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Туленков М. В.  Сучасні теорії 

менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – 

3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 304 с. 

Пропонований посібник присвячений 
аналізу концептуальних засад сучасного 
менеджменту і є першою в Україні 
узагальненою і концептуальною науково-
методичною працею, у якій з системних пози-
цій висвітлено сутність і зміст основних 
теорій, концепцій і моделей організації 
управління, що задіяні в реалізації державної 
соціальної й економічної політики та широко 
застосовуються у світовій управлінській 
практиці. 

Для студентів вищих навчальних закладів, 
аспірантів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться 
актуальними проблемами сучасного наукового менеджменту. 

 

 

 

Менеджмент: теорія та практика : 

навч. посіб. / Т. О. Кузнецова, 

Л. А. Янковська, Н. Б. Савіна, Ж. В. Семчук. – 

2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

293 с. 

Посібник містить основні аспекти 
менеджменту, які дозволять студентам 
усвідомити суть основних категорій 
управління; аналіз становлення і розвитку 
науки управління, особливості управління 
організацією, функції менеджменту, 
принципи та методи управління. Викладені 
у посібнику ділові ігри та проблемні 
ситуації орієнтовані на розкриття 
творчого потенціалу особистості у бізнесі 

та формуванні її професійної 
компетентності, що дозволить розвивати дослідницькі, комунікативні та 
творчі навички і вміння працювати в команді. 
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Вієвська М. Г.  Менеджмент вищої 

економічної освіти : навч.-метод. посіб. 

/ М. Г. Вієвська, Л. І. Красовська, Н. Л. Шкіря. – 

2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

346 с. 

Навчальний посібник містить 
теоретичні та методичні матеріали для 
підготовки науково-педагогічних працівників 
до управління навчальною діяльністю, 
підвищення кваліфікації у сфері психолого-
педагогічних, методичних компетенцій. 

Представлений у посібнику матеріал 
ілюструється прикладами з практики 

викладання, використання педагогічних 
технологій імітаційно-ігрового, інтерактивного навчання, організації 
навчально-виховного процесу відповідно до вимог Болонської декларації. 
Кожний із розділів містить аналіз теоретико-методичного матеріалу, 
проведених досліджень, досвіду практичної діяльності, а також завдання 
для закріплення знань та можливостей використання теорії на практиці.  

Навчальний посібник може бути корисним викладачам, магістрантам 
та аспірантам, всім, хто вивчає проблеми організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі та прагне до вдосконалення педагогічної діяльності. 

 

Міжнародний менеджмент : навч. посіб. 

/ за ред. О. Б. Чернеги. – 2-ге вид., онов. і 

допов. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 592 с. 

У навчальному посібнику викладені 
основні питання стратегічного планування, 
прийняття рішень, організаційного 
розвитку міжнародних корпорацій, 
розглянуто особливості контролю і 
звітності фінансового менеджменту та 
соціальної відповідальності міжнародних 
корпорацій. 

До кожного розділу дається резюме, 
контрольні запитання і практичні ситуації 
для обговорення, перелік літературних 

джерел. 
 Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. 
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Менеджмент : підручник / [О. М. Гірняк, 

П. П. Лазановський]. – 5-те вид., перероб. і 

допов. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 352 с. 

У теоретичній частині висвітлено 
фундаментальні засади менеджменту: його 
сутність та значення, етапи розвитку, 
методи та функції. Значна увага приділена 
питанням прийняття управлінських рішень, 
керівництва та лідерства, організації праці 
менеджера, комунікації та інформації в 
менеджменті тощо. 

Книга містить різноманітні за формою 
вправи (тести, ділові ігри, ситуації, задачі 
тощо). їх виконання дає змогу творчо 

осмислити теоретичний матеріал, закріпити 
його в пам'яті, а наведені відповіді до них - перевірити себе. 

Адресовано студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи 
перекваліфікації та перепідготовки кадрів, менеджерам, підприємцям, усім, 
хто цікавиться наукою про менеджмент. 

 

Ігнатьєва І. А.  Стратегічний 

менеджмент : підручник / І. А. Ігнатьєва. – 2-е 

вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 480 с. 

Підручник детально розкриває 
навчальний матеріал програми нормативних 
професійно-орієнтованих дисциплін 
“Стратегічний менеджмент” та 
“Стратегічне управління підприємством”. 
Його особливістю є представлення нової 
концепції стратегічного менеджменту з 
урахуванням принципів синергії, об’єктно-
цільового та процесного підходів. Відповідно 
до концепції розглядаються теоретичні 
засади та практичні рекомендації 

стратегічного менеджменту, використання 
яких забезпечує стійкі конкурентні переваги підприємства на ринку 
продукції. Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів 
вищих навчальних закладів.  
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Мізюк Б. М.  Стратегічний менеджмент : 

навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, 

І. В. Артищук. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 373 с. 

У навчальному посібнику розглядаються 
концептуальні положення стратегічного 
менеджменту: поняття, етапи розвитку, 
класифікація та види стратегій, аналіз та 
прогнозування середовища, формування 
стратегії та планування, сегментація ринку 
та оцінка привабливості, реалізація 
стратегії та забезпечення процесу страте-
гічного управління. 

За усіма темами наводяться 
контрольні запитання та тести для 

самостійної роботи студентів, а також ситуаційні вправи та ділова гра.  
 

Мізюк Б. М.  Основи стратегічного 

управління : підручник / Б. М. Мізюк. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 544 с. 

Стратегічне управління, що 
розглядається як діяльність вищого 
керівництва в конкурентному середовищі 
ринкової економіки, становить важливу 
складову менеджменту підприємства. В 
підручнику комплексно охоплено становлення 
та розвиток стратегічного управління, 
основні процеси формування та реалізації 
стратеії. 

