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1 //Economy and Law - АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ /Тріщ Ростислав Іванович
        Стаття присвячується можливим дискусіям щодо віднесення однієї з форм розрахунків в цивільно-господарському обороті –
акредитиву до виду (способу) забезпечення виконання договірних зобов’язань.
       The article is dedicated to probable discussions as to one the forms of cleaving – off – civil and economic turnover of payment as the way for security obligations
performance.
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2 // Проблемні питання міграції молоді в Прикарпатті 

Проблемні питання міграції молоді в Прикарпатті
Олександр Валерійович Гупалюк Студент ІІ курсу

юридичного факультету, к.філос.н., доц. Гараніна Г.Г.,
д.е.н.,с.н.с. Васильєв О.В.

         "Незважаючи на складні соціально-економічні умови, молодь вважає, що чи мало проблем можна вирішити найближчим часом. Відповіді на
питання з приводу вирішення гострих проблем суспільства виглядають так: 21,1% вважають можливим вирішення житлової проблеми, 15,8% -
роботу загального транспорту, 10,5% - роботу лікарень, 15,8% - охорону навколишнього середовища (див. Табл.27), що буде знижувати міграційні
настрої."
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3 //  Лауреаты Нобелевской Премии России поддерживают "Школу "Университет" профессора
В.В.Стырова

Желаю Вам всяческих успехов ! Академик Российской Академии наук, лауреат Нобелевской премии, профессор   В.Л.Гинзбург

Поддержка интеллектуально-духовных Лидеров Мира, защита Прав Человека, работа с МБЦ- Кембридж и АБИ | Просмотров: 252 | Author: Vasiljev
Alexander | Добавил: Vasiljev | Дата: 2012-06-05

 
 
4 //Дисертація Гребенюка В.В. "Концептульні засади соціально-орієнтованої економіки України"
(впровадження результатів дослідження і висновки)

Соціальна відповідальність бізнесу в громадянському суспільстві
   Проблема соціальної ролі бізнесу в сучасному громадянському суспільстві взагалі, його соціальної відповідальності зокрема, серед актуальних
соціально-економічних проблем набула першорядного значення. Зовсім неочікувано всесвітньо відоме щорічне зібрання найвпливовіших
політиків, найсолідніших бізнесменів та продвинутих інтелектуалів у Давосі для обговорення найгостріших, переважно економічних проблем з
2007 року було доповнене зібранням Форуму соціальних підприємців. 
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5 //Oksana Yanoshac-Pshibila - to Dissertation Art "Heritage of European Nation-Ukrainian"/"Спадщина Європейського
Народу"-3

Habitation — one of the most meaningful components of traditional-domestic culture
of any people. It is certain microcosmos, in the reserved space which is passed by the
family life: here since time immemorial there are various processes, it was cooked, rested,
celebrated domestic events and sent ceremonies. In building all numerous copulas and
mutual relations between family members are concentrated.

The outstanding influencing corrects a natural environment. It dictates, what build
materials to apply, and it, in the turn, is reflected on constructions of building, architectural-
plastic decisions: what height a roof is to be, what sizes of opening of windows and doors,
thickness of walls.

Folk architecture of Pricarpattya second half XIX – beginning of the XX
st. / Oksana Yaroslavina Yanoshac-Pshibila /Оксана Ярославовна
Янощак-Пшибыла
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6 //Особливості ведення обліку та аудиту у промислово-фінансових групах /Магістерська дисертація Гречаник



Лілії Богданівни
In the dissertation expedience of creation of international rural-industrial and

finances group of space guard (IRIFG of SG) is grounded s bringing in of
infrastructure of rural districts of Ukraine and consultation centers of Poland, and
also creative potential of this structure is exposed at subsequent development of
promislovo-finansovikh groups and strengthening of co-ordinating collaboration

within the limits of international association of industrial and finances groups
(IAIFG). Concrete suggestions are given in relation to creation of IRIFG of SG with
bringing in of joint-stock subsections of VAT the «Mariupol metallurgical combine

of the name of Illicha» and Polish investment fund «Pioneer». 
1 липня 2010 р. у Івано-Франківському Університеті права ім. Короля Данила

Галицького була на відмінно захищена магістерська робота на тему «Особливості
ведення обліку та аудиту у промислово-фінансових групах», в якій  розглядали

можливість створення міжнародної агропромислово-фінансової групи космічної безпеки
(МАПФГ КБ) Україною разом з її стратегічним партнером Польщею.

