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Вовчак О.Д. 

Банківська інвестиційна діяльність в Україні: монографія / О. Д. 

Вовчак. – Львів: Вид-во ЛКА, 2005 

ISBN: 966-8561-45-7 

 

У монографії аналізуються особливості, закономірності та 

державні регулятори розвитку банківського інвестування в Україні 

та світі. 

Для науковців, підприємців, викладачів, студентів, усіх, кому не 

байдужі проблеми розвитку банківського бізнесу 



 

 

 

 

 

 

Страхарчук А. Я.  

Управління ризиками платіжних систем у перехідній економіці : 
монографія / А. Я.Страхарчук, В. Страхарчук, Г.І. Башнянин, О.Д. 

Вовчак. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 223 с. 

 



 

 

 

 

 

 

Андрушків І.П. 

Інвестування регіональної економіки та його ефективність : 

монографія / І.П. Андрушків, О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. – Львів : 

Видавництво ЛКА, 2010. – 192 с. 

ISBN 978-966-1537-72-8 

 



 

Копилюк О.І. 

Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової 

нестабільності: монографія / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 

Львів : Видавництво “Ліга-прес”, 2010. – 236 с. 
Монографія присвячена теоретичним і методологічним аспектам, 

пов’язаним з необхідністю пошуку науково обґрунтованих підходів щодо 

визначення суті, критеріїв класифікації та оцінки формування і 

використання ресурсного потенціалу банків. З огляду на існуючі кризові 

явища у функціонуванні банків України аналізуються наявні проблеми та 

пропонуються концептуальні засади вдосконалення процесу управління 

ресурсним потенціалом банків. 

Висвітлюються питання ефективності формування і розміщення 

ресурсів банків, проблеми, пов’язані із відтоком депозитів й зростанням 

прострочених і безнадійних до повернення активів. Особлива увага 

приділяється питанням вдосконалення процесу управління ресурсним 

потенціалом банків. 

Призначена для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 

викладачів, фахівців у сфері банківської діяльності. 



 

Ніконенко У.М. 

Еволюція монетарної політики України в умовах ринкової 

трансформації економіки : монографія / У.М. Ніконенко, О.І. 

Копилюк. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 254 с. 

ISBN 978-966-322-217-2 
Авторами досліджуються особливості процесу формування монетарної 

політики в Україні у період ринкової трансформації. Проводиться періодизація 

монетарної політики в Україні з урахуванням впливу інструментів її реалізації на 

рівень інфляції в Україні. За допомогою економетричного аналізу виявляються 

відмінності в характері менетарних процесів в умовах ринкової трансформації 

економіки. Досліджується вплив монетарних інструментів на стан  грошово-

кредитного ринку. Розраховуються емпіричні підходи до аналізу диспропорцій у 

монетарній політиці з урахуванням посилення впливу глобалізації на структурні 

викривлення економіки. 

Обґрунтовується необхідність зміни монетарного режиму шляхом 

поетапного переходу до подвійного таргетування грошової маси та валютного 

курсу з поступовим впровадженням режиму таргетування інфляції, що 

забезпечить подальше реформування монетарної політики та наблизить її до 

стандартів реалізації монетарної політики в країнах ЄС, стабілізує інфляційні 

очікування й гарантуватиме реалізацію політики стабільності цін. 

Призначена для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 

викладачів, фахівців у сфері банківської діяльності. 



 

Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального 

секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції : 

монографія / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. 

Барановського. – К. : УБС НБУ, 2010. – 482 c. 

ISBN 978-966-484-086-3 
Монографія присвячена теоретичним і прикладним проблемам підвищення 

ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах 

євроінтеграції та глобалізації. Особливу увагу приділено питанням 

функціонування інтегрованих структур в економіці України, формування і 

використання фінансових ресурсів банків з метою підтримки реального сектору, 

розвитку кредитного процесу в банківській сфері. Результати досліджень містять 

обґрунтування теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення фінансування банками інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств, підтримки банками процесів інтелектуалізації економіки, 

запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в банківському 

секторі, розвитку фінансового лізингу в Україні, а також застосування економіко-

метематичних методів та моделей у вивченні процесів взаємодії банківського і 

реального секторів економіки. 

Для фахівців НБУ та комерційних банків, практиків-економістів, науково-

педагогічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів 

економічного профілю, а також широкого кола зацікавлених читачів. 



 

 

 

 

 

 

 

Башнянин Г.І. 

Фінансово-кредитний механізм державного регулювання 

економічного зростання в Україні : монографія / Г.І. Башнянин, 

М.В. Корягін, Б.І. Кабаці, Ю.О. Самура, Т.В. Черничко. – Львів : 

Видавництво ЛКА, 2011. – 224 с. 

ISBN 978-617-602-001-1 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Вовчак О.Д. 