Розглянуті конкретні моделі основних 
видів стратегій підприємства, розкрита 

концепція прийнятого ризику стратегічних рішень, математичні моделі 
та управління ризиком в циклічному процесі розробки та виконання 
стратегії. Приділена увага інформаційному забезпеченню стратегічного 
управління. Розкрита інформаційна природа управління та організація 
інформаційного забезпечення прийняття стратегічних рішень на базі 
сучасних інформаційних технологій. 

Для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, 
менеджерів, підприємців. 
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Зовнішньоекономічні операції і 

контракти : навч. посіб. / В. В. Козик, 

Л. А. Панкова, О. Ю. Григор'єв та ін. – 4-те 

вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 511 с. 

У третьому виданні навчального 
посібника в логічній послідовності 
розглянуто класифікацію, зміст та 
особливості зовнішньоекономічних операцій, 
методи їх техніко-економічного 
обґрунтування, митного оформлення. 
Значне місце відведено змісту 
зовнішньоторгових контрактів, описані 
обов’язки контрагентів та наведені 
необхідні документи для укладання угоди з 

урахуванням міжнародних норм і правил. Наведені у додатку зразки форм 
різних контрактів можуть бути основою під час розробки та укладання 
аналогічних реальних зовнішньоторгових контрактів. 

Навчальний посібник може бути використаний для студентів за 
напрямом «Міжнародна економіка» при вивченні дисциплін «Бюджетування 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства», «Митна справа», 
«Економіка міжнародної туристичної та інвестиційно-інноваційної 
діяльності» та за напрямом підготовки «Менеджмент» при вивченні 
дисциплін «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», 
«Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності, «Митна справа та 
міжнародні страхові послуги», «Технологія зовнішньоекономічних операцій 
та міжнародні інформаційні системи». 

 
 

Міжнародна та зовнішньоекономічна 

діяльність : навч. посіб. / В. В. Зінченко, 

В. Г. Алькема, О. Б. Бурова та ін. – Львів : 

Магнолія 2006, 2018. – 465 с. 

Навчальний посібник надає знання про 
загальні закономірності функціонування 
зовнішньоекономічної діяльності у системі 
міжнародних економічних відносин, ме-
неджменту міжнародної економіки і 
глобальних процесів, форми прояву цих 
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закономірностей у різних секторах світового господарства; основні 
механізми регулювання та управління розвитком зовнішньоекономічних і 
міжнародних економічних відносин на національному та 
інтернаціональному рівнях. 

Здійснено комплексне дослідження різних рівнів та особливості 
зовнішньоекономічної і міжнародної економічної діяльності в системі 
міжнародних економічних відносин. Характеризується сучасний стан, 
проблеми та перспективи різних аспектів менеджменту ЗЕД, участі 
України в міжнародних і зовнішньоекономічних господарських зв’язках та 
інтеграційних процесах. 

Книга буде корисною для широкого загалу студентів різних 
економічних спеціальностей, викладачів, аспірантів, слухачів 
магістратури, усіх, хто цікавиться питаннями процесів глобалізації, 
міжнародної економіки, зовнішньоекономічної діяльності, менеджменту 
міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів. 

 
 

Кулішов В. В.  Мікро- макро економіка : 

підручник / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія 

2006, 2019. – 484 с. 

У підручнику висвітлено основні 
теоретичні і проблеми мікро та макроеконо- 
мічного аналізу. Підручник носить системний 
характер і складений за нормативною 
програмою курсу “Мікроекономіка” та 
“Макроекономіка”, що викладається 
студентам економічних спеціальностей. 
Забезпечує використання повного комплексу 
основних методів навчання: словесного, 
наочного і практичного. Розділи підручника 
містять схеми, таблиці, формули для 

розрахунків, тести, проблемні ситуації, 
практичні задачі та методику їх розв’язання. Це дозволяє студентам 
краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати 
його. 

Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, 
відділень економічного спрямування. Може бути використаний в системі 
післядипломної освітии, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
практичних працівників. 
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Дубич К. В. Актуальні проблеми 

державного управління соціальними 

послугами : підручник / К. В. Дубич. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 411 с. 

Вперше в Україні видається підручник, 
який системно аналізує сучасний стан 
державного управління соціальними 
послугами, визначає актуальні проблеми цього 
процесу та спрямовує студентів до науково- 
дослідної роботи з їх вирішення. В підручнику 
розміщена навчальна програма та тека з 
питаннями для самоконтролю, тематикою 
магістерських дипломних проектів і 
методичні вказівки з і науково-дослідних робіт 

студентів. 
Розрахований підручник на студентів вищих навчальних закладів, 

аспірантів та викладачів галузі знань 28 “Управління та адміністрування” 
спеціальності 281 “публічне управління та адміністрування” і галузі знань 
23 “соціальна робота” спеціальності 231 “соціальна робота”. Підручник 
може бути використаний для підвищення кваліфікації державних 
службовців та соціальних працівників. 

 

Дубич К. В.  Історія і теорія соціального 

забезпечення в Україні та за кордоном : навч. 

посіб. Т.1 / К. В. Дубич. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 272 с. 

У навчальному посібнику відображено 
історичну періодизацію становлення 
системи соціального забезпечення в Україні 
таза кордоном. Обгрунтовано державно-
правові основи соціального забезпечення 
населення в Україні. Розкрито теоретико-
методологічні основи соціального 
забезпечення та понятійний апарат. 
Охарактеризовано соціальне забезпечення 
та морально-етичні принципи соціального 
забезпечення. Визначено та обґрунтовано 

гуманітарну та благодійну допомогу як напрям соціального забезпечення 
населення в Україні. 
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Дубич К. В.  Практика соціального 

забезпечення конкретних категорій 

населення : навч. посіб. Т.2 / К. В. Дубич. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 434 с. 