Ця праця получила високу оцінку д.е.н. М.В.Щурика і викликала зацікавленість
фахівців, тому вчена рада Інституту виносить її на обговорення на своїй  Інтернет-
сторінці, приводячи офіціальні відгуки на сайті Азовського (Українського) відділення

Академії Економічних наук и підприємницької діяльності
Dissertations / Дисертації-доповіді | Переглядів: 1189 | Author: Гречаник, Лілія Богданівна | Додав: Vasiljev |
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7 //Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції скульптурного різьблення України /дисертація Гребенюка І.В.

Міністерство освіти і науки україни
Івано-Франківський університет права імені короля данила галицького

Факультет архітектури та будівництва
Кафедра «Архітектури та містобудування»

 

Гребенюк Іван Васильвич
 

                                                                                      на правах препринту доповіді
 Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції скульптурного

різьблення України
  Дисертація  на здобуття почесного університетського звання "доктор мистецтв" 

 Івано-Франківськ - 2010 
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8 //Влияние режимов технологических операций на стабильность качественных характеристик продукции /

Е.Э.Гартунг
       Today in researches in the field of technology of preservation of qualitative characteristics of already made production are engaged exclusively a
little at the Ukrainian scientific research institutes. The results of researches executed by Elena Eduardovnoj Gartung under the direction of professor
G.V.Tverdohleb for the first time have been published in 1985 in separate release of News of higher educational institutions "Food technology" (ISSN
0579-3009). In 1998 work practically полность it has been prepared for printing and G.V.Tverdohleb insisted on the prompt end of formalities. But
during our unstable time of the relation to a science and scientists these "formal trifles" become insuperable...
       Institute ESCR academic council considers inadmissible today forget to oblivion results of almost significant research works. Therefore we
specially within a year prepared this material for placing on the Institute site. We hope that it will interest domestic and foreign experts.

                      *                                *                                 *

       Сегодня исследованиями в области технологии сохранения качественных
характеристик уже произведенной продукции занимаются исключительно мало в
украинских научно-исследовательских ниститутах. Результаты исследований,
выполненные Еленой Эдуардовной Гартунг под руководством профессора
Г.В.Твердохлеб были впервые опубликованы ещё в 1985 году в отдельном выпуске
Известий высших учебных заведений "Пищевая технология" (ISSN 0579-3009). В 1998
г. работа была практически полность подготовлено к печати и Г.В. Твердохлеб
настаивала на скорейшем завершении формальностей. Но в наше неустойчивое время
отношения к науке и учёным эти "формальные мелочи" становятся непреодолимыми...
          Учёный совет Института ЭСКИ считает недопустимым сегодня предавать
забвению результаты конкретных и значимых исследовательских работ. Поэтому мы
специально в течении года готовили этот материал для размещения на сайте
Института. Надеемся, что он заинтересует отечественных и зарубежных специалистов.
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відповідальності /І.М.Богославець, магістерська

      Завдяки системі збалансованих показників процес
управління компанією перетворюється у зрозумілий,
чітко відпрацьований механізм, який сприятиме
перетворенню стратегії в реальність. Таке поетапне
впровадження BSC допомагає досягти системності,
цілеспрямованості в процесі реалізації стратегічних
завдань.
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10 //Методологічні засади осмислення джерел сакральної архітектури Центральної Європи /Д И С Е Р Т А Ц І Я
Соколовського Зенона Богдановича

    Азовське (Українське ) відділення Академії
економічних наук

і підприємницької діяльності 
                          

                                                                               на правах препринта доповіді
                                                                     Присвячена Пам’яті Члена   «Хельсинської  

                                                                       групи», Видатного архітектора
                                                                                       Миколи Масляка

 

     Соколовського Зенона Богдановича 
 

 Методологічні засади осмислення джерел сакральної
архітектури Центральної Європи (досвід теоретико-
методологічного аналізу стилів сакральної архітектури
Європи з урахуванням практики відтворення дерев’яних

Церков в Прикарпатті)
 

    Спеціальність „ Архітектура ”
 

Д И С Е Р Т А Ц І Я
на здобуття почесного звання „доктора мистецтв ” у формі наукової доповіді 

      
    "Упродовж століть будувались дерев’яні церкви на Гуцульщині, Бойківщині та Лемківщини, а і досі
архітектори вважають, що їх високо інженерні витвори складались за рахунок еволюційного розвитку. Але чому
цього розвитку не має не тільки в інших країнах, а і поряд у сусідів ?"
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11 //ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ /Мельник Алла Василівна

Мельник Алла Василівна
«ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ»

ДИПЛОМНА РОБОТА
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

 
Ми бажали цією працею Алли Василівни презентувати сучасний, потужний колектив -
ВАТ "Івано-Франківський мясокомбінат" (Голова правління Федик Микола Васильович),
який у складних кризових умовах не розгубився, а продовжує спиратись на якісні 
сучасні інвестиційні схеми. Тому в цілому підприємство ВАТ «Івано-Франківський
м'ясокомбінат» обґрунтовано здійснює первинне розміщення іменних процентних
облігацій номіналом 1000 грн. на загальну суму 450 000 тис. грн. на торговельних

майданчиках ПФТС і Східно-Європейській Фондовій біржі.



