 

2017.- 149 с. 

У посібнику висвітлено сучасні тенденції розвитку світової 

фінансової системи в умовах формування нової архітектури 

фінансового ринку, розглянуто необхідність і напрями 

системної трансформації ринку капіталів в Україні і 

проблеми реформування інституцій регулювання та нагляду. 

Основну увагу приділено проблемам і тенденціям розвитку 

банківського сегмента ринку капіталів та стратегії 

реформування фондового ринку України. Розглянуто вплив 

валютної політики держави на функціонування ринку 

капіталів у період 2015-2017 років. 

 

 

eONEUIR 

Система ризик-менеджменту в 

банках: теоретичні та 

методологічні аспекти: 

монографія / за ред. В. В. 

Коваленко. – Одеса: ОНЕУ, 

2017. – 304 с. 

У монографії визначено економічну сутність, функції та 

завдання системи ризик-менеджменту в банках на сучасному 

етапі розвитку банківського бізнесу. Охарактеризовано 

міжнародні стандарти організації ризик-менеджменту. 

Визначено сучасні підходи до управління банківськими 

ризиками на засадах забезпечення сталого розвитку. 

Проаналізовано нові види банківських ризиків, існування 

яких пов’язані з дестабілізаційними процесами на 

фінансовому ринку та визначено основні напрями 

удосконалення системи ризик-менеджменту в банках 

України. 

 

 

eONEUIR 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5443/1/%d0%a1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%96%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5959/1/%d0%a0%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%ba%20%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2%20%d0%b2%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%20%d1%96%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6711/1/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%85%20%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8.pdf


Стабілізація фінансово-

економічної системи України: 

новітні моделі та перспективи 

розвитку: монографія / за заг. 

ред. О.М. Гончаренко, О.С. 

Світличної. – Одеса: Атлант, 

2017. – 271 с. 

У монографії висвітлено проблеми розвитку фінансового 

ринку в умовах глобалізації, питання розробки та 

впровадження інноваційних продуктів у фінансовому та 

реальному секторах економіки України, впровадження 

моделей антикризового фінансового управління в реальному 

секторі економіки України. 

 

eONEUIR 

Торговельне підприємництво : 

навч. посібник/М.Д. Балджи, 

Н.В. Доброва, В.О. Однолько, 

М.М. Осипова. – Київ : Кондор, 

2017. – 112 с. 

Навчальний посібник розроблено за вимогами кредитно-

трансфертної системи організації навчального процесу у 

вищих навчальних закладах, рекомендованої Європейською 

кредитно-трансферною системою. У посібнику викладено 

теоретико-методологічні та прикладні положення 

торговельного підприємництва, його організації та 

управління. 

 

eONEUIR 

Яцунська О. С. Облік основних 

засобів за стадіями життєвого 

циклу : монографія / О. С. 

Яцунська. – Херсон : ФОП Грінь 

Д.С., 2017. – 188 с. 

Монографію присвячення дослідженню теоретичних засад та 

організаційнометодичних положень щодо подальшого 

розвитку обліку в системі управління станом та ефективністю 

використання основних засобів за стадіями життєвого циклу 

в умовах наближення вітчизняної системи бухгалтерського 

обліку до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

eONEUIR 

2018 рік 

Артюх О. В. Податковий аудит у 

системі фінансового контролю : 

монографія / О. В. Артюх. – 

Одеса : Видавничий дім 

 

У монографії досліджено сучасний стан та тенденції розвитку 

податкового аудиту в умовах зміни контрольної парадигми. 

Автором розкрито концептуальні, теоретико-методологічні, 

організаційноприкладні аспекти функціонування 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6822/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%20%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%96%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6689/1/%d0%a2%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b5%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7054/1/%d0%9e%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%b2%20%d0%b7%d0%b0%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bc%d0%b8%20%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%94%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%83.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7565/1/%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%20%d1%83%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%96%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8e.pdf


«Гельветика», 2018. – 412 с.  податкового аудиту. Доведена доцільність його 

інституціоналізації в Україні та обґрунтовано перевагу 

створення новітньої парадигми державно-приватного 

партнерства в умовах імплементації податкового аудиту. 

Банківське кредитування 

корпоративного сектору 

економіки в умовах циклічності: 

монографія / Л. В. Кузнєцова, 

Л. В. Жердецька, Д. Ю. Кретов 

та ін. ; за ред. Л. В. Кузнєцової. 

– Харків : «Диса Плюс», 2018. – 

280 с. 

У монографії розглянуто теоретичні засади та практичні 

аспекти впливу економічної циклічності на розвиток 

банківського ринку корпоративного кредиту, визначено 

сутність кредитних циклів. Проаналізовано вплив фінансової 

глобалізації та останньої світової економічної кризи на 

результати корпоративного кредитування різних банківських 

моделей. 

 

 

eONEUIR 

Використання Due Diligence в 

обґрунтуванні 

передінвестиційних рішень у 

секторах національної 

економіки: колективна 

монографія / Балджи М.Д., 

Доброва Н.В., Карпов В.А. та ін. 

– Одеса: ПромАрт, 2018. – 335 с. 

Колективна монографія присвячена проблемам 

використання Due Diligence в обґрунтуванні 

передінвестиційних рішень у секторах національної 

економіки. У науковому виданні представлено аналіз 

здобутків теорії, вітчизняних та зарубіжних особливостей 

методології та практики використання Due Diligence в 

обґрунтуванні передінвестиційних рішень у секторах 

національної економіки. Розглянуте використання 

комплексної експертизи (due diligence) під час оцінки 

підприємницьких проектів та визначені технології 

розпізнавання (ідентифікації) і діагностування підприємств 

промисловості 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7956/1/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b5%20%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%83%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b8%20%d0%b2%20%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%85%20%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8403/1/%d0%92%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20Due%20Diligence%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d2%91%d1%80%d1%83%d0%bd%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%96%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d1%83%20%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85%20%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b8.pdf


Внутрішній аудит : навч. 

посібник / за ред. Ю. Б. 

Слободяник. – Суми : ТОВ ВПП 

«Фабрика друку», 2018. – 248 с. 

У навчальному посібнику розкрито історію становлення, 

сутність, мету, принципи, предмет, об’єкти і завдання 

внутрішнього аудиту. Розглянуто питання регламентації 

функції внутрішнього аудиту. Висвітлено проблеми 

організації та методики проведення внутрішнього аудиту на 

підприємствах. Навчальний посібник, крім теоретичного 

матеріалу, містить практичні завдання, тести і контрольні 

питання за кожною темою, термінологічний словник. 
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Доброва Н.В. Основи бізнесу: 

навч. посібник / H.В. Доброва , 

М.М. Осипова. – Одеса, 2018. – 

305 с. 

Навчальний посібник призначено для самостійного вивчення 

тем курсу «Основи бізнесу» студентами економічних 

спеціальностей. Основною метою навчального посібника є 

формування у майбутніх фахівців економічного мислення, 

набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь 

приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної 

справи. 
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Дослідження змісту і форм 

розвитку економічних відносин 

в національній економіці на 

прикладі України: монографія / 

за заг. ред. М.І. Звєрякова. – 

Одеса: Атлант, 2018. – 292 с. 

Монографію присвячено дослідженню проблем еволюції 

економічних відносин під впливом процесів формування 

ринкового господарства і одночасного включення 

національної економіки до світового економічного простору, 

яке відбувається протягом останньої чверті століття. У творі 

проводиться думка про доцільність використання моделі 

економічного розвитку, яка має бути націлена, насамперед, 

на ефективне економічне зростання та забезпечення його 

більш високих темпів, які є необхідними для забезпечення 

інвестиційного розвитку.  
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7523/1/%d0%92%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%96%d0%b9%20%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7148/1/%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%20%d0%b1%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7731/1/%d0%94%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b7%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d1%83%20%d1%96%20%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bd%20%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%b9%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%86%d1%96%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%96%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8.pdf


Економічний аналіз за видами 

діяльності: навч. посібник. /Н.А. 

Волкова, Р.М. Волчек, О.М. 

Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ,  

2018. – 181с. 

Головна мета посібника – засвоєння знань з методики та 

техніки проведення аналітичних досліджень для 

обґрунтування оптимальних управлінських рішень, 

виявлення резервів підвищення ефективності діяльності 

підприємств. Навчальний посібник сприяє опануванню 

теоретичних та практичних основ економічного аналізу за 

видами діяльності. Особливу увагу автори приділяють 

економічному аналізу таких важливих видів діяльності як 

сільське господарство, торгівля, переробне виробництво, 

будівництво. 
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Підгорний А. З. Методологія 

статистичного дослідження 

біржової діяльності: навч. 

посібник/ А.З. Підгорний, О.В. 

Самотоєнкова. – Одеса : ФОП 

Гуляєва В.М., 2018. – 170 с. 

У навчальному посібнику викладаються питання сутності 

біржової діяльності у сучасних умовах, розглядаються 

найважливіші категорії та показники статистики товарної, 

фондової, валютної біржі, а також біржі криптовалюти. З 

кожної теми наведено комплекс практичних завдань для 

перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. 

 

eONEUIR 

Семенова К. Д. Бізнес-

статистика : підручник / К. Д. 

Семенова, К. І. Тарасова. – К : 

ФОП Гуляєва В.М. 2018. – 210 с. 

Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної 

програми дисципліни «Бізнес-статистика». Методологія 

визначення основних показників, які розглядаються у 

підручнику, базується на міжнародних стандартах і сучасній 

практиці статистики України. У підручнику автори 

висвітлили у зручній для вивчення та засвоєння формі 

проблеми, які постали перед економістами в царині 

статистичного дослідження бізнесу. 

 

eONEUIR 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7708/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7%20%d0%b7%d0%b0%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7768/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97%20%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7578/1/%d0%91%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf


Теорія ймовірностей та 

математична статистика для 

економістів: навч. посібник/ 

Н.Л. Воропай, Т.В. Герасименко, 

Л.О.  Кирилова ; за заг. ред. В.М. 

Мацкул. - Одеса: ОНЕУ, 2018.- 

124 с. 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал курсу 

«Теорія ймовірностей та математична статистика» для 

економічних спеціальностей, приклади (багато з яких із 

розв’язанням) математичних моделей різноманітних 

економічних задач, набір прикладів та вправ для 

самостійного розв’язування, а також індивідуальні науково-

дослідні завдання. 

 

eONEUIR 

 

 

 

Трансформаційні процеси у 

податковій системі України: 

монографія. / І.С. Волохова, І.О. 

Луніна, М.О. Слатвінська та ін.; 

за ред. І.С. Волохової. – Одеса: 

Атлант, 2018. – 383 с. 

Розглянуто та охарактеризовано особливості реформування 

податкової системи; визначено ключові проблеми податкової 

системи України та шляхи їх усунення; встановлено 

стратегічні імперативи податкової системи в контексті її 

реформування; оцінено фіскальну ефективність податку на 

прибуток та акцизного податку в Україні; проведено 

діагностику стану та тенденцій розвитку податкового 

адміністрування в Україні; досліджено прагматику 

оподаткування виробників сільськогосподарської продукції; 

здійснено оцінювання впливу оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності на фіскальну достатність 

Державного бюджету України; визначено вплив 

оподаткування зовнішньоекономічної діяльності на 

зовнішньоекономічну безпеку України; проаналізовано 

світовий та вітчизняний досвід оподаткування малого 

підприємництва; визначено вплив трансформаційних 

процесів у податковій системі на стан фінансових ресурсів 

домогосподарств тощо. 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7941/1/%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d1%96%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7153/4/%d0%a2%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%b8%20%d1%83%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b9%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%96%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8.pdf


Фінанси: навч. посібник: 

експрес курс / І.С. Волохова, 

Н.А. Шикіна, О.Г. Волкова  та 

ін.; за заг. ред. Волохової І. С.. -  

Харків: ПромАрт, 2018. – 262 с. 

Розділи навчального посібника базуються на сучасній 

законодавчій базі з питань, що вивчаються; містять комплекс 

питань для самоконтролю та комплекс тестів з метою 

перевірки засвоєних знань. Такий підхід дозволяє розширити 

горизонт наукового і практичного пізнання фінансів 

студентами, сформувати аналітичне бачення проблем у галузі 

фінансів.  

 

eONEUIR 

Фінансова математика для 

економістів: навч. 

посібник/Н.Л. Воропай, Т.В. 

Герасименко, Л.О. Кирилова ; за 

заг. ред. В.М. Мацкул.- Одеса: 

ОНЕУ, 2018.- 143 с. 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал курсу 

«Фінансова математика» для економічних спеціальностей, 

приклади (багато з яких із розв’язанням) математичних 

моделей різноманітних економічних задач, набір прикладів 

та вправ для самостійного розв’язування, а також 

індивідуальні науково-дослідні завдання. Усі розрахунки 

проводяться із застосуванням електронних таблиць Excel. 