У навчальному посібнику розкрито та 
обгрунтовано систему соціального 
забезпечення конкретних категорій 
населення зокрема: сімей, людей похилого 
віку, учасників бойових дій та постраждалих 
від різного роду репресій, внутрішньо 
переміщених осіб, безробітних, інвалідів, 
дітей-сиріт та постраждалих внаслідок 
аваріїї на ЧАЕС та ін. Навчальний посібник 
написаний для студентів і викладачів галузі 

знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 
23.2. «Соціальне забезпечення» та фахівців-практиків соціальних служб, 
установ, закладів, громадських організацій, які працюють в системі 
соціального захисту населення. 

 
Правове регулювання інформаційної 

діяльності : навч. посіб. / В. Ю. Жарких, 

І. Б. Білоусов, І. Б. Кривдіна та ін. – Київ : 

Каравела, 2018. – 232 с. 

Навчальний посібник підготовлено з 
урахуванням сучасних стандартів 
Болонського процесу у викладанні правових 
дисциплін, теоретичний матеріал повністю 
відповідає програмі навчального курсу 
«Правове регулювання інформаційної 
діяльності». Крім загальних питань, у 
посібнику є контрольні запитання і 
рекомендована література, які можуть бути 
використані студентами при підготовці до 
занять. 

Для студентів, що навчаються за гуманітарними неюридичними 
напрямами підготовки, аспірантів, викладачів та практиків. 
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Карпунь І. Н.  Управління фінансовою 

санацією підприємства : навч. посіб. 

/ І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

417 с. 

У навчальному посібнику подано головні 
механізми управління санацією, 
реструктуризацією та банкрутством 
суб’єктів господарювання. Послідовно 
викладено економічний зміст, форми та 
порядок здійснення фінансового 
оздоровлення, об'рунтовано методику 
санаційного аудиту, організації контролінгу 
та розробки стратегії санації на 

підприємствах, з’ясовано позиції 
контролінгових служб у запобіганні фінансовій кризі підприємства та 
успішній реалізації санаційної концепції.  

Докладно викладено нормативно-методичне забезпечення управління 
процесів санацій підприємств різних форм власності та найважливіші 
економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств. На кон-
кретних фактах об'рунтовано дії кредиторів, зокрема банків у відносинах з 
фінансово неспроможними боржниками. 

Посібник призначений для студентів магістерських програм економіч-
них факультетів вузів.  

 

Економічне планування операційної 

діяльності підприємства : монографія. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 552 с. 

У монографії викладено методи 
економічного планування вартісно-грошових 
потоків, які виникають під час виробництва 
і реалізації виготовленої продукції. 
Розглянуто три види економічного 
планування операційної діяльності 
підприємства - оперативне (до року), 
тактично- стратегічне (два роки і більше) і 
довгострокове (20-30 років). Монографія 
призначена для науковців, викладачів, 
аспірантів, студентів. 
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Ковалюк Т. В.  Алгоритмізація та 

прогнозування : підручник / Т. В. Ковалюк ; за 

заг. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 400 с. – (Комп'ютинг). 

У підручнику розглядаються основні 
поняття алгоритмізації: поняття та 
властивості алгоритмів, базові алгоритмічні 
структури, типи алгоритмів, структури 
даних. У підручнику розв’язана велика 
кількість різноманітних задач з обробки 
масивів, рядків, структур, файлів і списків. 
Велика увага приділяється важливим 
алгоритмам матричної та векторної 
алгебри, обробці динамічних структур даних і 

обчисленням на графах. Подані програмні 
реалізації типових класичних алгоритмів сортування та пошуку. Усі коди 
супроводжуються детальними коментарями, описом алгоритмів та 
застосованої техніки програмування. Окремий розділ книги присвячено 
теоретичним засадам структурного програмування. Як робоча мова 
програмування у підручнику використовуються мови C/C++. 

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки», 
«Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія» і вивчають сучасні 
інформаційні технології в рамках дисциплін «Алгоритмізація та 
програмування», «Основи програмування та алгоритмічні мови», а також 
для викладачів зазначених дисциплін. 

 
 

Катренко А. В.  Дослідження операцій : 

підручник / А. В. Катренко. – 4-те вид., випр. та 

допов. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 350 с. – 

(Комп'ютинг). 

У підручнику викладені основні поняття 
та методологія операційного дослідження, 
методи та задачі дослідження операцій, 
наведені алгоритми розв’язання задач пошуку 
оптимальних рішень. Розглянуті предмет та 
задачі дослідження операцій, задачі лінійного 
програмування та методи їх розв’язання 
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(прямий, двоїстий, модифікований симплекс-метод та метод Данціґа-
Вулфа для розв’язання блочних задач лінійного програмування), 
транспортна задача, потокові задачі оптимізації на мережах; цілочисельні 
задачі (методи Ґоморі, розгалужень та границь, задача про комівояжера), 
основні підходи до розв’язання задач багатокритерійної оптимізації. 
Викладені методи планування на мережах (СРМ та PERT), ігрові задачі (ігри 
двох осіб, основні поняття позиційних та кооперативних ігор), задачі 
масового обслуговування та управління запасами, динамічне 
програмування, методи розв’язання нелінійних оптимізаційних задач.  

Зміст підручника відповідає програмі обов’язкового курсу 
«Математичні методи дослідження операцій», що належить до 
фундаментальних для базового напрямку «Комп’ютерні науки». 
Викладення теоретичного матеріалу подано з доведенням основних 
результатів. З метою закріплення матеріалу у кожному розділі наведені 
приклади розв’язання практичних задач, подано перелік питань та 
завдання для самостійного виконання. 

Розрахований на бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Ним можуть 
скористатися аспіранти та викладачі комп’ютерних наук ВНЗ, студенти 
та викладачі економічних напрямків, де викладається навчальний предмет 
«Дослідження операцій», а також практичні працівники та спеціалісти. 