майданчиках ПФТС і Східно-Європейській Фондовій біржі.
 

Івано-Франківськ
2012 р.
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12 //Реінженіринг маркетингової служби середнього підприємства гірничо – обробної галузі / ЧЕРНЯНЧУК
ТЕТЯНИ МИХАЙЛІВНИ

Карпатський інститут підприємництва ВНЗ "Відкритий міжнародний університет
розвитку людини "Україна"
Кафедра менеджменту

ДИПЛОМНА РОБОТА  МАГІСТРА
Реінженіринг маркетингової служби середнього підприємства гірничо – обробної галузі

(за матеріалами ВАТ „Закарпатнерудпром”)

ЧЕРНЯНЧУК ТЕТЯНИ МИХАЙЛІВНИ
студентки V курсу, групи МО-51-02   спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій"

спеціалізації "Менеджмент підприємницької діяльності”

Науковий керівник:   проф. Васільєв  Валерій Олександрович (завершав керування 
Васільєв О. В.)

Допущена до захисту:  Зав. каф. менеджменту  проф. Рущак М.Ю.
Хуст – 2007
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ДЕМОКРАТИЧНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького , Інститут світової економіки і міжнародних відносин

Азовське (Українське) відділення Академії економічних наук и підприємницької діяльності, Інститут економіко-соціокультурних
досліджень ім. Ольги В. Васильєвої-Католик

Програма  наукової конференції  (м. Івано-Франківськ, 29 грудня 2009 року) Робоча мова – українська

Місце проведення конференції Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького м. Івано-Франківськ, вул.
Є.Коновальця, 35 (зал засідань)
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13 // Іван Володимирович Буртняк - заст. завідувача кафедри «Облік і аудит», кандидат
економічних наук – «Моделювання динаміки українського фондового ринку»
(Досліджується вплив міжнародних фондових індексів на український фондовий ринок за
допомогою авторегресійних моделей з умовною гетероскедастичністю (ARCK) .
Встановлено залежність між величиною індексу ПФТС (Перша фондовій Російська
торгова система) та величиною індексів DAX (головний індекс німецького фондового
ринку), NASDAQ (Нью-Йоркський фондовий індекс) та PTC (Російська торгова система).»

 
14// Кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Лукач
У.Р. «Концептуальні засади до дослідження політичних трансформацій» (Аналіз
процесів посткомуністичних трансформацій вимагає нових концептуальних підходів,
зокрема відмови від уявлень про їх лінійний характер. Труднощі та невдачі демократичної
практики трансформаційних переходів спонукають до більш чіткого визначення
демократії, уточнення її параметрів та чинників. Розширення застосування моделі
переходу привело до виникнення транзитології як окремого напряму порівняльної
політології і появи поняття транзитологічна парадигма. Яка є широкою концептуальною
схемою аналізу суспільно-політичних змін сучасності і бере за основу (модель
П.О.Сорокіна та ін.) цінностні орієнтації).

 
15 // Заступник декана економічного факультету, доц. Криховецький І.З. «Методологічні
засади розвитку сучасного третинного сектору економіки в умовах зростання
міжнародної конкуренції» (Обґрунтована і представлена концепція змін в вирішенні
соціально- економічних питань функціонування туристично-рекреаційних комплексів з
метою досягнення високої ефективності вітчизняними промислово- фінансовими групами
(ПФГ) на світових ринка. Визначена сутність категорій «труда (праці)», «соціально-
культурного розвитку», що маєособливе значення в умовах беззбиткового функціонування
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використання ресурсів планети повинна відповідати складна система координування
розвитком Світової економіки, яка б могла швидко і адекватно реагувати на виклики часу).
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культурні взаємозв’язки із народами Центральної і Західної Європи. Ми щиро
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виробництву енергії. Карпати дають ключ до пізнання старовинної технології, треба
тільки вивчати фахівцям різних напрямів, в першу чергу, фізикам та інженерам. Каміння
мають велику енергетичну силу, яку 4000 тисячі років до нашого часу вміли
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