 

eONEUIR 

Фінансова політика 

зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посіб. / В. П. 

Хомутенко, І. С. Луценко, А. В. 

Хомутенко, О. Г. Волкова – 

Харків: Діса плюс, 2018. – 370 с. 

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні, 

нормативно-правові та прикладні аспекти фінансової 

політики зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Визначається сутність та призначення, суб’єкти та складові 

фінансової політики зовнішньоекономічної діяльності. 

Охарактеризовано методи та інструменти фінансової 

політики зовнішньоекономічної діяльності в розрізі її 

складових: бюджетної, грошово-кредитної, податкової, 

валютної, боргової та митної політики. 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%d0%a4%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7940/1/%d0%a4%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d1%96%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7569/1/%d0%a4%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96.pdf


International Microeconomics: 

Questions and Answers./ Edited 

by Yuriy Kozak , Temur Shengelia 

– Tbilisi : Publishing House 

“Universal” , 2018  - 166 p. 

У підручнику розглядаються основні міжнародні економічні 

проблеми в системі сучасної економічної теорії 

(мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). 

За допомогою мікроекономічного аналізу досліджуються 

основні теорії міжнародної торгівлі і торговельної політики, 

міжнародна мобільність факторів виробництва. Дослідження 

проблем міжнародного регулювання мікроекономіки є 

логічним завершенням змісту курсу. Для студентів та 

науковців. 

 

eONEUIR 

2019 рік 

Балджи М. Д. Економічна 

безпека: забезпечення, 

управління, прогнозування: 

монографія / М. Д. Балджи, І. М. 

Котова, К. І. Тарасова; ред. М. Д. 

Балджи. – Київ: ФОП Гуляєва 

В.М., 2019. – 280 с. 

 

Монографія присвячена розгляду питань з розробки та 

обґрунтування науково-методичних засад забезпечення, 

управління, прогнозування економічної безпеки на рівні 

регіону. Теоретично обґрунтовано вплив ощадливого 

використання ресурсного потенціалу на розвиток регіонів 

через створення сприятливого соціального, економічного та 

екологічного середовища. Розроблено методику побудови 

моделі економіко-екологічного розвитку регіону. 

 

 

eONEUIR 

Економіка та організація 

підприємницької діяльності: 

навч. посіб / за заг. ред. Н. В. 

Сментини. – К: ФОП Гуляєва 

В.М, 2019. – 320 с. 

Навчальний посібник містить теоретичні матеріали щодо 

основ підприємницької діяльності, які дають змогу виробити 

вміння та набути навичок практичного застосування 

технологій організації підприємницької діяльності та 

управління нею. Читачі мають змогу ознайомитися з 

поняттям підприємницької діяльності, нормативно-правовою 

регламентацією вимог відносно її організації, особливостями 

формування стартового капіталу для бізнесу, управління 

фінансами підприємства, планування поточних витрат на 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8360/1/International%20microeconomics%20Questions%20%26%20Answers.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9237/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%2c%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f%2c%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10004/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97%20%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96.pdf


підприємстві та політикою ціноутворення, а також з 

факторами банкрутства підприємства і заходами щодо їх 

запобігання. 

Жарська І.О. Логістика: навч. 

посіб. / І.О. Жарська.- Одеса: 

ОНЕУ, 2019. - 209 с.  

У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та 

завдання логістичної діяльності на підприємстві. 

Охарактеризовано основні елементи логістичної системи. 

Визначені сучасні тенденції розвитку логістики. Наведено 

приклади використання сучасних інформаційних систем і 

технологій в управлінні ланцюгами поставок. Приділено 

увагу показникам оцінки ефективності логістичної 

діяльності. У кожній темі пропонується комплекс тестів, 

ситуаційних та розрахункових завдань. 
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Звєряков М.І. Основний капітал  

у парадигмі нової 

індустріалізації: 

відтворювальний аспект: 

монографія/ М.І. Звєряков, Л.Л. 

Жданова, О.С. Шараг. – Одеса: 

Астропринт, 2019.- 204 с. 

В монографії на основі з’ясування специфіки відтворення та 

нагромадження основного капіталу як матеріальної основи та 

носія науково-технічного та технологічного прогресу, 

властивого новій індустріалізації, досліджуються можливості 

та умови підвищення рівня індустріального розвитку та 

конкурентоспроможності економіки україни з урахуванням її 

соціально-економічної специфіки, інституціональних 

особливостей та культурно-історичної спадщини.  
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Несененко П. П.  Теоретичні 

основи економічної політики : 

навч. посібник / П. П. 

Несененко, О. А. Артеменко, О. 

Є. Патлатой. – К. : ФОП Гуляєва 

У навчальному посібнику на основі предмета західної та 

марксистської політичної економії дається теоретичний 

аналіз впливу держави на процеси господарювання від 

політики в доринкових суспільствах до економічної політики 

та політики технологічних укладів у постринковому 

суспільстві. Причому основна увага приділяється еволюції 

економічної політики від її зародження до сучасного 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11468/1/%d0%96%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d0%86.%20%d0%9e.%20%d0%9b%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10245/1/%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb%20%d1%83%20%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%bc%d1%96%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97%20%d1%96%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8221/1/%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8.pdf


В. М., 2019. – 306 с. перехідному стану. Значна увага приділяється аналізу 

національної інвестиційної та інноваційної політики, 

конкурентного регулювання, соціальної та регіональної 

політики сучасної держави. Зроблено спробу показати 

стратегію економічної політики в окремих секторах 

національного господарства в умовах розгортання процесів 

глобалізації. 

Підгорний А. З. Методологія 

національного рахівництва: 

навч. посібник / А.З. Підгорний, 

О.Г. Милашко. – Видання друге, 

перероб. та доп.– К: ФОП 

Гуляєва В.М., 2019. – 140 с. 

У посібнику викладено основні категорії, визначення, 

принципи організації та методології системи національних 

рахунків і напрямки аналізу макроекономічних процесів за 

даними системи. За кожною темою наведено контрольні 

запитання та задачі для самостійної роботи з використанням 

фактичних і умовних даних. 
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Податкова система: навч. 

посібник / І.С. Волохова, О.Ю. 

Дубовик, М.О. Слатвінська  та 

ін.; за заг. ред. І. С. Волохової, О. 

Ю. Дубовик. – Харків: Діса 

плюс, 2019. – 402 с. 

У навчальному посібнику систематизовано теоретичні основи 

функціонування податкової системи в цілому та висвітлено 

специфіку побудови податкової системи України, зокрема 

згідно з Податковим кодексом. Визначено механізми 

розрахунку податків. 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8751/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9274/1/%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf


2020 рік 

Волкова Н. А. Економічний 

аналіз: навч. посібник/ Н.А. 

Волкова, Н.Е. Подвальна, К.Д. 

Семенова. - Одеса: ППЦ 

«Белка», 2020. - 240 с. 

 

 

У навчальному виданні висвітлені теоретичні та практичні 

аспекти організації і методики економічного аналізу в системі 

управління підприємством. Значна увага приділяється 

інтерпретації показників звітності та трактуванню 

результатів дослідження з позиції економічного аналізу. Усі 

методики проілюстровані наскрізним прикладом аналізу 

діяльності підприємства. Для кожної теми надано контрольні 

запитання та тестові завдання. 
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Ділова репутація банків: 

цифрові виклики та управління: 

монографія/Л.В. Кузнєцова, 

Л.В. Жердецька, В.В. Коваленко 

та ін.; за ред. Л.В. Кузнєцової. – 

Харків: Діса Плюс, 2020. -327 с. 

Досліджено еволюцію наукових підходів до визначення 

понять «ділова репутація», «імідж», «бренд» «онлайн-

репутація», «репутаційний ризик» банку. Розроблено 

методологію оцінки онлайн-репутації банку у соціальних 

мережах та пошукових системах. Окрему увагу приділено 

побудові інтегрального показника оцінки рівня 

репутаційного ризику банку в умовах цифрової 

трансформації банківського бізнесу. Обґрунтовано 

методологічні основи формування інтегрованої системи 

управління репутаційним ризиком банку. Запропоновано 

теоретичне обґрунтування сутності репутаційного аудиту в 

банку; доведено необхідність його проведення за окремими 

етапами. 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11684/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12297/1/%d0%94%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%20%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%20%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d1%82%d0%b0%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf


Кухарська Н. О. Національна 

економіка: теорія, методологія 

та сучасні тенденції 

трансформації: монографія 

/Н.О. Кухарська, Е.М. Забарна, 

Н.О. Задорожнюк – Херсон : 

Олді, 2020. – 288 с.  

В монографії досліджено специфіку, тенденції та розвиток 

національної економіки: її структуру, базисні інститути та 

функціонування її інфраструктури. Визначено зміст та 

основні напрямки підвищення суспільного добробуту 

населення в умовах формування соціально-орієнованої 

економіки. Представлено сутність та методи державного 

управління національною економікою на принципах 

демократії, економічної свободи та формування основ 

економічного порядку. Показано специфіку функціонування 

національної економіки в умовах трансформації механізму 

господарювання. Проаналізовано сутність, моделі та джерела 

економічного зростання ринкової економіки, визначено 

шляхи підвищення її конкурентоспроможності/ 
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Національна транзитивна 

економічна система: розвиток 

ринкових відносин та 

економічна політика : 

монографія / О. А. Артеменко, 

О. Г. Бакланова, М. І. Звєряков 

та ін. ; за заг. ред. Звєрякова М. 

І. – Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – 224 с. 

У дослідженні виявлено, що необхідною умовою переходу 

економіки України до стану розвиненої ринкової системи є 

комплекс заходів економічної політики, яка не зводиться 

лише до контролю за грошовою масою та переважно 

нейтральної фіскальної політики, а включає цілеспрямоване 

сприяння структурній перебудові економіки, виправлення 

макроекономічних диспропорцій, заохочення притоку 

інвестицій, особливо до галузей зі значними перспективами 

зростання. Аргументовано, що важливим соціальним 

аспектом економічних реформ є дотримання принципу 

соціальної справедливості. 

 

 

eONEUIR 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11547/1/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%2c%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%20%d1%82%d0%b0%20%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%97%20%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10949/1/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bd%20%d1%82%d0%b0%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf


Підгорний А.З.  Фінансова 

статистика: навч. посібник / А.З. 

Підгорний, Т.В.Погорєлова. – К. 

: ФОП Гуляєва В.М, 2020. – 204 

с. 

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми 

дисципліни «Фінансова статистика». Методологія розрахунку 

показників, яку викладено в посібнику, відповідає 

міжнародним стандартам та вітчизняній статистичній 

практиці. За кожним розділом у посібнику наведено 

контрольні запитання та задачі для самостійної роботи з 

використанням фактичних й умовних даних. 
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Ринок фінансових послуг: навч. 

посібник/ С.С. Арутюнян, М.І.  

Іоргачова,  Я.С. Андрєєвата ін.; 

за заг. ред. С.С. Арутюнян, М.І. 

Іоргачова. – Харків: Діса плюс, 

2020. – 312 с. 

Структура навчального посібника надає можливість 

комплексно освоїти та отримати теоретичні і практичні 

знання щодо функціонування ринку фінансових послуг. 

Складовою кожної теми є: питання до обговорення, тестові та 

практичні завдання, які охоплюють опорні моменти та 

нададуть змогу майбутнім фахівцям закріпити отриманні 

знання. Викладений матеріал у навчальному посібнику 

базується на ліпших зарубіжних та вітчизняних виданнях з 

проблем ринку фінансових послуг. 

 

 

eONEUIR 

Самотоєнкова О. В. Економічна 

статистика: навч. посібник/ О.В. 

Самотоєнкова, Ю.О. Ольвінська. 

-  2-е вид., перероб. та доп. – 

Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 

2020. – 276 с.  

У навчальному посібнику викладаються питання сутності 

економічної статистики в умовах ринкової економіки. 

Розглядаються найважливіші показники системи 

національних рахунків, статистики населення та ринку праці, 

національного багатства, валового внутрішнього продукту та 

продукції окремих галузей економіки, статистики цін і 

тарифів, науково-технічної, інноваційної та 

зовнішньоекономічної діяльності. З кожної теми наведено 

комплекс практичних завдань для перевірки засвоєння 

теоретичного матеріалу. 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11633/1/%d0%a4%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11559/1/%d0%a0%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%ba%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11718/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf


Шелудько С. А. Міжнародні 

стандарти банківської справи: 

навч. посібник/ С.А. Шелудько. 

— К.: Кондор, 2020. — 260 с.  