Інноваційне забезпечення розвитку економіки регіону: сучасний 

стан та перспективи : монографія / О.Д. Вовчак, З.Р. Костак. – 

Львів : Видавництво ЛКА, 2011. – 220 с. 

ISBN 978-617-602-029-5 

 



 

 

 

 

Концентрація банківського капіталу в Україні: управління і 

досвід : монографія / О.Д. Вовчак, С.К. Реверчук, Ю.О. Бойко. – 

Львів : «Растр-7», 2012. – 192 с. 

ISBN 
 



 

 

Управління податковою безпекою суб’єктів підприємництва в 

Україні : монографія / О.Д. Вовчак, С.К. Реверчук, Н.М. Рущишин, 

І.Г. Кеменяш. – Львів: вид-во ЛКА, 2013. – 192 с. 

ISBN 978-617-602-069-1 
 

 



 

Регіональна політика розвитку банківської системи України : 

монографія / О.І. Копилюк. – Одеса: Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014. – 576 с. 

ISBN 978-966-02-7263-7 

Розроблено новий напрям регіональних теоретико-

методологічних досліджень – формування і розвиток регіональної 

політики банківської системи України як важливої складової 

регіональної політики України загалом. Розкрито сутність 

банківської системи через призму розвитку регіону, окреслено 

ознаки, принципи її функціонування та місце в регіональній 

суспільній системі, обґрунтовано зміст, цілі, завдання та 

інструментарій забезпечення реалізації регіональної політики 

розвитку банківської системи. Сформовано теоретичну базу 

дослідження, дано оцінку національним і регіональним чинникам 

розвитку регіональної політики банківської системи, обґрунтовано 

напрями реалізації перспективної регіональної політики розвитку 

банківської системи України. 

Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників 

органів регіонального управління, а також для всіх, хто цікавиться 

проблемами розвитку регіонів, їх складових, у тому числі й 

банківської системи на національному і регіональному рівнях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку 

соціально-економічних систем [Текст] : монографія / за заг. 

редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної, д-ра екон. наук С.А. 

Навроцького. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 283 с.  

У монографії викладено методологічні засади формування 

фінансового механізму розвитку держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання, визначено його важелі та інструменти і наведено 

практичні рекомендації щодо їх застосування, а також розглянуто 

окремі галузеві аспекти функціонування фінансового механізму. 

Видання рекомендоване для наукових співробітників, викладачів, 

аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. 

 



 

Копилюк О. І. 

Форми і методи управління прибутком банків: монографія / 

Копилюк О. І., Ревич М.Я., Музичка О. М., Підлипна Р. П. - Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 254 с. 

 

Монографія присвячена теоретичним та методологічним 

аспектам, які пов’язані з необхідністю пошуку науково 

обґрунтованих підходів щодо визначення суті, форм, методів, етапів 

й механізму формування, розподілу та оцінки банківського прибутку 

з позицій його функціональної та стратегічної спрямованості. З 

урахуванням специфіки функціонування банків України 

аналізуються фінансово-економічні показники їх діяльності, які 

дозволяють оцінити рівень достатності прибутку, чинники його 

нарощення для подальшого зростання обсягів діяльності, 

методичний інструментарій комплексної оцінки прибутковості в 

контексті перспектив розвитку й глобальних викликів і загроз. 

Висвітлено питання вдосконалення форм і методів управління 

прибутком банків у сучасних умовах господарювання на основі 

застосування економіко-математичного моделювання, рекомендації 

впровадження основних стратегій управління прибутком з 

використання середньострокової програми їх розвитку та 

застосування інноваційних підходів. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 

викладачів, фахівців у сфері банківської діяльності. 



 

Управління розвитком суб’єктів підприємництва: 

механізми, реалії, перспективи: колект. моногр. / за заг. ред.. Т. В. 

Гринько.-Дніпро: Біла К.О., 2018. - 444 с. (Костак З. Р., Маліновська 

О. Я. Формування економічної безпеки суб’єктів 

підприємництва.  С.161-171). 

В монографії досліджено теоретико-методологічні засади 

організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики 

суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки держави: 

обґрунтовано сучасні механізми формування стратегії розвитку 

підприємств України в умовах євроінтеграції: розроблено 

рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 

підприємництва в умовах мінливого середовища: систематизовано 

методологічні, теоретичні та методичні засади формування 

економічної безпеки сучасних суб’єктів підприємництва:розроблено 

перспективні напрями розвитку системи управління фінансово-

економічною діяльністю суб’єктів підприємництва. Особливу увагу 

зосереджено на методах та інструментах управління інноваційним 

розвитком підприємств в сучасних умовах господарювання.  

Матеріали монографії будуть корисними для наукових 

працівників фахівців підприємств різних видів економічної 

діяльності, викладачів, аспірантів і студентів економічних 

спеціальностей, а також широкого кола спеціалістів. 

 

 



 

Стратегії економічного розвитку: мікро- та 

макроекономічний рівні : колективна монографія / За заг. ред. О. 