 
 

Коруд В. І.  Електротехніка : підручник 

/ В. І. Коруд, О. Є. Гамола, С. М. Малинівський. – 

4-те вид., пер. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 447 с. 

У підручнику, написаному відповідно до 
програм підготовки спеціалістів, бакалаврів і 
магістрів, подано основні поняття 
електротехніки. Розглянуто основні теорії 
електричних і магнітних кіл, а також 
перехідні процеси та нелінійні кола. Описано 
будову та роботу електричних машин 
змінного та постійного струму, наведено 
поняття електроприводу, 
електропостачання та електробезпеки. 

Підручник містить приклад розв’язку задач, 
запитання для самоперевірки, задачі для самоопрацювання. 

Призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. 
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 Бех О. В.  Збірник задач з математичного 

програмування : навч. посіб. / О. В. Бех, 

Т. А. Городні, А. Ф. Щербак. – 2-ге вид., стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 212 с. 

Навчальний посібник містить задачі з 
курсу математичного програмування. 
Розглядається низка економічних ситуацій, 
які рекомендується розв’язувати як задачі 
опти- мізації. Зміст та матеріал 
навчального посібника відповідає 
нормативному документу “Галузевий 
стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна 
програма підготовки бакалавра напряму 0501 
- “Економіка і підприємництво” щодо 

нормативної дисципліни “Математичне програмування”, яка входить до 
дисциплін циклу природно-наукової та загальноекономічної підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. 

Збірник задач призначено для студентів економічних спеціальностей 
вузів для вивчення задач математичного програмування, а також для 
практичних працівників різних сфер господарювання. 

 

Фортуна В. В.  Вища та прикладна 

математика : навч. посіб. / В. В. Фортуна, 

О. І. Бескровний. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 648 с. 

Посібник призначений для використання 
у навчальному процесі і для самостійної 
роботи студентів економічних 
спеціальностей. 

У посібнику викладено основи вищої 
математики, теорії ймовірностей і 
математичної статистики та 
математичного програмування. 

До кожного розділу додається 
навчальний тренінг, у якому запропоновано 
контрольні запитання і завдання для 
самостійної роботи. Для контролю засвоєння 

тем в цілому до кожного розділу наведено 
комплексні індивідуальні контрольні завдання. 
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Коляда Р. В.  Вища математика : навч. 

посіб. / Р. В. Коляда, І. О. Мельник, 

О. М. Мельник. – 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 342 с. 

 

Вища математика - навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів усіх рівнів акредитації, які вивчають 
вищу математику.  

 
 
 

 

 

 

Лозовий Б. Л.  Практикум з вищої 

математики : навч. посіб. / Б. Л. Лозовий, 

Я. С. Пушак, О. Є. Шабат. – 4-те вид., допов. 

та перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

285 с. 

Книга написана у відповідності з 
програмою курсу вищої математики для 
технічних вищих навчальних закладів. 

Не зважаючи на стислість викладу 
матеріал подано послідовно і по 
можливості доступно. Велика увага 
приділена застосуванні теоретичних 
положень до розв’язування практичних 
завдань. До кожного розділу програми дано 

розв’язки типових задач, які можуть бути використані, як взірці при 
виконанні студентами самостійних робіт. Приведено понад 1000 завдань 
для виконання індивідуальних домашніх робіт. 

У 3-му виданні посібника майже всі розділи доповненні більшою 
кількістю розв’язків типових задач, а також великою кількістю довідкових 
матеріалів (формули, таблиці по всіх розділах програми). 

Книга може бути використана студентами стаціонарнорго, а 
особливо заочного навчання при воконанні ними контрольних робіт.  
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Афтанділянц Є. Г.  Матеріалознавство : 

підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, 

К. Г. Лопатько. – вид. стереотип. – Херсон : 

Олді-плюс, 2017. – 612 c. 

Наведено класифікацію, властивості, 
маркування, призначення найбільш 
поширених іноземних матеріалів та надано 
інформацію щодо відповідності української, 
європейської, американської та японської 
систем позначення матеріалів. 

Представлено корозійностійкі, 
жаростійкі, жароміцні сталі та сплави, 
сплави з високим електроопором і низьким 
коефіцієнтом лінійного розширення, 

високоміцні, зносостійкі, магнітні сталі та 
сплави, композиційні, біметалеві та аморфні матеріали, а також 
матеріали з пам'яттю форми. 

Наведено основи комп'ютерного матеріалознавства та вивчення 
структури металів і сплавів за допомогою комп'ютера. 

Надано докладний опис структури, властивостей і застосування 
полімерів, пластмас, гуми, деревини, клеїв, неорганічного скла, 
лакофарбових і електроізоляційних матеріалів. 

 Бедрій Я. І.  Безпека життєдіяльності : 

навч. посіб. / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. – 2-ге 

вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 497 с. 

У навчальному посібнику висвітлюється 
систематизований матеріал стосовно 
навчальної дисципліни “Безпека 
життєдіяльності”. Розглядаються питання 
системного аналізу безпеки 
життєдіяльності, аспекти життєдіяльності 
людини в системі “Людина - машина - 
середовище існування”, безпека 
життєдіяльності в повсякденних умовах 
виробництва та в побуті, в умовах 

надзвичайних ситуацій, значна увага 
приділена питанням охорони праці на підприємствах. 

Посібник розрахований на студентів університетів, академій, 
інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів. 
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Хома Н. Л.  Історія держави та права 

зарубіжних країн : навч. посіб. / Н. Л. Хома. – 

3-тє вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

475 с. 

У навчальному посібнику висвітлено 
історію виникнення, становлення історичних 
форм держави та правових систем у 
зарубіжних країнах. Матеріал посібника 
охоплює період з найдавніших часів до 2002 р. 

Для студентів правничих відділень і 
факультетів вищих закладів освіти, усіх, 
хто цікавиться історією держави та права. 