Представлено систематичний виклад теоретичних основ 

стандартизації в банках, прикладних аспектів застосування 

міжнародних стандартів у операційній діяльності, обліку та 

звітності, банківській безпеці, регулюванні та нагляді. 

Запропоновано комплекс інструментів для самостійного 

опрацювання тем: контрольні питання, практичні завдання, 

глосарій і додаткова літе-ратура. 
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2021 рік 

Гострик О.М. Інформаційні 

технології в підприємництві 

(використання конфігурації 

«1С:УНФ для України») : навч. 

посібник/ О.М. Гострик.- К.: 

ФОП Гуляєва В.М., 2021.- 159 с. 

 

Навчальний посібник призначено для самостійного 

засвоєння теоретичного матеріалу і практичної роботи по 

використанню в управлінській практиці програмного 

забезпечення «1С:УНФ». Розглядаються питання 

налаштування  конфігурації для потреб управління фірмою. 
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 eNUFTIR – Інституційний репозитарій 

Національного університету харчових технологій 

 

2015 рік 

Фінансово-господарська 

діяльність підприємств харчової 

промисловості в умовах 

глобальної інформатизації: кол. 

монографія / Л.М. 

Чернелевський, Ю.Л. 

 

У монографії розкрито теоретичні, методичні та прикладні 

аспекти обліку, аналізу й аудиту різноманітних спрямувань 

виробничо-господарської діяльності підприємств 

агропромислового комплексу та переробної промисловості в 

умовах євроінтеграційних процесів. Досліджено 

обліковоаналітичне забезпечення та особливості формування 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12110/1/%d0%a8%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%ba%d0%be%20%d0%a1.%d0%90.%20%d0%9c%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%97%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87_%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12098/1/%d0%93%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%20%d0%9e.%d0%9c.%20%d0%86%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97%20%d0%b2%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d1%96%20%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/21765/1/7-15.pdf


Темчишина, Т.М. Ткаченко та 

ін.; за ред. Л.М. Чернелевського. 

– К.: НУХТ, 2015. – 215 с. 

облікової політики підприємства з урахуванням МСФЗ. 

 

  

Центральний банк і грошово-

кредитна політика : підруч. / 

А.В. Сілакова, Г.І. Лановська, 

Н.І. Климаш та ін.; за заг. ред. 

Т.А. Говорушко.– Львів 

«Магнолія 2006», 2015. – 224 с. 

У підручнику розкривається теорія і практика 

функціонування центрального банку. Зміст підручника 

відповідає типовій програмі навчальної дисципліни 

«Центральний банк і грошово-кредитна політика» для 

студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 

що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо 

сутності центрального банку, його функцій, ролі в 

економічному житті суспільства, розробки і реалізації 

грошово-кредитної політики в Україні. 

 

eNUFTIR 

2016 рік 

Бурлуцька С.В. Пружні стратегії 

забезпечення сталого розвитку 

національної економіки: теорія 

та практика : монографія / С.В. 

Бурлуцька; наук. ред. Н.Ю. 

Рекова; . – Слов’янськ, 2016. - 

320с. 

В межах сучасної системної парадигми показано сутність, 

особливості формування та сучасний стан забезпечення 

сталого розвитку в Україні. Викладено теоретичні особливості 

дослідження національних соціально-економічних систем як 

базового суб’єкта реалізації державного політики. На підставі 

значного масиву статистичних даних показано особливості 

реалізації стратегії сталого розвитку в регіональному зрізі та 

на національному рівні. Визначено концептуальні підходи до 

формування пружних стратегій забезпечення сталого 

розвитку. Обґрунтована їх соціально – економічна 

доцільність та дієвість. 
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http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/21002/1/The%20Central%20Bank%20and%20monetary%20policy.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32042/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be_%d0%91%d1%83%d1%80%d0%bb%d1%83%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f.pdf


2017 рік 

Економічні і соціально-трудові 

аспекти управління персоналом: 

теорія та практика: кол. 

монографія /Т. В. Березянко, О. 

В. Безпалько, А. Д. Бергер, за заг. 

ред. О.І. Драган О. І. – К.: 

Кафедра, 2017. – 272 с. 

 

У колективній монографії розглянуто теоретичні і прикладні 

аспекти управління персоналом, визначено проблеми та 

перспективи їхнього розвитку. Значну увагу приділено 

питанням формування, використання, технологіям розвитку 

персоналу, розроблення ефективної системи управління 

персоналом на підставі нових підходів, економіко-

математичних методів і зарубіжного досвіду. 

 

  

 eNUFTIR 

2018 рік 

Марченко В.М. Логістика: 

підручник/ В.М. Марченко, В.В. 

Шутюк. – К.: Видавничий дім 

«Артек», 2018. — 312 с. 

У підручнику викладено методологічні основи логістики та 

розкрито сутність основних її функціональних процесів. 

Розглянуто базові поняття логістики та охарактеризовано 

компоненти логістичної системи підприємства. Розкрито 

способи організації базових логістичних операцій та 

представлено показники оцінювання ефективності 

виконання логістичних функцій. 

 

eNUFTIR 

Удосконалення обліково-

аналітичної роботи та її вплив на 

економічну інтеграцію країни: 

кол. монографія / Л.М. 

Чернелевський, Н.І. Беренда, 

І.М. Власенко та ін.; за ред. Л.М. 

Чернелевського. — К.: НУХТ, 

2018. — 211 с. 

У монографії розкрито теоретичні, методичні та прикладні 

аспекти обліку, аналізу й аудиту різноманітних спрямувань 

виробничо-господарської діяльності підприємств 

агропромислового комплексу та переробної промисловості в 

умовах євроінтеграційних процесів. Досліджено 

обліковоаналітичне забезпечення та особливості формування 

облікової політики підприємства з урахуванням МСФЗ. 
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http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28960/1/Economic.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31833/1/18%20Logistuka%20Marchenko.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf


2019 рік 

Сучасний стан, проблемні 

аспекти та перспективи розвитку 

обліковоконтрольного та 

аналітичного забезпечення 

управління підприємством: кол. 

монографія / Л.М. 

Чернелевський, О.В. Бабюк, Н.І. 

Беренда та ін.; за ред.  Л.М. 

Чернелевського. — К.: НУХТ, 

2019. — 248 с. 

 

У монографії розкрито теоретичні, методичні та прикладні 

аспекти обліку, аналізу та аудиту щодо обліково-аналітичного 

забезпечення виробничогосподарської діяльності 

підприємств харчової промисловості з метою удосконалення 

обліково-комунікаційного інструментарію в модернізації 

управління діяльністю суб’єктів господарювання. Досліджено 

теоретикометодичні підходи до формування та оптимізації 

процесів обліку, аналізу і аудиту з метою їх застосування у 

виробничому та навчальному процесі. 

 

 

eNUFTIR 

Управління розвитком 
підприємств в умовах 
трансформації економічних 
відносин : кол. монографія/О.А. 
Баталова, А.Д. Бергер, Т.В. 
Березянко та ін.; за ред.. В.І. 
Ємцева. – К.:ЦП Компринт, 
2019 . – 400с. 
 

 

У монографії розкрито особливості управління розвитком 
підприємств в умовах трансформації економічних відносин і 
глобалізації економіки. Визначено підходи та необхідності 
розв’язання існуючих суперечностей в економіці в Україні з 
метою подолання кризових процесів і забезпечення умов 
стабільного функціонування підприємств. 
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http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31130/1/monograph.pdf


2020 рік 

Менеджмент  організацій і 

адміністрування: теорія та 

практика: колект. монографія / 

за ред. Н. С. Скопенко, О. І. 

Драган. – К.: Кафедра, 2020. – 

404 с. 

У колективній монографії розглянуті теоретичні і прикладні 

аспекти менеджменту організацій і адміністрування, 

визначені проблеми та перспективи їх розвитку. Значну увагу 

приділено питанням розвитку, формування, впровадження 

стратегій, моделей, технологій сучасного менеджменту і 

прогресивним підходам до соціальної відповідальності 

менеджменту підприємств.  

 

eNUFTIR 

 eTNEUIR (DSpace at WUNU) – 
Інституційний репозитарій Тернопільського 

національного економічного університету 

 

2015 рік 

Сидорович О. Ю. Діалектика 

оподаткування: інституціональні 

консенсуси і конфлікти : 

монографія / О.Ю. Сидорович. – 

Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 

2015. – 432 c. 

Пропонована монографія – авторське дослідження проблем 

оподаткування, спроба переосмислення сутності, принципів 

та функцій їх реалізації. Дослідження оподаткування 

здійснюється в проекції інституціональної теорії з 

урахуванням парадигмальних засад пізнання та прикладних 

характеристик функціонування інститутів оподаткування. 

Окреслено тенденції розвитку інститутів оподаткування в 

контексті теорії інституціоналізму, досліджено їх вплив на 

появу податкових конфліктів між державою в особі 

фіскальних органів та платниками податків. Проведено 

порівняльний аналіз особливостей і способів вирішення 

конфлікту інтересів між державою та платниками податків у 

вітчизняній і зарубіжній практиці. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32138/1/management.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26351/1/Sudorovuch_Dialektyka.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26351/1/Sudorovuch_Dialektyka.pdf


Управління фінансами суб’єктів 

господарювання в умовах 

глобальної трансформації : 

монографія / І.С. Гуцал, Л. М. 

Алексеєнко , В. Г. Дем’янишин 

та ін. ; за ред. І. С. Гуцала. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 484 с. 

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади 

управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Систематизовано фундаментальні концепції фінансового 

менеджменту, виокремлено новітні тенденції управління 

фінансами підприємств, банків, страхових компаній, інших 

фінансових посередників, малого бізнесу а також 

державними і місцевими фінансами в умовах глобальних 

структурних зрушень. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Фінанси агропромислового 

виробництва : навч. посібник / 

за ред. П.М. Кириловича. – 

Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 404 с. 

У посібнику розглянуто: систему фінансів, їх функції і 

значення на макро-, мезо і мікрорівнях країни; сутність та 

особливості формування фінансових ресурсів у 

підприємствах агропромислового виробництва; фінансовий 

стан підприємств і галузей АПВ; надходження грошових 

коштів і прибутку, їх планування на конкретному 

підприємстві; формування основного і оборотного капіталу та 

показники оцінки ефективності їх використання; податкові 

відносини; кредитне забезпечення. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Хорунжак Н. М. Облік в 

управлінні витратами 

бюджетних установ : монографія 

/ Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2015. – 238 с. 

Монографія присвячена проблемі розвитку теорії та 

методології обліку витрат бюджетних установ в умовах 

посилення конкуренції в бюджетній сфері та швидкого 

розвитку сучасних інформаційних систем. Дослідження 

містить теоретичні обґрунтування шляхів удосконалення 

обліку витрат, елементи вирішення організаційних питань 

створення системи внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку, а також обґрунтування доцільності 

застосування в системі обліку для цілей контролю його 

об’єктів такого сучасного та новітнього методу. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31445/1/2015-Gutsal_monografia.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31445/1/2015-Gutsal_monografia.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2156/1/Parhomec%20111.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2156/1/Parhomec%20111.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/16815/1/Monograf.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/16815/1/Monograf.pdf


2016 рік 

Дзюблюк О.В. Управління 

ліквідністю банківської системи 

України : монографія / О.В. 

Дзюблюк, В.Я. Рудан. – 

Тернопіль : Вектор, 2016. – 290 

с. 

У монографії розглядаються теоретичні аспекти управління 

ліквідністю банківської системи України. Розроблено 

економіко-математичну модель оптимального поєднання 

інструментів грошово-кредитної політики в контексті 

забезпечення належного обсягу ліквідності банківської 

системи України. На основі ретроспективного аналізу 

розвитку банківської справи в Україні виокремлено 

фундаментальні чинники нерівноважного розвитку 

банківської системи та визначено перспективи її розвитку, 

подано рекомендації щодо удосконалення грошово-кредитної 

та валютної політики в контексті створення стимулів для 

економічного зростання. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини:  навч.-метод. 

посібник/ за заг.ред. Є.П. 

Качана. - 2-е вид., перероб. і 

доп.– Тернопіль, ТНЕУ, 2016. – 

376 с. 

Навчально-методичний посібник містить різні види завдань 

для практичної та самостійної підготовки студентів: 

теоретичні питання робочої програми, найменування та опис 

компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

дисципліни, питання для обговорення, групові завдання, 

індивідуальні науково-дослідні завдання, різні види завдань 

для самостійної роботи та тематику проведення тренінгових 

занять, задачі і тести, приклади розв’язування задач, перелік 

рекомендованої літератури. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Лучко М.Р.  Фінансовий аналіз: 

навч. посібник / М. Р. Лучко, С. 