Л. Гальцової. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 

348 с. (Рущишин Н. М., Костак З. Р., Іванова Р. Ю. Фінансова 

безпека держави: теоретичні аспекти та оцінка її сучасного 

стану. – С. 84-108). 

Монографія присвячена дослідженню методологічних і 

прикладних питань економічного розвитку. На сьогодні стратегія 

розвитку є домінуючою в дослідженні світової економіки. 

Світогосподарська практика підтверджує системну сутність 

економічного розвитку, її об’єктивний характер, дуалістичну 

природу, безпрецедентні (позитивні і негативні) впливи на мікро- та 

макрорівень економічного розвитку країн світу.  

Дана праця безперечно зацікавить науковців, аспірантів, 

студентів та всіх небайдужих до теми монографії. 



 

Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen 

Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von 

Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – 

kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, 

Austria, , 2018. – 470 p. (Рущишин Н. М., Галько Н. В. 

Трансфертне ціноутворення як інструмент протидії ухиленню 

від сплати податків в Україні.  С 313-323). 

 

ISBN 978-3-953794-29-4 

Die Monographie offenbart das Wesen der Funktionierung des 

internationalen Finanzsystems in der heutigen Welt, erscheint das 

Problem der Entwicklung des Finanzenmarktes in der Ukraine und in 

anderen Ländern. Die Rolle und die Bedeutung des Staates bei der 

Umsetzung der Sozialstrategie der gesellschaftlichen Entwicklung sind 

Begründet. Die Analyse der Formen und die Verwendung von Steuer- 

und Haushaltskomponenten des Finanzsystems in der Regulierung der 

nachhaltigen Entwicklung des Landes im Allgemeinen und der Regionen 

insbesondere ist durchgeführt. Die grundlegenden Faktoren der staatliche 

Einfluss auf den Versicherungsmarkt der Ukraine sind begründet. 

Besondere Aufmerksamkeit wird der Funktionsweise von Unternehmen 

geschenkt. Prioritäten der neuen strukturellen Verhältnisse des 

Finanzsektors der Ukraine sind begründet. Theoretisch-methodische 

Ansätze zur Verbesserung der Finanzpolitik sind ausgearbeitet. 

Die Ausgabe ist an Wissenschaftler, Fachleute des Finanzsektors, 

Lehrer, Studenten und anderen Interessengruppen gerichtet. 

 



 

Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в 

Україні: Монографія / Під ред. д.е.н., професора О. О. 

Непочатенко..– Умань: "Видавець Сочінський  М. М.", 2018.–272 с. 

(Рущишин Н. М. Стратегічне управління фінансовою безпекою 

підприємства С.175-181). 

 

 

У монографії викладені результати досліджень сучасних 

проблем розвитку підприємницьких структур. Висвітлені соціально-

економічні аспекти функціонування підприємств. Розглянуто 

фінанси підприємств та їх роль у забезпеченні сталого розвитку. 

Досліджено стан та проблеми облікової політики підприємств та 

обґрунтовано основні напрями її удосконалення. Вивчено теоретичні 

та практичні аспекти управлінської діяльності підприємств. Значну 

увагу приділено організації маркетингової діяльності на 

підприємствах. 

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових 

співробітників та фахівців, які займаються питаннями розвитку 

економіки. 

 
 



 

Structural transformations and problems of information economy 

formation: Collective monograph. - Yunona Publishing, New York, USA, 

2018. - 292 p. (Рущишин Н. М., Мудра Р. Р. Правові засади 
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Механізм антикризового управління в банках України : 

монографія / Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., 

Музичка О. М. – Львів : СПОЛОМ, 2018. -267с. – Бібліогр.: с.196-

215 (217 назв). 

 

Досліджено теоретичні та методичні основи антикризового 

управління діяльністю банків України, які пов’язані з необхідністю 

пошуку науково обґрунтованих підходів щодо визначення його суті, 

характерних ознак, цілей та завдань. Розглянуто види, етапи, моделі 

банківських криз та складові механізму антикризового управління в 

рамках суб'єктно-об'єктних відносин з обґрунтуванням 

інструментарію управлінських рішень залежно від рівневої 

належності та ієрархічності. Висвітлено методичні підходи до 

вибору й реалізації управлінських рішень щодо антикризових 

заходів, здійснено аналіз і оцінку діяльності банків України в 

контексті виявлення кризових явищ та ефективності антикризового 

управління, розглянуто комплексний підхід до діагностики кризових 

явищ у діяльності банківських установ. 

Запропоновано напрями вдосконалення механізму 

антикризового управління діяльністю банків на основі розробки 

превентивних та реактивних заходів, використання економетричних 

моделей для прогнозування основних показників діяльності банків, 

формування концептуальної схеми фінансової стратегії 

антикризового управління в банківському секторі. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 

викладачів, фахівців у сфері фінансів та банківської діяльності. 

 

 