 
 

Адміністративне право України. Повний 

курс : підручник / [В. Галунько, Н. Армаш, 

В. Басс, А. Берлач, Д. Беззубов, В. Біла, 

В. Бойко, Ю. Буглак, О. Буханевич, 

А. Бучинська, Н. Васильченко, І. Гавловський, 

Н. Галіцина, В. Галунько, І. Глобенко, 

С. Гончарук, С. Гречанюк, А. Даниленко, 

Ю. Делія та ін.]. – 2-ге вид. – Херсон : Олді-

плюс, 2019. – 520 с. 

У підручнику подано повний курс 
адміністративного права на основі 
однойменної галузі публічного права. За 
основу взято теоретичні положення та 
практику діяльності публічної адміністрації, 
що відповідає цінностям 
людиноцентристської ідеології, коли публічна 

адміністрація має якнайповніше задовольняти 
права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей 
ЄС. 

Підручник може бути використано студентами в навчальному 
процесі, аспірантами, викладачами навчальних закладів, науковцями, 
членами Уряду України та іншими посадовими особами органів публічної 
влади, народними депутатами України, апаратом суду, активістами 
громадських об’єднань, а також усіма, хто цікавиться адміністративним 
правом. 
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Адміністративне право України : навч. 

посіб. / за заг. ред. Т. О. Коломієць. – 

Запоріжжя : Гельветика, 2018. – 84 с. 

У навчальному посібнику у 
систематизованому вигляді подається 
основний матеріал із базових тем навчальної 
дисципліни «Адміністративне право», 
завдання для набуття практичних 
компетентностей, списки основної та 
додаткової літератури, завдання для 
самостійної роботи. 

Для науковців, практичних працівників, 
викладачів і студентів. 

 

Юридичний практикум : навч. посіб. 

/ Є. І. Федик, І. М. Луцький, О. С. Котуха та ін. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 218 с. 

У навчально-методичному посібнику 
вміщено практичний матеріал для робо- и 
Юридичних клінік, приведено приклади типової 
документації необхідної в ро- юті юридичної 
клініки, тестові завдання, рекомендації щодо 
побудови та ефектив- юї організації їх 
діяльності. Посібник буде корисним для 
студентів, аспірантів, викладачів, 
початківців-консультантів юридичних клінік. 

 

Лукашова І. О.  Бухгалтерський облік 

зовнішньоекономічної діяльності : навч.-практ. 

посіб. / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. – 2-

ге вид., пепероб. і допов. – Львів : Магнолія 

2006, 2019. – 284 с. 

Навчальний посібник «Бухгалтерський 
облік зовнішньоекономічної діяльності» 
відображає специфіку зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів підприємництва. У 
посібнику розглядається купівля-продаж 
товарів (робіт, послуг) за іноземну валюту, 
порядок розрахунків з державними і не 

державними установами, укладання й підпи-
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сання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Матеріал надано у 
вигляді змістових модулів татем. 

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу 
«Облік зовнішньоекономічної діяльності» та призначений для студентів 
спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси» та «Міжнародна економіка» усіх 
форм навчання.  

 

 Медвідь Л. Г.  Облік у банках : навч. посіб. 

/ Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. – Львів : Магнолія 

2006, 2019. – 356 с. 

Посібник підготовлено відповідно до 
програми з навчальної дисципліни «Облік у 
банках». 

У ньому вміщено для кожної теми 
перелік питань, що вносяться для вивчення; 
перелік рекомендованих джерел; завдання для 
практичних занять; завдання для 
самостійної роботи студентів; запитання 
для самоперевірки; завдання для 
індивідуальної роботи (тематика рефератів; 
тестові завдання для контролю.  

Посібник призначений для роботи над 
курсом студентів напряму підготовки «Облік і аудит».  

 

       Облік в банках. Практикум : навч. посіб. 

/ Я. Янишин, Н. Жидовська, Г. Сиротюк, 

Т. Гром'як. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 312 с. 

Даний навчальний посібник дає 
можливість студентам набути певного 
обсягу навичок організації та ведення 
бухгалтерського обліку в банківській 
установі, засвоїти методику розв’язання 
задач. Наведені у посібнику задачі сприяють 
самостійній роботі над вивченням курсу, 
розвитку навичок творчого мислення, 
підвищують практичну підготовку з 
економічних спеціальностей. 

Посібник призначений для студентів та 
викладачів економічних дисциплін. 
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Воронко Р. М.  Облік у зарубіжних 

країнах : навч. посіб. / Р. М. Воронко. – 4-те 

вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 744 с. 

У навчальному посібнику розкрито 
теоретичні і практичні засади фінансового 
обліку та звітності в країнах з розвинутою 
інфраструктурою ринкових відносин; 
розглянуто вимоги міжнародних стандартів 
фінансової звітності, які забезпечують 
однозначне розуміння фінансової звітності 
та зростання довіри до її показників у всьому 
світі.Розкрито основні концепції та основи 
організації управлінського обліку у зарубіжних 

країнах. 
У навчальний посібник включено програму дисципліни, теоретичну 

частину, питання для самостійного вивчення дисципліни, тестові завдан-
ня, питання для самоконтролю, навчальні завдання для самостійної робо-
ти, термінологічний словник основних категорій і понять, перелік реко-
мендованих джерел для вивчення дисципліни. 

Посібник призначений для студентів економічних вищих навчальних 
закладів. 

 
Куцик П. О.  Бухгалтерський облік у 

торгівлі та ресторанному господарстві : навч. 

посіб. / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, 

Ф. Ф. Макарук. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 503 с. 

Навчальний посібник для самостійного 
вивчення дисципліни «Бухгалтерський обліку 
торгівлі і ресторанному господарстві» 
рекомендований студентам спеціальності 
«Облік і аудит». У посібнику розглядається 
питання бухгалтерського обліку товарних 
запасів і тари в процесі здійснення операційної 
діяльності оптовими, роздрібними та 
підприємствами ресторанного господарства 

споживчої кооперації України. Структура 
посібника відповідає програмі курсу та побудована згідно з вимогами вищої 
школи до навчальних посібників для самостійного вивчення дисципліни. 
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Лозовицький С. П.  Аудит : навч. посіб. 