М. Жукевич, А. І. Фаріон. – 

Тернопіль, ТНЕУ, 2016 – 304 с. 

У навчальному посібнику розглянуто значення фінансового 

аналізу, історичні аспекти його розвитку; інформаційне 

забезпечення фінансового стану підприємства; фінансова 

звітність, класифікація показників фінансового стану; аналіз 

майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності; 

платоспроможності фінансової стійкості; аналіз фінансових 

результатів; аналіз інвестиційної привабливості; аналіз руху 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12613/1/%d0%94%d0%b7%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%ba_%d0%a0%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12613/1/%d0%94%d0%b7%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%ba_%d0%a0%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bd.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25465/1/Ekonomika%20prazi_2016.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25465/1/Ekonomika%20prazi_2016.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/19240/1/Fin%20analiz%20Verstka.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/19240/1/Fin%20analiz%20Verstka.pdf


грошових коштів; комплексна оцінка фінансового стану 

підприємства. 

Назарова І.Я. Інформаційні 

системи та автоматизоване 

робоче місце бухгалтера: навч. 

посібник/ І.Я. Назарова, В.В. 

Муравський. − Тернопіль: Крок, 

2016. – 301 с. 

У посібнику розглянуто сутність та можливості застосування 

інформаційних систем і технологій в обліковій системі 

підприємства, особливості вибору програмного забезпечення 

для автоматизації облікових функцій, організаційно-

методичні основи функціонування автоматизованих робочих 

місць бухгалтера. Викладено методичні аспекти обробки 

облікових даних з використанням найбільш 

розповсюдженого програмного продукту «1С:Бухгалтерія для 

України 8». 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Румянцева Г.І. Гроші та кредит у 

тестах та задачах: навч. посібник 

/Г.І. Румянцева. – 

Нововолинськ: Міська друкарня, 

2016. – 127с. 

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспектм щодо 

сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валюта», 

«кредит», зміст основних теорій грошей, кредиту, поняття 

про грошовий обіг, грошову масу, грошові потоки грошовий 

ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної 

банківської та пара банківської систем України, 

функціонування основ кредитних , розрахункових і валютних 

відносин в умовах ринкової економіки. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Собко О. М.  Інтелектуальний 

капітал і креація вартості 

підприємства: монографія / О. 

М. Собко. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2016. – 444 с. 

У монографії досліджено теоретико-методологічні домінанти 

креації вартості підприємства, розглянуті крізь призму 

розвитку інтелектуального капіталу. Досліджено прагматизм 

економічної діагностики впливу інтелектуального капіталу на 

креацію вартості підприємства. Окреслено пріоритети 

розвитку інтелектуального капіталу для забезпечення креації 

вартості суб’єктів молочної індустрії Тернопільської області в 

умовах глокалізації.  

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40515/1/Posibn_ARM_%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40515/1/Posibn_ARM_%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25784/1/%d0%93%d1%80%d0%be%d1%88%d1%96%20%d1%82%d0%b0%20%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25784/1/%d0%93%d1%80%d0%be%d1%88%d1%96%20%d1%82%d0%b0%20%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/22515/1/mon_kreacja_%d0%a1%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%be-maket-end.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/22515/1/mon_kreacja_%d0%a1%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%be-maket-end.pdf


Щурик М.В. Статистика: навч. 

посібник/М.В. Щурик, А.В. 

Ключенко. – 3-тє вид., оновлене 

і доповнене. – Івано-Франківськ: 

НАІР, 2016. – 274 с. 

У посібнику висвітлені теоретичні, методологічні і методичні 

засади теорії статистики, які використовуються в процесі 

дослідження явищ суспільного життя з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів статистики та обліку, 

задекларованого вступу України до ЄС. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

2017 рік 

Архітектоніка управління 

збалансованим розвитком 

національної економіки : кол. 

монографія/ Т.Л. Желюк, П.П. 

Микитюк, Р.Р. Августин та ін.; за 

ред. Желюк Т.Л. – Тернопіль: 

Крок, 2017. – 337 с. 

У монографії обґрунтовано концептуальні засади управління 

збалансованим розвитком національної економіки; 

проаналізовано фактори та передумови збалансованого 

розвитку національної економіки на різних рівнях її 

функціонування. Запропоновані напрямки модернізації 

інструментарію управління національною економікою в 

контексті забезпечення її збалансованого, конкурентного 

розвитку. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Булавинець В.М. Фінанси у 

схемах і таблицях: навч. 

посібник/ В.М. Булавинець , В.П. 

Горин, І.П. Сидор. - Тернопіль: 

Вектор, 2017. - 181 с. 

У посібнику у формі таблиць та схем розкрито теми, зміст 

яких формує у студентів знання теоретичних засад 

фінансових відносин, фінансової політики та фінансового 

механізму. Ряд тем посібника присвячені висвітленню 

особливостей функціонування бюджетної та податкової 

систем, таких складових фінансової системи як страховий, 

фінансовий ринок, фінанси суб’єктів господарювання, 

міжнародні фінанси та фінанси домогосподарств. Значна 

увага приділена розкриттю основних аспектів фінансового 

менеджменту. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34127/1/%d0%9f%d0%9e%d0%a1I%d0%91%d0%9d%d0%98%d0%9a_%d0%b4%d0%be_%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%83.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34127/1/%d0%9f%d0%9e%d0%a1I%d0%91%d0%9d%d0%98%d0%9a_%d0%b4%d0%be_%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%83.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38544/1/ARH_mon.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38544/1/ARH_mon.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/22118/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%b2_%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8f%d1%85_%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%85_%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/22118/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%b2_%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8f%d1%85_%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%85_%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0.pdf


Бюджетний менеджмент : 

підручник/ за ред. В. Г. 

Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с. 

Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного 

менеджменту, його об’єкт, суб’єкт та предмет. Досліджено 

теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету 

держави як об’єкта управління, системи управління 

бюджетом. Акцентовано увагу на окремих складових 

бюджетного менеджменту, зокрема бюджетному плануванні, 

виконанні бюджету, бюджетному обліку, бюджетній 

звітності, контролі за виконанням бюджетів усіх рівнів, 

охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Досліджено 

світовий досвід бюджетного менеджменту та можливості його 

застосування в Україні. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

 

 

Вища математика у прикладах і 

задачах для економістів: навч. 

посібник / А.М. Алілуйко, Н.В. 

Дзюбановська,  О.Ф. Лесик та ін. 

– Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 148 с. 

У посібнику подано теоретичний матеріал та задачі 

економічного змісту для успішного оволодіння матеріалом 

курсу. Структура посібника така: спочатку наведені необхідні 

теоретичні відомості з відповідного розділу і приклади 

розв’язування задач, далі подано задачі для аудиторної та 

самостійної роботи. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Довгань Ж. М. Менеджмент у 

банку : підручник/ Ж. М. 

Довгань. – Тернопіль : 

Економічна думка, 2017. – 512 с. 

У підручнику викладено теоретичні та практичні питання 

менеджменту у банку. Подані теми розкривають зміст 

банківського менеджменту, організації роботи та планування 

діяльності банку, методи та прийоми управління власним 

капіталом, активами і пасивами банку як щодо формування 

окремих комбінацій у структурі балансу, так і в процесі 

управління ризиками, ліквідністю і прибутковістю. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

 

Кізима Т.О. Методика 

викладання фінансової 

грамотності: навч. посібник / 

У навчальному посібнику розглянуто питання, що стосуються 

основ фінансової грамотності населення, психології грошей 

та її впливу на суспільній добробут, формування сімейного 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29976/1/%d0%91%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%202017.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29976/1/%d0%91%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%202017.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/20458/1/%d0%90%d0%bb%d1%96%d0%bb%d1%83%d0%b9%d0%ba%d0%be.PDF
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/20458/1/%d0%90%d0%bb%d1%96%d0%bb%d1%83%d0%b9%d0%ba%d0%be.PDF
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29786/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%94%d0%be%d0%b2%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8c.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29786/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%94%d0%be%d0%b2%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8c.pdf


Т.О. Кізима, В.В. Письменний, 

С.Л. Коваль та ін.; за ред. Т.О. 

Кізими. - Тернопіль: Осадца 

Ю.В., 2017. - 200 с. 

бюджету і планування особистих фінансів, оподаткування та 

податкової культури, здійснення заощаджень і інвестиційної 

діяльності домогосподарств, страхування й пенсійного 

забезпечення громадян, особливостей їхньої фінансової 

поведінки, фінансового шахрайства й особистої фінансової 

безпеки населення. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Костецький Я. І. Стратегія 

формування і розвитку 

аграрного сектору України : 

теорія і практика  : монографія / 

Я. І. Костецький. - Тернопіль : 

ТНЕУ, 2017. - 356 с. 

У монографії узагальнено і висвітлено специфіку 

організаційної структури, механізм функціонування та 

поглиблено теоретико-методологічні засади розвитку 

аграрного сектору України. Здійснено оцінку стану та 

проблем розвитку аграрної галузі. Обгрунтовано шляхи 

підвищення ефективності діялності, визначення пріоритетів 

та формування ефективної стратегії соціально-економічного 

розвитку аграрного сектору. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Менеджмент : навч. посібник/ 

М.М. Шкільняк, О.Ф. Овсянюк-

Бердадіна, Ж.Л. Крисько, І.О.  

Демків. – Тернопіль: Крок, 2017. 

– 252 с. 

У навчальному посібнику розглянуто сучасні підходи до 

менеджменту та сутність управлінської діяльності, що 

визначає комплексну ефективність організацій, їх здатність 

до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Ринок банківських послуг в 

умовах структурного 

реформування економіки 

України : кол. монографія / Б.Л. 

Луців, Ж.М. Довгань, Т.І. 

Андрушків та ін.; за заг. ред. Б. 

Монографія присвячена теоретичним і прикладним 

проблемам ринку банківських послуг в умовах структурного 

реформування економіки України. Розглянуто теоретичні 

засади кредитної, депозитної та інвестиційної діяльності 

банків в сучасних умовах. Зосереджено увагу на проблемах 

фінансової стійкості банківської системи. Результати 

досліджень містять обґрунтування пропозицій щодо 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29196/1/%d0%9c%d0%92%d0%a4%d0%932017.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29196/1/%d0%9c%d0%92%d0%a4%d0%932017.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37700/1/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%86%d0%af%20%d0%9a%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%95%d0%a6%d0%ac%d0%9a%d0%98%d0%99%20%d0%af.I._%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37700/1/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%86%d0%af%20%d0%9a%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%95%d0%a6%d0%ac%d0%9a%d0%98%d0%99%20%d0%af.I._%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31710/1/%d0%9c%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%d0%a8%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31710/1/%d0%9c%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%d0%a8%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31512/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31512/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf


Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 242 с. 

формування стратегії і тактики маркетингової діяльності 

банків у післякризовий період. 

Стецько М. В. Ринок капіталів у 

фінансуванні підприємств: 

сучасний стан і тенденції 

розвитку: монографія / М.В. 

Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 345 с. 

У монографії набули подальшого розвитку теоретико-

методологічні засади корпоративних фінансів та ринку 

капіталів. Визначено сучасний стан ринку капіталів в Україні 

та тенденції його розвитку у контексті його впливу на 

алокацію ресурсів у корпоративному секторі економіки. 

Проведено аналіз вітчизняного ринку капіталу під ракурсом 

глобальної конкурентоспроможності. Досліджено 

проблематику фінансування підприємств з використанням 

інструментів ринку капіталів та визначено механізми його 

активізації. Особливу увагу приділено з’ясуванню ринкових 

критеріїв прийняття рішень щодо фінансування підприємств 

за рахунок залучення інвестиційного та боргового капіталу 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Теоретико-методологічні 

домінанти формування та 

пріоритети розвитку ринку 

фінансових послуг України : 

монографія /О. В. Кнейслер , І. 

С. Гуцал,  О. Р. Квасовський  та 

ін.; за ред. О. В. Кнейслер. – 

Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 

2017. – 246 с. 

У монографії здійснено комплексне обґрунтування 

теоретичних і прикладних засад формування та еволюції 

ринку фінансових послуг, ідентифіковано основні проблеми 

та окреслено вектори розвитку ринку страхових послуг. 

Особливу увагу приділено інноваціям у діяльності суб’єктів 

господарювання та необхідності модернізації банківської 

діяльності у контексті трансформації фінансових послуг. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/30002/1/Monografia_Stetsko.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/30002/1/Monografia_Stetsko.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/21475/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/21475/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0.pdf


Теорія і практика грошового 

обігу та банківської справи в 

умовах глобальної фінансової 

нестабільності: монографія / О. 

В. Дзюблюк, В. В. Корнєєв, В. І. 

Міщенко та ін. ; за ред. О. В. 

Дзюблюка. – Тернопіль : ФОП 

Осадца Ю.В., 2017. – 298 с. 

У монографії розглянуто теоретичні засади та практичні 

аспекти організації грошового обігу, кредиту і банківської 

справи. Проаналізовано особливості грошовокредитної 

політики центрального банку в умовах глобальної 

нестабільності фінансових ринків. Окрему увагу приділено 

перспективам вибору оптимального монетарного режиму за 

обставин розгортання економічної і фінансової кризи. 

Розглянуто основні аспекти монетарного стимулювання 

економічного розвитку України та інвестиційної активності 

комерційних банків. Висвітлено актуальні проблеми і 

перспективи реформування банківської системи, напрями 

інтеграції банків та небанківських фінансових інститутів. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Шкіцька І. Ю. Сучасна мовна 

комунікація в публічному 

управлінні : навчальний 

посібник/ І.Ю. Шкіцька. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с. 

У навчальному посібнику висвітлено питання ділової 

комунікації, мовної культури та етики фахового мовлення, 

систематизовано й структуровано основні відомості про мову 

ділового спілкування, показано особливості її лексичних, 

морфологічних і синтаксичних засобів. Посібник містить 

велику кількість завдань для аудиторної та самостійної 

роботи. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

2018 рік 

Алілуйко А. П.  Практикум з 

теорії імовірностей та 

математичної статистики. 

Навчальний посібник для 

студентів економічних 

спеціальностей / А.М. Алілуйко, 

 

Посібник містить в конспективній формі теоретичний 

матеріал з основних розділів теорії імовірностей та 

математичної статистики, який супроводжується великою 

кількістю задач (в тому числі економічного змісту), 

наведених із розв’язками та для самостійної роботи. При 

цьому основний акцент робиться на алгоритмізацію 

розв’язування задач, а також на створення читачем цілісної 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/19043/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/19043/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29700/1/Shkitska-posib_2017-maket%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29700/1/Shkitska-posib_2017-maket%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32236/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9_2018.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32236/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9_2018.pdf


Н.В. Дзюбановська, В.О. 

Єрьоменко В. О. та ін. — 

Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2018. — 352 с. 

уяви про зв’язки між темами і розділами та їх подальше 

використання. 
 

 

Березький О.М. Програмування: 

навч. посібник / О.М. Березький, 

Ю.М. Батько, М.М. Касянчук та 

ін.– Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 

260 с. 

В посібнику представлено технології проектування 

програмних продуктів, розглянуто алгоритми вирішення 

типових задач з використанням структурного та об’єктно-

орієнтованого підходів та наведено велику кількість 

програмних кодів для спрощення сприйняття теоретичного 

матеріалу. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Брич В. Я. Коучинг в системі 

управління людськими 

ресурсами : монографія / В. Я. 

Брич, М. Б. Нагара. – Тернопіль : 

ТНЕУ. – 2018. – 188 с. 

У монографії розкрито трансформацію ролі управління 

людськими ресурсами підприємства в сучасних умовах. 

Викладено сутність коучингу як інтегрованої технології 

розвитку компетенцій. Проведено аналіз фінансових 

можливостей молокопереробних підприємств для організації 

коучингу. Удосконалено інструментарій оцінки та 

призначення на посади управлінських працівників. 

Сформовано систему компетенцій людських ресурсів 

підприємства як основу упровадження коучингових 

технологій. Запропоновано підхід до прийняття 

управлінських рішень щодо вибору форми проведення 

коучингу. Розроблено модель процесу управління людськими 

ресурсами підприємства з використанням коучингу. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33589/1/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33589/1/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29783/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%9d%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29783/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%9d%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0.pdf


Брич, В. Я. Креативний 

менеджмент : підручник / В. Я. 

Брич, М. М. Корман.- Тернопіль 

: ТНЕУ, 2018. - 220 с. 

У підручнику наведено різні види завдань для теоретичної та 

практичної підготовки студентів з дисципліни "Креативний 

менеджмент": теоретичний матеріал для освоєння питань 

робочої програми, питання для обговорення, тести для 

самоперевірки знань, кейси та список рекомендованих 

джерел літератури. Підручник сприятиме формуванню у 

студентів теоретичних і практичних знань з питань 

креативного менеджменту. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Бухгалтерський облік  : 

підручник / Я. Д. Крупка, З. В. 

Задорожний, Н. В. Гудзь та ін. - 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 460 с. 

Підручник відповідає програмі курсу "Бухгалтерський облік" 

з підготовки бакалаврів за спеціальністю "Облік і 

оподаткування". Його структура побудована згідно з освітньо-

професійною програмою та діючим Планом рахунків 

бухгалтерського обліку, де окремими розділами 

визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, 

облік активів, капіталу та зобов'язань. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Державний фінансовий 

контроль у публічному 

управлінні : навч. посібник / 

М.Б. Гупаловська, С.Л. Коваль, 

В.М. Русін та ін.; за ред. В. М. 

Русіна та Б. С. Шулюк. -

Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. -

214 с. 

Розкрито теоретичні основи та вітчизняну практику 

здійснення державного фінансового контролю; висвітлено 

його сутність та обґрунтовано роль в публічному управлінні; 

досліджено особливості діяльності контролюючих органів, 

еволюційні аспекти їхнього розвитку; розглянуто світову 

практику проведення державного фінансового та наголошено 

на необхідності його реформування в Україні. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32877/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87_%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32877/1/%d0%91%d1%80%d0%b8%d1%87_%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34552/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b7%20%d0%94%d0%a4%d0%9a.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34552/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b7%20%d0%94%d0%a4%d0%9a.pdf


Дяків О. П. Управління 

персоналом : навч.-метод. 

посібник/ О.П. Дяків, В.М. 

Островерхов. – 2-е вид., 

переробл. і доп. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 288 с. 

Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни 

«Управління персоналом» дає можливість студентам набути 

знання та вміння самостійно вирішувати практичні питання 

управління персоналом. Розроблені завдання у посібнику 

мають сформувати у студентів комплекс компетенцій, 

достатніх професійно аналізувати діючі питання формування, 

розвитку, мотивації та стимулювання персоналу в сучасних 

умовах. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Іващук І. О. 

Зовнішньоторговельні інтереси 

Європи: монографія / І. О. 

Іващук, К. З. Возьний, А. А. 

Вірковська. – Київ: «Центр 

учбової літератури», 2018. – 280 

с. 

У монографії обґрунтовано теоретико-концептуальні основи 

формування та реалізації зовнішньоторговельних інтересів 

країн у сучасній парадигмі національних інтересів. Розкрито 

об’єктивну природу асиметрій зовнішньоторговельних 

інтересів країн. Значну увагу приділено розкриттю передумов 

формування зовнішньоторговельних інтересів країн Європи. 

Ідентифіковано зовнішньоторговельні позиції країн. Оцінено 

просторово-часові асиметрії зовнішньоторговельних інтересів 

країн Європи. Аргументовано необхідність трансформації 

європейської моделі реалізації зовнішньоторговельних 

інтересів у подоланні їхніх асиметрій. З’ясовано особливості 

та пріоритетні напрями розвитку зовнішньоторговельних 

інтересів України з країнами Європи та іншими країнами 

світу. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

 

 

 

Квасовський І. О. Фінансовий 

менеджмент  : підручник / І. О. 

Квасовський, О. В. Кнейслер, О. 

Ю. Ніпіаліді ; за ред. О. В. 

Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 

Підручник забезпечує послідовне і систематизоване 

вивчення основних тем навчальної дисципліни "Фінансовий 

менеджмент", що передбачена галузевим стандартом вищої 

освіти України для підготовки фахівців економічного 

профілю. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%202018%20%d0%a3%d0%9f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0_1%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%202018%20%d0%a3%d0%9f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0_1%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34554/1/%d0%97%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96_%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8_%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd_%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8_%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%86%d0%b2%d0%b0%d1%89%d1%83%d0%ba_2018_%d0%92%d0%a1%d0%95_%d0%905.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34554/1/%d0%97%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96_%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8_%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd_%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8_%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%86%d0%b2%d0%b0%d1%89%d1%83%d0%ba_2018_%d0%92%d0%a1%d0%95_%d0%905.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37232/1/%d0%9a%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%80.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37232/1/%d0%9a%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%80.pdf


2018. - 478 с. 

Колінець Л. Б. Новий світовий 

фінансовий порядок : 

монографія/ Л.Б. Колінець. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 360 с. 

У монографії розглядаються теоретичні та практичні аспекти 

проблеми формування нового світового фінансового порядку. 

Автором розкрито суть та детермінанти трансформації 

світового фінансового порядку, конкретизовано його 

інституційну архітектуру, подано альтернативні сценарії 

становлення нового світового фінансового порядку. 

Визначено стратегічні пріоритети антикризових механізмів 

України. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Лучко М.Р.  Звітність установ 

державного сектору економіки: 

навч. посібник/ М.Р. Лучко, В.М. 

Рожелюк. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2018. - 180 с. 

У навчальному посібнику висвітлено організаційні та 

методичні аспекти формування й подання фінансової і 

бюджетної звітності установ державного сектору економіки з 

врахуванням змін вітчизняної нормативно-правової бази в 

умовах євроінтеграційних процесів. Навчальний матеріал 

поданий у вигляді схем і таблиць, із ключовими словами за 

темами, запитаннями для обговорення, тестовими 

завданнями, глосарієм термінів. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності: 

навч.посібник / М. Р. Лучко, І. 

Д. Бенько, С. Р. Яцишин, Н. Г. 

Мельник. – Тернопіль: ТНЕУ, 

2018. – 390 с. 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми 

вибіркової дисципліни «Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності», включеної до 

навчального плану підготовки магістрів з обліку і 

оподаткування. У ньому висвітлено особливості методики та 

організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності за 

міжнародними стандартами. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29699/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c_maket.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29699/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c_maket.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33271/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%97%d0%94%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33271/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%97%d0%94%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35370/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%9c%d0%a1%d0%91%d0%9e%d1%96%d0%a4%d0%97_2018.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35370/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%9c%d0%a1%d0%91%d0%9e%d1%96%d0%a4%d0%97_2018.pdf


Муравський В. В. Комп’ютерно-

комунікаційна форма обліку: 

монографія / В. В. Муравський. 

– Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 486 

с. 

 

 

 

 

У монографії досліджено теоретичні та прикладні аспекти 

розвитку бухгалтерського обліку в умовах застосування 

комп’ютернокомунікаційних технологій. Визначено місце та 

роль комунікаційних процесів в еволюції облікових форм, 

новітнім етапом розвитку яких є становлення комп’ютерно-

комунікаційної форми обліку. Розкрито особливості 

трансформації функцій, принципів і елементів методу обліку 

в умовах комп’ютерно-комунікаційної форми. Розроблено 

методику обліку окремих об’єктів з використанням 

технологій збору, обробки і передачі інформації.  

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Письменний В. В. Теоретико-

методологічні аспекти 

формування доходів місцевих 

бюджетів: монографія/ В. В. 

Письменний. – Тернопіль: 

ТНЕУ, 2018. – 468 с. 

У монографії досліджено зміст і види бюджетних доходів 

крізь призму фінансової думки минулого, виявлено 

законодавчі колізії в системі доходів місцевих бюджетів 

України та запропоновано шляхи їх усунення, визначено 

вихідні домінанти формування бюджетних доходів у 

механізмі фінансового забезпечення територій. Увагу 

зосереджено на особливостях планування та організації 

надходження податку на доходи фізичних осіб, виявленні 

проблем розподілу податку на прибуток підприємств між 

різними ланками бюджетної системи, оцінці формування 

доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і 

зборів, аналізі надходження платежів за спеціальне 

використання природних ресурсів. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33170/1/%d0%9c%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9___.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33170/1/%d0%9c%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9___.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32865/3/%d0%9f%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9%21.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32865/3/%d0%9f%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9%21.pdf


Пушкар М.С. Соціальна 

відповідальність бізнесу: терія і 

практика : монографія / М.С. 

Пушкар, Л.І. Голінач. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2018. – 

215с. 

Монографія присвячена теоретичним узагальненням ролі 

соціальної відповідальності бізнесу і держави перед 

суспільством та практичній організації обліку й аналізу як 

складових інформаційної служби підприємства. Соціальна 

відповідальність за сталий розвиток і безпечні технології 

виробництва, які приводять до гармонійних відносин бізнесу 

з природним середовищем, працівниками і населенням 

прилеглих територій, повністю лежить на менеджменті 

підприємства. Управляти процесом соціальної 

відповідальності неможливо без планування, обліку, аналізу і 

контролю витрат на соціальні проекти, тому в монографії 

цим проблемам надається особлива увага. 