/ С. П. Лозовицький. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 466 с. 

У першій частині навчального посібника 
розглянута концептуальна основа, зміст 
Міжнародних стандартів аудиту, надання 
впевненості та етики, їх призначення, 
структура, особливості їх використання на 
різних етапах аудиторської перевірки. 

У другій частині розкрито питання 
організації та методики аудиту фінансової 
звітності підприємства на основі вимог та 
рекомендацій Міжнародних стандартів 
аудиту, надання впевненості та етики. 

Посібник включає теоретичну частину, 
запитання для самоконтролю, тестові завдання, навчальні завдання для 
самостійної роботи, термінологічний словник основних термінів аудиту. 

Посібник призначено для студентів напрямів підготовки “Облік і 
аудит”, “Фінанси і кредит”, “Економіка підприємства”, “Маркетинг”, 
„Економічна кібернетика”, інших спеціальностей, аспірантів, викладачів. 

 

Захарченко В. І.  Моделі і методи 

прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. 

посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, 

О. В. Балахонова. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 353 с. 

У навчальному посібнику узагальнено 
моделі та методи при аудиті, які вже 
використані на практиці, а також розглянуті 
супутні питання організації аудиторської 
перевірки в частині планування аудиту, 
договірної роботи при аудиті, стратегії 
аудиторської перевірки, вивчення та оцінки 
системи бухгалтерського обліку і 
внутрішнього контролю господарюючого 
суб’єкта, істотності та документування 

аудиту, аудиторської вибірки і аудиторського висновку. 
Посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей  

та спеціалістів, які займаються питаннями загального аудиту. 
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Любинець С. В.  Моделі і методи 

прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. 

посіб. / С. В. Любинець. – 2-ге вид., стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 262 с. 

У навчальному посібнику 
систематизовано та викладено основні 
теоретичні відомості щодо побудови і 
застосування найбільш поширених моделей і 
методів прийняття рішень в економіці, 
аналізі й аудиті та фінансах. Наведено 
приклади побудови, дослідження та аналізу 
типових економіко-математичних моделей із 
застосуванням можливостей табличного 

процесора MS Excel та його надбудов, засобів 
імітаційного моделювання та систем підтримки прийняття рішень. 

Посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання 
за спеціальністю «Облік і аудит»; для аспірантів та викладачів 
економічних і фінансових спеціальностей вузів; для керівників і спеціалістів 
підприємств. 

 
Антонюк О. П.  Економічний аналіз 

(практикум) : навч. посіб. / О. П. Антонюк, 

Т. М. Ступницька, Н. М. Купріна. – 2-ге вид., 

випр. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

326 с. 

У навчальному посібнику розкривається 
програмний матеріал з теорії та практики 
економічного аналізу з урахуванням специфіки 
діяльності підприємств харчової та 
переробної промисловості, а саме: основні 
ключові поняття та визначення, теоретичні 
та тестові завдання, задачі. Розв’язання 
даних завдань дозволяє не тільки закріпити 
на практиці отримані теоретичні знання, 
але й сприяє самостійному вивченню 

складових курсу „Економічний аналіз” та самостійному його проведенню на 
підставі форм фінансової та статистичної звітності промислового 
підприємства.             Посібник призначений для студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. 
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Власюк Н. І.  Фінансовий аналіз : навч. 

посіб. / Н. І. Власюк. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 328 с. 

Навчальний посібник з курсу “Фінансовий 
аналіз” підготовлений відповідно до 
навчальної програми курсу. Структура 
посібника включає тексти лекцій, навчальні 
та тестові завдання, перелік питань для 
самоконтролю, питання для самостійного 
опрацювання, літературу та глосарій. Крім 
того, посібник містить систему поточного 
та підсумкового контролю і оцінювання 
знань студентів з урахуванням вимог 
Болонської декларації за шкалою ECTS. 

Посібник розрахований на студентів 
спеціальності “Фінанси” освітньо-

кваліфікаційного рівня “бакалавр”. 
 
 

 

Єршова Н. Ю.  Аналіз господарської 

діяльності: теорія та практикум : навч. посіб. 

/ Н. Ю. Єршова, О. В. Портна. – 2-ге вид., 

стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 309 с. 

Навчальний посібник висвітлює 
принципи, методи, форми аналізу 
господарської діяльності підприємств, 
підходи до виявлення та обчислення 
величини невикористаних резервів. 
Розкриває організацію економічного аналізу 
на підприємстві з метою поліпшення 
управління підприємством, зміцнення його 
ринкових позицій і подальшого зростання 
ефективності його діяльності. 

Призначено для студентів економічних 
спеціальностей навчальних закладів освіти, викладачів та практичних 
працівників. 
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Управління якістю : навч. посіб. 

/ Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, 

О. П. Удовіченко, М. А. Котляр. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 336 с. 

Навчальний посібник розроблено у 
відповідності з програмою курсу з 
урахуванням сучасного стану в цій галузі 
діяльності, розглянуто основні відомості про 
управління якістю — поняття та категорії, 
еволюція підходів. Значна увага приділяється 
висвітленню вітчизняного та міжнародного 
досвіду з управління якістю. Викладено 
системи управління якістю, представлені в 
стандартах ISO серії 9000, їх розробка, 

впровадження на підприємствах, сертифікація 
та аудит. Значна увага приділяється загальному менеджменту якості 
(TQM) — підходам та методах управління організацією У навчальному 
посібнику дано аналіз статистичним методів управління якістю, витрат 
на якість.  