 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Сороківська  З. К. Грошово-

кредитні системи зарубіжних 

країн : навч. посібник / З. К. 

Сороківська, Г. Р. Балянт. - 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 208 с. 

У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем 

курсу, наводяться питання для самоконтролю, тестові 

завдання, запропоновано ряд дискусійних та проблемних 

питань до кожної теми. Посібник містить глосарій термінів та 

економічних категорій, а також список рекомендованої 

літератури. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Стечишин  Т. Б. Банківська 

справа : навч. посібник/ Т. Б. 

Стечишин, О. Л. Малахова. - 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 403 с. 

У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем 

курсу, наводяться питання для самоконтролю, тестові 

завдання, запропоновано ряд дискусійних та проблемних 

питань до кожної теми. Посібник містить глосарій термінів та 

економічних категорій, а також список рекомендованої 

літератури. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Трансформація банківської 

системи у контексті 

глобалізаційних викликів: 

Монографію присвячено дослідженню найважливіших 

проблемних аспектів функціонування банківської системи 

України з урахуванням особливостей розгортання фінансово-

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40116/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%93%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%87%2c%20%d0%9f%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40116/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%93%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%87%2c%20%d0%9f%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31729/1/Sorokivska_Balyant_GKSZK.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31729/1/Sorokivska_Balyant_GKSZK.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31569/1/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31569/1/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0.pdf


монографія / О.В. Дзюблюк, Г.Р. 

Балянт, Ю.М. Галіцейська; за 

ред. О. В. Дзюблюка. – Vienna : 

Premier Publishing s.r.o. Vienna, 

2018. – 354 с. 

економічної кризи та глобалізаційних факторів впливу на 

діяльність банківських установ. Проаналізовано актуальні 

проблеми формування ресурсної бази банків та управління 

банківським капіталом. Особливу увагу приділено оцінці 

впливу глобалізації на економіку в контексті участі 

іноземного капіталу в банківській системі України. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Хохлова Л.Г.  Ірраціональні 

рівняння і нерівності: навч. 

посібник/ Л.Г. Хохлова, С.Г. 

Хома-Могильська. - Тернопіль: 

―Тайп‖, 2018. - 72с. 

Посібник написано відповідно до вимог програми 

дисципліни ―  Методика навчання математики‖ для студентів 

фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. Містить матеріали з тем : Розв‘язування 

ірраціональних рівнянь ‖та Розв‘язування ірраціональних 

нерівностей ‖. Викладено основні принципи і методичні 

особливості вивчення поданих тем у шкільному курсі 

математики. Демонструються різні підходи до розв‘язання 

ірраціональниж рівнянь і нерівностей.  

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Чайковський Я. І.  Організація 

платіжних операцій банків : 

навч. посібник/ Я.І. 

Чайковський. – Тернопіль : 

ТНЕУ, 2018. – 232 с 

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи 

організації грошового обігу, порядок відкриття поточних 

рахунків та укладення договору банківського рахунка, 

обслуговування банківськими установами безготівкового та 

готівкового грошового обігу. Окремий розділ присвячено 

огляду платіжних операцій банків з векселями. Особлива 

увага приділена платіжним карткам як інструменту 

поліпшення розрахункових відносин між учасниками 

розрахунків, а також системі електронного грошового обігу в 

Україні. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33270/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%91%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33270/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%91%d0%a1.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33269/1/%d0%a5%d0%9e%d0%a5%d0%9b%d0%9e%d0%92%d0%90%20%d0%9b.%d0%93.%20%d0%86%d0%a0%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%86%d0%9e%d0%9d%d0%90%d0%9b%d0%ac%d0%9d%d0%86%20%d0%a0%d0%86%d0%92%d0%9d%d0%af%d0%9d%d0%9d%d0%af%20%d0%86%20%d0%9d%d0%95%d0%a0%d0%86%d0%92%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%86.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33269/1/%d0%a5%d0%9e%d0%a5%d0%9b%d0%9e%d0%92%d0%90%20%d0%9b.%d0%93.%20%d0%86%d0%a0%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%86%d0%9e%d0%9d%d0%90%d0%9b%d0%ac%d0%9d%d0%86%20%d0%a0%d0%86%d0%92%d0%9d%d0%af%d0%9d%d0%9d%d0%af%20%d0%86%20%d0%9d%d0%95%d0%a0%d0%86%d0%92%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%86.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31568/1/%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%91%20%d0%a7%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31568/1/%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%91%20%d0%a7%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9.pdf


2019 рік 

Бардаш С.В. Бухгалтерський 

облік ренти: монографія/ С.В. 

Бардаш, Т.С. Осадча. – Херсон: 

ХДУ, 2019. – 252 с. 

 

Монографію присвячено поглибленню теорії та методології 

бухгалтерського обліку ренти з метою інформаційного 

забезпечення управління доходами суб’єктів господарювання 

з урахуванням положень концепції сталого розвитку. 

Розроблено теоретико-методологічні та організаційно-

практичні положення бухгалтерського обліку ренти за її 

видами на основі особливостей формування і розподілу 

кожного із таких видів. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Бруханський Р. Ф. Методологія 

наукових досліджень і 

викладання облікових 

дисциплін : навч.-метод. 

посібник/Р.Ф. Бруханський. -

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 174 с. 

У навчально-методичному посібнику описано методологію 

наукових досліджень і викладання облікових дисциплін. 

Подано інструктивно-методичні матеріали до проведення 

семінарських і практичних занять. Наведено ситуаційні 

завдання, критерії оцінки знань і вмінь студентів, питання 

для підготовки до екзамену. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Бухгалтерський облік: збірник 

задач і тестів: навч. посібник/ 

Н.В.Гудзь, П.Н.Денчук, Н.В 

Починок, Р.В.Романів; під заг. 

ред. Р.В. Романіва .- Тернопіль, 

2019. – 192 с. 

В навчальному посібнику наведено багато прикладів із 

детальним роз’ясненням здійснюваних розрахунків, та 

відображенням об’єктів обліку в системі рахунків і звітності в 

цілому. До кожної теми наведено загальну схему 

документообороту, щоб студенти мали комплексне уявлення 

про рух документації, яка стосується того чи іншого об’єкта 

чи процесу. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

 

Буяк Л.М. Працюємо з базами 

даних в середовищі Microsoft 

Office: теоретичні аспекти та 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, який 

стосується основ роботи з базами даних в середовищі 

Microsoft Office та приклади розв'язування задач створення та 

підтримки типових баз даних. Структура подання 

eTNEUIR 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34121/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0%d1%88.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34121/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%91%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0%d1%88.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35699/1/%d0%91%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a0.%20%d0%a4.%20%d0%9c%d0%9d%d0%94%20%d1%96%20%d0%92%d0%9e%d0%94%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35699/1/%d0%91%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a0.%20%d0%a4.%20%d0%9c%d0%9d%d0%94%20%d1%96%20%d0%92%d0%9e%d0%94%202019.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38454/1/zadachy%20testy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38454/1/zadachy%20testy.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37126/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%852019%20%281%29.pdf


приклади розв’язування задач: 

навч. посібник / Л.М. Буяк, А.Я. 

Мушак, Н.Г. Хома. – Тернопіль: 

ТНЕУ, 2019. – 80 с. 

теоретичного матеріалу така: 1 - Основи теорії баз даних. 2. 

Робота з однотабличними базами даних в середовищі Excel. 3. 

Робота з реляційними базами даних в середовищі Access. 

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

яких та остання демонструють роботу в середовищі СУБД 

Access, а решта - в середовищі табличного процесора Excel в 

контексті баз даних робочого аркуша. 

(DSpace at WUNU) 

Економічна безпека та фінансові 

розслідування: концепти, 

прагматика, інструментарій 

забезпечення : колективна 

монографія. / за заг. ред. О.І. 

Вівчар. - Тернопіль: Економічна 

думка, 2019. - 395 с. 

У колективній монографії представлено результати 

дослідження теоретичних і методичних засад економічної 

безпеки держави та господарюючих суб’єктів в сучасних 

трансформаційних умовах; обґрунтовано нормативно-

правовий базис системи економічної безпеки; визначено 

передумови та проблеми фінансових розслідувань у контексті 

економічної безпеки держави; узагальнено інституційні, 

організаційні та процесуальні аспекти здійснення фінансових 

розслідувань та перспективи розвитку. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Інноваційний менеджмент  : 

підручник / П. П. Микитюк, В. 

Я. Брич, М. М. Шкільняк, Ю. І. 

Микитюк ; за ред. П. П. 

Микитюка. - Тернопіль : 

Економічна думка ТНЕУ, 2019. - 

518 с. 

В підручнику розглядаються теоретичні і методологічні 

основи управління процесами інноваційного розвитку 

господарюючих суб'єктів, особливості організаційних форм 

інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних 

етапах життєвого циклу виробів і організацій. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Маршалок Т. Я. Фіскальні 

імперативи економічної 

рівноваги : монографія / Т. Я. 

Наукова праця присвячена дослідженню фіскальних 

імперативів та їх впливу на формування стійкого 

економічного середовища, досягнення економічної 

eTNEUIR 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37126/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%91%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%852019%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36303/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%95%d0%91%d0%a4%d0%a0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36303/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%95%d0%91%d0%a4%d0%a0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36441/3/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36441/3/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%281%29.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37231/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%ba.pdf


Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 

2019. - 382 с. 

рівноваги, а також обгрунтуванню необхідності формування 

новітньої моделі фіскальної політики економічного розвитку. 
(DSpace at WUNU) 

Менеджмент : практикум : навч. 

посібник / за ред. О.Ф. Овсянюк-

Бердадіної. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2019 – 78 с. 

Посібник дозволяє набути навичок застосування 

управлінського інструментарію при аналізі та вирішенні 

практичних ситуацій в діяльності організацій, поглибити 

знання та розуміння сутності менеджменту в діяльності 

організації. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Співак І.Я. Прикладні аспекти 

інтервальних обчислень : навч. 

посібник / за ред. І.Я. Співак, 

С.Я. Крепич. - Тернопіль : ФОП 

Паляниця В. А., 2019. - 149 с. 

Інтервальні обчислення є теоретичною основою усіх 

інтервальних методів моделювання. Своєю чергою 

інтервальні обчислення побудовані на базі методів 

інтервального аналізу. Методи інтервального аналізу 

дозволяють враховувати похибки введення вхідних даних, які 

у даному випадку набувають вигляду скінчених інтервалів, а 

також похибки заокруглень при обчисленнях на ПК. При 

цьому результат розрахунків подається в інтервальному 

вигляді. Методи інтервального аналізу та їхній розвиток 

створили передумови розвитку трьох напрямків наукової та 

практичної діяльності, пов’язаної з математичним 

моделюванням об’єктів на основі інтервальних даних – 

математичного, комп’ютерного прикладного. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Стратегічний аналіз галузі:  

навч. посібник / за ред. О.Я. 

Лотиш. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2019 – 248 с. 

В посібнику викладено фундаментальні основи стратегічного 

аналізу галузі. Розглянуто основні етапи стратегічного 

аналізу галузі та особливості проведення аналізу на кожній з 

них. Розкрито традиційні та інноваційні стратегії поведінки 

фірм у галузевому середовищі. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37231/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37487/1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37487/1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37814/1/%d0%a0%d0%9e%d0%97%d0%94%d0%86%d0%9b1%20%d0%94%d1%96%d0%b9%d1%81%d0%bd%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%b0%20%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37814/1/%d0%a0%d0%9e%d0%97%d0%94%d0%86%d0%9b1%20%d0%94%d1%96%d0%b9%d1%81%d0%bd%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%b0%20%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36440/1/%d0%9f%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%d0%93%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36440/1/%d0%9f%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%d0%93%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9.pdf


Уніят Л. М. Організаційно-

економічні засади інноваційного 

розвитку підприємств 

агропромислового бізнесу в 

конкурентному середовищі : 

монографія / Л. М. Уніят. - 

Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 586 с. 

У монографії розглянуто організаційно-економічні засади 

інноваційного розвитку агропромислового бізнесу в 

підприємствах конкурентного середовища; виявлено низький 

рівень використання інноваційних процесів у 

сільськогосподарських підприємствах; встановлено, що 

основою використання інновацій та інноваційних 

ресурсозберігаючих технологій є вкладення капіталу. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

 

Фінансовий облік  : підручник / 

Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, 

Н. В. Гудзь та ін. - Тернопіль : 

ТНЕУ, 2019. - 478 с. 

Структура підручника побудована згідно з освітньо-

професійною програмою та діючим Планом рахунків 

бухгалтерського обліку, де окремими розділами 

визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, 

облік активів, капіталу та зобов'язань, розкриваються 

господарські процеси та пов'язаний з ними облік витрат, 

доходів діяльності, фінансових результатів та їх 

оподаткування. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

 

2020 рік 

Горин В. П. Фінансовий 

механізм забезпечення 

суспільного добробуту : 

теоретична концептуалізація та 

проблеми функціонування : 

монографія / В. П. Горин. - 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 516 с. 

У монографії досліджено концептуально-теоретичні, 

методологічні та практичні аспекти фінансового механізму 

забезпечення суспільного добробуту в контексті реалізації 

положень парадигми інклюзивного розвитку. 

Проаналізовано сучасний стан, проблемні моменти 

формування суспільного добробуту за рахунок ресурсів 

недержавного сектору економіки, у світлі критеріїв 

інклюзивного розвитку оцінено реалії бюджетного 

фінансування, страхування, кредитування суспільного 

добробуту. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37631/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37631/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38759/1/Monogr%20Gorun.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38759/1/Monogr%20Gorun.pdf


Трансформація системи 

управління персоналом 

підприємств: монографія / В. 

Брич, О. Борисяк, Л. Білоус, Н. 

Галиш. - Тернопіль: ВПЦ 

«Економічна думка ТНЕУ», 

2020. - 212 с. 

Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних 

засад трансформації системи управління персоналом 

підприємств в умовах оптимізаційного розвитку і 

оцінюванню ефективності підходів до організації 

професійного розвитку кар’єри на підприємствах, 

використання інноваційних технологій формування 

персоналу. Розкрито особливості взаємопов’язаного розвитку 

сільськогосподарської, харчової та біоенергетичної галузей, 

головними серед яких є імплементація засад сталого 

розвитку, безперервні техніко-технологічні інновації, 

організаційні нововведення та 8МАК.Т – спеціалізації. 

 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

Ясишена В. В. Проблемні 

аспекти методології та 

організації обліку 

нематеріальних активів  : 

монографія / В. В. Ясишена. - 

Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 330 с. 

У монографії висвітлюються питання методології та 

організації обліку нематеріальних активів підприємств. 

Розкрито концептуальні підходи до класифікації, оцінки, 

облікової політики нематеріальних активів. Досліджено 

методологію обліку і звітності нематеріальних активів через 

призму методів бухгалтерського обліку. 

eTNEUIR 

(DSpace at WUNU) 

 Репозиторій ВНАУ – Інституційний 

репозитарій Вінницького національного аграрного 

університету 

 

2015 рік 

Алескерова Ю. В. Розвиток 

cільськогосподарського 

страхування: теорія, 

 

Розглянуто теоретичні та методичні питання страхування 

сільськогосподарського страхування як в Україні так і в світі. 

Оцінено загальний стан страхування сільського господарства 

України з використанням статистичних даних страхових 

 

Репозиторій 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38595/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38595/3/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84i%d1%8f_%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%ba.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38514/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%af%d1%81%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38514/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%af%d1%81%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25589.pdf


методологія, практика : 

монографія / Ю. В. Алескерова. 

– Вінниця ФОП Рогальська І.О., 

2015. – 370 с. 

сайтів та виявлено наявні недоліки. Приведено динаміку 

показників бюджетних видатків на підтримку страхування у 

сільському господарстві та обсяги прибутку для порівняння 

ефективності бюджетних програм 

ВНАУ 

2016 рік 

Шпикуляк О.Г. Розвиток 

інноваційної діяльності в 

аграрній сфері: менеджмент та 

ефективність: монографія / О.Г. 

Шпикуляк, М.І. Грицаєнко. – 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 

424 с. 

Обґрунтовано теоретичні засади розвитку та ефективності 

інноваційної діяльності в економіці. Визначено тенденції 

розвитку інноваційної діяльності в аграрній сфері. Особливу 

увагу приділено розгляду головних елементів інноваційного 

розвитку аграрної сфери – інститутів інноваційної діяльності, 

наукового забезпечення аграрного виробництва, 

підприємництва, як джерела інноваційної діяльності. 

Обґрунтовано теоретичні засади розвитку та ефективності 

інноваційної діяльності в економіці. Визначено тенденції 

розвитку інноваційної діяльності в аграрній сфері. Особливу 

увагу приділено розгляду головних елементів інноваційного 

розвитку аграрної сфери – інститутів інноваційної діяльності, 

наукового забезпечення аграрного виробництва, 

підприємництва, як джерела інноваційної діяльності. 

 

 

Репозиторій  

ВНАУ 

2017 рік 

Вдовенко Л.О. Фінансова 

безпека суб’єктів 

підприємництва в аграрній 

сфері: монографія / 

Л.О.Вдовенко, О.С.Черненко.– 

Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 

У монографії розкрито теоретичні та методичні засади 

розвитку системи фінансової безпеки задля підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоспроможності та 

інвестиційної привабливості суб’єктів підприємництва в 

аграрній сфері економіки. Запропоновано комплексний 

механізм управління фінансовою безпекою суб’єктів 

підприємництва в аграрній сфері. Удосконалено модель 

теоретичного забезпечення управління фінансовою безпекою 

підприємств аграрної сфери та градацію рівнів фінансової 

  

Репозиторій 

ВНАУ 

http://repository.vsau.org/getfile.php/25589.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25575.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25575.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/16959.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/16959.pdf


2017. – 252 с. безпеки. 

Логоша Р.В. Формування 

постіндустріального ринку 

овочевої продукції в Україні: 

монографія / Р.В. Логоша. – 

Вінниця: ПрАТ «Вінницька 

обласна друкарня», 2017. – 515 с.  

В монографії здійснено аналіз та узагальнення теоретико-

методологічних підходів та науково-практичних 

рекомендацій щодо формування моделі постіндустріального 

ринку на прикладі ринку овочевої продукції в Україні. 

Досліджено сучасний спектр основних проблем розвитку 

ринку овочевої продукції в умовах трансформаційних змін. 

Обґрунтовано концептуальні положення, детермінанти та 

критерії розвитку ринку овочевої продукції в Україні. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Розвиток малих аграрних 

підприємств у ринковому 

інституційному середовищі: 

індикатори та ефективність: 

монографія /Ю,О. Лупенко, О.Г. 

Шпикуляк, М.Й. Малік та ін.; за 

ред. О.Г. Шпикуляка. – К. : ННЦ 

«ІАЕ», 2017. – 204 с. 

Викладено результати наукових досліджень проблем малого 

аг- рарного підприємництва в ринковому інституційному 

середовищі, з визначенням загальноекономічних та 

соціальних ефектів його розвитку для сільських територій. 

Здійснено аналіз основних інди- каторів ефективності малих 

аграрних підприємств щодо результа- тивності виробництва 

продукції рослинництва та тваринництва, структури та 

розмірів землекористування, конкурентоспроможності та 

привабливості виробленої продукції, кооперації, економічної 

ак- тивності населення та продуктивності праці, соціального 

капіталу, екологічно безпечного виробництва, зокрема 

розвитку «зеленої еко- номіки», обґрунтовано доцільність 

застосування перспективних ме- тодів прогнозування тощо. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

2018 рік 

Петриченко О. А. Розвиток 

молокопродуктового 

Висвітлено природні, організаційні та соціально-економічні 

процеси розвитку молочного скотарства. Обґрунтовано 

організаційно-економічні заходи підвищення ефективності 

виробництва молока. Досліджено економічну діяльність 

молокопереробної промисловості та економічні відносини у 

 

Репозиторій 

http://repository.vsau.org/getfile.php/25588.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25588.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/16924.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/16924.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/20731.pdf


підкомплексу в Україні : 

монографія/О.А. Петриченко. - 

Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. - 348 с. 

молокопродуктовому комплексі. Визначено інституціональне 

середовище та його вплив на функціонування підприємств 

молочної галузі. 

ВНАУ 

2019 рік 

Організаційне-економічне 

забезпечення розвитку сімейних 

фермерських господарств: 

монографія / Ю.О. Лупенко, 

М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк  та 

ін.- Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019.- 212 

с.  

 

Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо 

механізму формалізації сімейних фермерських господарств у 

середовище ринку, порядок отримання державної підтримки, 

прогноз становлення та економічну ефективність їх 

функціонування. Розробка сприятиме формуванню науково-

методичних засад та інформаційного забезпечення 

стимулювання становлення сімейних фермерських 

господарств в аграрному секторі України. 

 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Перспективні форми організації 

господарської діяльності на селі: 

наукова доповідь /Ю.О. 

Лупенко, О.Г. Шпикуляк, В.Я. 

Месель-Веселяк та ін.- К. : ННЦ 

«ІАЕ», 2019. – 114 с. 

У науковій доповіді викладено результати наукових 

досліджень з оцінки сучасного стану і визначення 

перспективи розвитку форм організації господарської 

діяльності на селі. Акцентовано увагу на особливостях форм і 

типів ведення господарської діяльності в сільському 

господарстві та несільськогосподарському секторі. Здійснено 

аналіз організаційних структурних змін та охарактеризовано 

стан підприємницького середовища на селі, запропоновано 

бачення розвитку форм господарювання. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Правдюк Н. Л. Управління 

фінансовою безпекою 

підприємств: обліково-

аналітичний аспект: монографія 

Монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних 

положень і розробці практичних рекомендацій з 

удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу 

в системі управління фінансовою безпекою підприємств. В 

результаті дослідження теоретичних положень 

 

Репозиторій 

http://repository.vsau.org/getfile.php/20731.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/20329.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/20329.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/20719.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/20719.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/22661.pdf


/ Н. Л. Правдюк, Т. О. Мулик, Я. 

І. Мулик. – Київ: «Центр учбової 

літератури», 2019. – 224 с. 

бухгалтерського обліку та економічного аналізу в системі 

управління фінансовою безпекою підприємств обґрунтовано 

власний підхід до сутності понять фінансова безпека та 

фінансові ризики, а також класифікації фінансових ризиків. 

Обґрунтовано механізм формування обліковоаналітичного 

забезпечення управління фінансовою безпекою підприємств. 

ВНАУ 

Розвиток сільськогосподарської 

кооперації та інтеграційні 

процеси в аграрному секторі 

економіки: монографія /М.Й. 

Малік, О.Г. Шпикуляк, В.А. 

Мамчур та ін.; за ред. М.Й. 

Маліка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2019. 

– 374 с. 

У монографії представлені результати наукових досліджень 

розвитку сільськогосподарської кооперації та інтеграційних 

процесів в аграрному секторі економіки України. Викладені 

теоретико-методичні основи кооперування. 

Охарактеризовано еволюційний контекст оцінки історичного 

виміру й емпірично ідентифіковано структурну динаміку змін 

у кооперації та розвитку інтеграційних процесів, у 

методичному взаємозв’язку з ефективністю господарювання. 

Запропоновані концептуальні засади пріоритетів кооперації 

та інтеграційних відносин в аграрному секторі. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

2020 рік 

Зелінська О.В.  Інформаційні 

системи та технології в галузі: 

навч. посібник. / О.В. Зелінська, 

Н.А. Потапова, Л.О. Волонтир, - 

Вінниця: ВНАУ, 2020. – 263 с. 

 

Навчальний посібник містить теоретичні відомості та 

лаборний практикум з основ розробки і використання 

інформаційних систем та технологій: принципів побудови 

сучасних баз даних та систем управління базами даних, 

організації діалогу користувача з інформаційною системою, 

методів збору, обробки, пересилки і використання 

транспортної та комерційної інформації. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

http://repository.vsau.org/getfile.php/22661.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25871.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25871.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/24886.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/24886.pdf


Мазур К.В. Менеджмент 

аграрного підприємства : навч. 

посібник/ К.В. Мазур, О.Г. 

Кубай. - Вінниця : ТВОРИ, 2020. 

- 284 с. 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної 

програми з нормативної навчальної дисципліни 

«Менеджмент аграрного підприємства». Посібник висвітлює 

широке коло питань, що формують систему знань з теорії і 

практики розвитку управління в аграрній сфері, організації 

виробництва в аграрних підприємствах. 

Репозиторій 

ВНАУ 

Найко Д.А.  Теорія ймовірностей 

та математична статистика: 

навч. посібник / Д.А. Найко, 

О.Ф. Шевчук – Вінниця: ВНАУ, 

2020. – 382 с. 

Викладання основних математичних фактів супроводжується 

значною кількістю прикладів розв’язування задач. Посібник 

містить біля 500 задач для самостійного розв’язування з 

відповідями та вказівками. Отже, його можна 

використовувати як збірник задач для організації самостійної 

та індивідуальної роботи студентів. 

Репозиторій 

ВНАУ 

Науково обгрунтовані заходи 

підвищення молочної 

продуктивності корів та 

покращення якості сировини в 

умовах виробництва: 

монографія/ О.І. Скоромна, О.П. 