Навчальний посібник рекомендується для студентів, що навчаються 
за напрямками підготовки 8.050301 «Товарознавство і комерційна 
діяльність», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 
8.050303 «Експертиза товарів та послуг». 

 

 

Топольник В. Г.  Управління якістю 

продукції та послуг в готельно-

ресторанному господарстві : навч. посіб. 

/ В. Г. Топольник. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 328 с. 

Навчальний посібник - перший 
систематизований виклад сучасного 
менеджменту якості сфери готельно-
ресторанних послуг. Мета його - дати 
основні, принципові положення, що 
стосуються змісту програмних питань 
навчальної дисципліни. В ньому викладені 
сучасні тенденції управління якістю на 
засадах стандартів ДСТУ ISO серії 9000. 
Особлива увага приділяється науково-теоре- 
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тичній базі оцінювання якості об’єктів готельно-ресторанного 
господарства методами кваліметрії, простим і новим статистичним 
методам контролю й управління якістю послуг. 

Дев’ять розділів посібника у відповідності з навчальною програмою 
розподілено на три змістових модуля. Перший модуль присвячений ролі 
менеджменту якості в сучасних умовах і створенню систем якості в 
готельно-ресторанному господарстві. Зміст другого модулю розкриває 
науково- теоретичну і методичну базу оцінювання готельних і 
ресторанних послуг, у тому числі квалімет- ричні та статистичні 
методи. У третьому змістовому модулі висвітлюються питання 
практичної кваліметрії об’єктів готельного та ресторанного 
господарства і деякі процеси системи управління якістю під час її 
функціонування. Кожний розділ посібника має контрольні питання, 
спрямовані на закріплення матеріалу й перевірку знань.  

Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців з напряму 
“Готельно-ресторанна справа”, може бути корисним студентам, 
аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям та 
інженерно-практичним робітникам сфери послуг. 

 
 

 Товарознавство. Харчові продукти 

рослинного походження : навч. посіб. – 2-ге 

вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

320 с. 

Навчальний посібник підготовлено 
відповідно до типової програми дисципліни 
«Товарознавство. Харчові продукти» для 
напряму підготовки «Товарознавство і 
торгівельне підприємництво». 

В посібнику висвітлені відомості про 
харчову цінність, класифікацію різних 
товарних груп, основи виробництва, 
асортимент і правила зберігання. Також на-
ведено питання для самоконтролю знань 

студентів. 
Посібник призначено для студентів різних форм навчання ОКР 

«Бакалавр», що навчаються за спеціалізаціями «Товарознавство і 
комерційна діяльність», «Товарознавство і експертиза в митній справі», 
«Експертиза товарів».  
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Беднарчук М. С.  Біржові товари : підручник / М. С. Беднарчук, 

І. С. Полікарпов. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 349 с. 

Висвітлюються ключові слова і поняття 
у сфері біржової торгівлі товарами 
(сформовано глосарій термінів); класифікація, 
сучасні вимоги та загальна характеристика 
біржових товарів; товарознавча 
характеристика непродовольчих товарів, 
якими торгують провідні товарні біржі світу 
(металів, лісопродукції, нафти, 
нафтопродуктів та природного газу, 
сировини для текстильної промисловості 
(бавовни, шовку, шерсті та луб’яних 
волокон), натурального каучуку та ін) та 
товарознавчі аспекти чинних специфікацій 
міжнародних товарних бірж на основні 

непродовольчі біржові товари; з позицій 
сучасного товарознавства розглянуто етапи формування, зміст 
діяльності, функції і класифікацію сучасних міжнародних товарних бірж, 
світові центри біржової торгівлі товарами і провідні товарні біржі світу. 

Підручник розрахований на підготовку спеціалістів і магістрів на-
пряму “Торгівля”. Може бути запропонована науковцям, аспірантам, 
студентам і працівникам-практикам сфери внутрішньої і зовнішньої тор-
гівлі товарами. 

 

 

Батутіна А. П.  Експертиза товарів. 

Практикум : навч. посіб. / А. П. Батутіна, 

І. В. Ємченко, А. О. Троякова. – 2-ге вид., 

стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 396 с. 

Навчально-методичний посібник 
призначений для студентів, що навчаються 
за спеціальністю “Експертиза товарів та 
послуг”, “Товарознавство та експертиза в 
митній справі”, “Товарознавство та 
комерційна діяльність”, ОКР “спеціаліст” та 
“магістр”. У навчально-методичному 
посібнику систематизовано викладено 
матеріал згідно з типовою програмою. 
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Структура посібника включає 17 тем, при вивчені яких передбачено 
виконання самостійної роботи, з метою самоперевірки знань матеріалу 
теми подані запитання. Для виконання лабораторних і практичних занять 
визначені види робіт за запропонованим варіантом і формою, що 
супроводжується поясненнями. До кожної теми є перелік нормативних і 
законодавчих джерел, рекомендованої літератури, додатків. 

Текстовий матеріал окремих тем супроводжується таблицями, 
схемами, додатками. 

 
Галик І. С.  Товарознавство трикотажних 

виробів : підручник / І. С. Галик, Б. Д. Семак. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 222 с. 

У підручнику наведено відомості про 
основи технології трикотажного ви-
робництва, особливості будови, асортимент 
і властивості трикотажних полотен, 
формування споживних властивостей і 
асортименту трикотажних виробів у процесі 
їх проектування і виготовлення, класифікацію 
і характеристику асортименту верхніх, 
білизняних, панчішно-шкарпеткових, 
рукавичкових, хустково- шарфових виробів та 
головних уборів, оцінку якості трикотажних 

виробів. 
Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 
 

Беднарчук М. С.  Товарознавство. 

Непродовольчі товари: меблі : підручник 

/ М. С. Беднарчук, О. В. Шумський ; 2-ге вид., 

стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 423 с. 