Разанова, Т.В. Поліщук та ін. - 

ВНАУ, 2020. - 174 с. 

У монографії висвітлено питання щодо особливостей 

виробництва молока в умовах племінного репродуктора. 

Розглянуто проблеми розвитку молочного тваринництва у 

сучасних умовах, складові формування 

молокопродуктивності корів. Наведено дані щодо впливу 

розведення тварин за лініями на молочну продуктивність та 

відтворну здатність тварин молочного напрямку. Описано 

дослідження з годівлі, кормовиробництва та застосування 

ефективних ветеринарних заходів. У монографії висвітлено 

питання щодо особливостей виробництва молока в умовах 

племінного репродуктора. Розглянуто проблеми розвитку 

молочного тваринництва у сучасних умовах, складові 

формування молокопродуктивності корів. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

http://repository.vsau.org/getfile.php/25373.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25373.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/24513.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/24513.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25356.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25356.pdf


Оптимізаційні методи та моделі 

в підприємницькій діяльності: 

навч. посібник. / Л.О. Волонтир, 

Н.А. Потапова, І.М. Ушкаленко, 

І.А. Чіков, . – Вінниця: ВНАУ, 

2020 – 404 с. 

Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, 

різноманітні приклади застосування методу та моделей для 

аналізу типових економічних ситуацій, перелік питань для 

контролю. окремим розділом складено тести для перевірки 

знань та вмінь по предмету. 

Репозиторій 

ВНАУ 

Правдюк Н.Л. Облікова 

політика підприємств: навч. 

посібник / Н. Л. Правдюк, Л. В. 

Коваль, О. В. Коваль. – Київ:, 

«Центр учбової літератури»., 

2020.–647 с. 

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та 

практичні аспекти формування облікової політики 

підприємства, визначено її сутність та важливість 

формування на підприємстві. Обґрунтовано необхідність 

переосмислення значення облікової політики в процесі 

управління підприємством. Особлива увага приділяється 

застосуванню альтернативних способів і прийомів обліку 

окремих видів активів, зобов’язань, доходів, витрат і 

фінансових результатів, здійснення їх критичної оцінки. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Правдюк Н.Л. Тактичний та 

стратегічний менеджмент 

підприємств: обліковий аспект: 

монографія / Н.Л. Правдюк, 

І.М. Лепетан, К.В. Бурко. –

Вінниця ,2020. - 448 с. 

В результаті дослідження теоретичних положень 

бухгалтерського обліку в системі управління 

підприємницькою діяльністю підприємств обґрунтовано 

власний підхід до сутності понять облікове забезпечення 

тактичного та стратегічного управління в аграрній сфері; 

визначено складові облікового забезпечення; методичні 

підходи до визначення змісту, структури, оцінювання 

величини витрат суб’єктів господарювання в аграрній сфері. 

Обґрунтовано механізм формування облікового забезпечення 

тактичного та стратегічного управління підприємств. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

http://repository.vsau.org/getfile.php/25186.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25186.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/24655.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/24655.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25408.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25408.pdf


Пришляк Н.В. Стратегічне 

управління інноваційним 

розвитком взаємопов’язаних 

галузей з виробництва 

біопалива / Н.В. Пришляк, Я.В. 

Паламаренко, С.В. Березюк. – 

Вінниця: ТОВ «Друк», 2020. – 

404 с. 

Досліджено особливості розвитку виробництва біопалива на 

підприємствах бурякоцукрового комплексу; економічні 

тенденції стану та стратегія інноваційного розвитку спиртової 

промисловості; перспективи підвищення ефективності 

функціонування підприємств бурякоцукрового комплексу 

шляхом запровадження виробництва біопалива та 

формування стратегії інноваційного розвитку спиртової 

промисловості України. Обґрунтовано еколого-економічну 

доцільність виробництва та використання біопалива. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

Сахно А.А.  Мотивація 

економічної діяльності 

підприємств 

сільськогосподарського 

машинобудування : 

монографія/ А.А. Сахно, І.Ю. 

Салькова. - Вінниця : ТОВ 

«Твори», 2020.- 308 с. 

У монографії представлені результати дослідження мотивації 

економічної діяльності підприємств сільськогосподарського 

машинобудування. Доведено, що категорія «мотивація» 

стосується не тільки фізичних осіб з точки зору реалізації 

потреб, а й підприємств, як суб’єктів, у межах яких 

формується значний спектр ресурсів, а відносини між ними у 

середовищі функціонування визначають перспективи видів 

економічної діяльності. Побудовано модель мотивації видів 

економічної діяльності підприємств у системі ефективного 

функціонування та досягнення економічної безпеки. У 

монографії представлені результати дослідження мотивації 

економічної діяльності підприємств сільськогосподарського 

машинобудування. Доведено, що категорія «мотивація» 

стосується не тільки фізичних осіб з точки зору реалізації 

потреб, а й підприємств, як суб’єктів, у межах яких 

формується значний спектр ресурсів. 

 

Репозиторій 

ВНАУ 

http://repository.vsau.org/getfile.php/25496.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25496.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25184.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/25184.pdf


 ElarTSATU – Інституційний репозитарій 

Таврійського державного агротехнологічного 

університету ім. Дмитра Моторного 

 

2016 рік 

Петрига О. М. Економіка 

аграрного підприємства: навч. 

посібник / О. М. Петрига, Т. І. 

Яворська, Ю. О. Прус; за ред. О. 

М. Петриги, Т. І. Яворської. – 

Мелітополь: Люкс, 2016. – 498 с. 

 

В посібнику послідовно та логічно викладено теоретичні, 

методичні та практичні питання формування і розвитку 

аграрного підприємства. Для поглибленого засвоєння 

навчального матеріалу використані таблиці, схеми та 

графіки, дані науково-дослідних установ і передового досвіду 

щодо ефективності використання землі, засобів виробництва, 

трудових ресурсів 

 

 

ElarTSATU 

2017 рік 

Від ідеї до власної справи: навч. 

посібник/ А.С.Коноваленко, 

Л.О. Болтянська, Д.М.Трачова та 

ін. – Мелітополь, 2017. – 250 с. 

 

Викладено теоретичні основи з економіки, маркетингу, 

обліку та оподаткування, які необхідно брати до уваги на 

етапі формування стартапів, а також укладання бізнес-плану 

для започаткування власної справи. 

 

ElarTSATU 

2018 рік 

Андрєєва Л.О. Практикум з 

економіки підприємства : 

практикум/Л.О. Андрєєва, Л.О. 

Болтянська, О.І. Лисак. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 2018.  – 

 

Даний навчальний продукт рекомендується для 

використання у вищих навчальних закладах ІІI-IV рівнів 

акредитації для студентів економічних спеціальностей всіх 

форм навчання. Структура даного навчального посібника 

побудована відповідно до типової програми курсу «Економіка 

підприємства» і спирається на вимоги державного освітнього 

 

 

ElarTSATU 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/5518/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0_%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%9e.%20%d0%9c.%20%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%2c%20%d0%a2.%20%d0%86.%20%d0%af%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%2c%20%d0%ae.%20%d0%9e.%20%d0%9f%d1%80%d1%83%d1%81.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/5517/1/%d0%92%d1%96%d0%b4%20%d1%96%d0%b4%d0%b5%d1%97%20%d0%b4%d0%be%20%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%20%20%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/9926/1/%d0%95%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%9c%d0%86%d0%9a%d0%90%20%d0%9f%d0%86%d0%94%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%84%d0%9c%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90.%20%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc-2019%20%281%29.pdf


246с. стандарту України. 

Педченко Г. П. Статистика: 

навч. посібник / Г. П. Педченко. 

— Мелітополь: Колор Принт, 

2018. — 266 с. 

У навчальному посібнику розглянуті питання організації 

статистичного спостереження, в тому числі вибіркового, 

групування та подання статистичних даних, викладені 

методики розрахунку узагальнюючих показників, аналізу 

варіації, диференціації, концентрації та подібності в рядах 

розподілу, аналізу інтенсивності та тенденцій розвитку та 

коливань в рядах динаміки, статистичного вимірювання 

взаємозв’язків та індексного аналізу. 

 

ElarTSATU 

Синяєва Л. В. Механізм 

кредитування суб’єктів 

господарювання аграрного 

сектору в Україні: монографія / 

Л.В. Синяєва, Н.Г. Радченко, 

О.О. Яцух. – Мелітополь: 

Видавничий будинок 

Мелітопольської міської 

друкарні, 2018. - 220 с. 

У монографії розглянуто сутність кредиту як фінансової 

послуги; структурну організацію та функціонування 

механізму кредитування; специфіку банківського 

кредитування сільськогосподарських підприємств; державну 

підтримку кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Проаналізовано сучасний стан кредитування 

сільськогосподарських підприємств; визначено достатність 

методичного забезпечення кредитування 

сільськогосподарських підприємств банками; оцінено 

ефективність банківського кредитування 

сільськогосподарських підприємств. 

 

ElarTSATU 

 Репозитарій СНАУ – Інституційний 

репозитарій Сумського національного аграрного 

університету 

 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/5764/1/%2b%2b%2b%d0%9a%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%20%d0%904%203.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/11070/1/%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%201.pdf


2015 рік 

Медвідь В.Ю. М Економічне 

регулювання регіонального 

розвитку: теорія, методологія, 

практика: монографія / В.Ю. 

Медвідь; наук. ред. В.М. 

Василенко. – Київ, 2015. – 281 с. 

 

У монографії визначено сутність і чинники, сучасний 

інструментарій забезпечення регіонального розвитку, 

об'єктивні передумови необхідності економічного 

регулювання регіонального розвитку. Розроблено 

методологічну базу та наведено концептуальні основи 

економічного регулювання регіонального розвитку. 

Удосконалено методику оцінки основних властивостей 

сучасного регіонального розвитку. 

 

Репозитарій  

СНАУ 

Михайлова Л.І. Контролювання 

діяльності 

сільськогосподарських 

підприємств: наукові основи, 

стан і перспективи: монографія/ 

Л.І. Михайлова, О.В. Галкін. – 

Суми, 2015. – 204 с. 

В монографії висвітлено результати узагальнення теоретико-

методологічних підходів щодо визначення сутності 

контролювання діяльності сільськогосподарських 

підприємств, його місця в системі менеджменту; 

обґрунтовано роль та місце суб’єктів зовнішнього та 

внутрішнього контролю в досягненні результатів діяльності 

підприємств аграрного сектору. 

 

Репозитарій  

СНАУ 

2016 рік 

Детермінанти соціально-

економічного розвитку 

підприємств : монографія./ за 

наук. ред. Н.І. Строченко , В.В. 

Пилипенка, О.М. Ковальової. – 

Вип. 3. – Суми: СНАУ, 2016. - 311 

с. 

 

Розкрито  механізми ефективного аграрного господарювання 

та, зокрема, ефективного землекористування, організаційно-

економічних механізми соціального розвитку сільських 

територій, створення дієвих економічних механізмів 

ринкового господарювання на інноваційній основі, 

запропоновані заходи прискорення економічного розвитку 

регіонів. 

  

 Репозитарій  

СНАУ 

http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3687/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%20%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%8c%20%d0%9f%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3687/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%20%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%8c%20%d0%9f%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3021/1/%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%9b.%20%d0%86.%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3021/1/%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%9b.%20%d0%86.%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/5270/1/_2016_2.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/5270/1/_2016_2.pdf


2019 рік 

Маркетинговий аудит : навч. 

посібник/відповід. за вип. М.О. 

Лишенко; укл. І.М. Онопрієнко.-   

Суми, 2019. - 123 с. 

 

Викладені теоретичні основи навчального матеріалу з курсу 

«Маркетинговий аудит» у вигляді тематичних лекцій за 

темами курсу відповідно робочій навчальній програмі 

дисципліни за денною та заочною формою навчання. 

Запропоновано практичні завдання з методики проведення 

маркетингового аудиту. 

 

Репозитарій  

СНАУ 

2020 рік 

Макаренко Н.О. Маркетингове 

ціноутворення. Теоретичні 

основи: навч. посібник/ Н.О. 

Макаренко, М.О. Лишенко. - 

Буринь: ПП «Буринська 

районна друкарня», 2020. -129 с. 

 

Викладено теоретичні й методологічні засади для ухвалення 

відповідних маркетингових рішень та здійснювати 

дослідження ринку під час ціноутворення; використання 

найефективніших методів і стратегій ціноутворення; вдало і 

ефективно проводити політику формування та зміни 

поточних цін; визначати основні законодавчі й нормативні 

документи, які впливають на ціноутворення. 

 

Репозитарій 

СНАУ 

 

  

 

 

 

 

  

http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/6935/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/6935/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/8280/1/13.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/8280/1/13.pdf