                                

У підручнику висвітлюються 
товарознавчі аспекти (основи виробництва, 
класифікація та характеристика 
асортименту і споживних властивостей, 
пакування, маркування, зберігання, 
транспортування та особливості націо-
нального і світового ринку) основних груп 
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побутових меблів. 
Підручник розрахований на підготовку бакалаврів і магістрів 

освітнього напрямку «Торгівля» і пропонується науковцям, аспірантам, 
студентам і працівникам-практикам сфери внутрішньої і зовнішньої 
торгівлі товарами, які складають групу «Меблеві товари». 

 
Ощипок І. М.  Кухні народів світу : навч. 

посіб. / І. М. Ощипок, П. Х. Пономарьов, 

М. І. Філь. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 246 с. 

У посібнику викладено 
загальнонаціональні й регіональні кухні народів 
країн світу, сировину, способи приготування і 
особливості споживання страв, а також 
організацію, форми, системи та методи об-
слуговування іноземних туристів у готельно-
ресторанних комплексах України. 

Для студентів вищих навчальних 
закладів освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр спеціальності «Готельна і 
ресторанна справа». 

 

 

Ощипок І. М.  Барна справа : навч. посіб. 

/ І. М. Ощипок, П. Х. Пономарьов. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 288 с. 

У посібнику викладено особливості 
організації, функціонування барів, їх 
класифікацією, матеріально-технічне 
забезпечення барів, порядок підготовки барів 
для обслуговування відвідувачів, вимоги до 
персоналу, що обслуговує споживачів, 
характеристику базових алкогольних і 
безалкогольних напоїв, методи, особливості 
приготування, способи оформлення і подачі 
різних змішаних напоїв і коктейлів. 

Посібник призначено для студентів 
вищих навчальних закладів напряму підготовки 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр. 
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Методичні видання 

1. Економіко-математичне моделювання : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" / розроб.: Н. В. Добровольська, Л. М. Радзіховська. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 23 с. + Електронна копія. 

2. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій 

торгівлі" : з. ф. н. / розроб.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, 

Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, В. А. Гарбар. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 498 с. + Електронна копія. 

3. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / розроб.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, 

Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, В. А.  Гарбар. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 498 с. + Електронна копія. 

4. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 

181 "Харчові технології" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: В  В. Власенко, 

О. І. Бабчинська, І. І. Поліщук, І. О. Мазуркевич, Т. В. Семко, О. А. Іваніщева. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 471 с. + Електронна 

копія. 

5. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 

241 "Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: 

О. І. Бабчинська, М. О. Рябенька, І. І. Поліщук, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, 

О. А. Іваніщева. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

477 с. + Електронна копія. 

6. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. 

підгот. 140103 "Туризм" : з. ф. н. / розроб.: І. О. Мазуркевич, А. В. Лук'янець, 

І. І. Поліщук, О. І. Бабчинська, Н. В. Онищук, Н. В. Войнаровська. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 474 с. + Електронна копія. 

7. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки здобувачів вищої 

освіти до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030503 "Міжнародна 

економіка" : з. ф. н. / розроб.: Л. П. Давидюк, Н. М. Богацька, О. М. Кульганік, 

О. П. Мельничук, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 491 с. + Електронна копія. 
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8. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену здобувачів вищої освіти : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. 

"Економіка підприємства" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: 

Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, О. В. Говорко, 

Т.  . Павлюк, І. Б. Юрчик, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 508 с. + Електронна копія. 

9. Звітність бюджетних установ : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" 

: галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. О. М. Откаленко. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 16 с. + Електронна 

копія. 

10. Категорії та систематика товарів у ритейлі : робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

В. В. Шарко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 18 с. + 

Електронна копія. 

11. Маркетинг в туризмі : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. 

Н. В. Онищук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 20 с. + 

Електронна копія. 

12. Маркетинговий менеджмент : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб. В. М. Бондаренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 26 с. + Електронна копія. 

13. Маркетингові інформаційні системи : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб.: А. М. Ткачук, В. О. Уманець. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 19 с. + Електронна копія. 

14. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : методичні рекомендації для 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб. Е. О. Ковтун. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 28 с. + Електронна копія. 

15. Митне право : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 08 "Право" / розроб. В. М. Панькевич. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 23 с. + Електронна копія. 

16. Міжнародні торговельно-економічні організації : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні 

відносини" / розроб. О. М. Кульганік. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. – 36 с. + Електронна копія. 

17. Облік на підприємствах малого бізнесу : завдання до практичних занять : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

/ розроб. Л. А. Майстер. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2019. – 79 с. + Електронна копія. 
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18. Поведінка споживачів : робоча пограма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. О. Є. Громова. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 21 с. + Електронна копія. 

19. Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників : галузь 

знань 01 "Освіта/Педагогіка" : спец. 017 "Фізична культура і спорт" / розроб. 

С. В. Сальникова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

8 с. + Електронна копія. 

20. Публічні фінанси : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

07 "Управління та адміністрування" / розроб. О. О. Прутська. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 19 с. + Електронна копія. 

21. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Комерційне право" : д. ф. н. 

/ розроб.: Т. І. Сухоребра, І. П. Бахновська, В. М. Панькевич, І. М. Білоус, 

Н. П. Костюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

26 с. + Електронна копія. 

22. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і 

аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" : з. ф. н. / розроб.: І. О. Гладій, 

Г. В. Даценко, О. М. Денисюк, І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, О. М. Дзюба, 

Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 36 с. + Електронна копія. 

23. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна 

логістика" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: С. О. Сіренко, І. Г. Власенко, 

А. С. Тернова, С. В. Гирич, І. І. Поліщук, В. В. Шарко. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 18 с. + Електронна копія. 

24. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна 

логістика" : д. ф. н. / розроб.: С. О. Сіренко, І. Г. Власенко, А. С. Тернова, 

С. В. Гирич, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Шарко. – Вінниця : Редакційно-
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