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Нас вбивали, бо ми - Українці... – 

Київ, 2018. – 16 с. : фото. 

З метоя вшануваннѐ пам’ѐті 
жертв Голодомору 1932 - 1933 років в 
Україні, донесеннѐ до світової спільноти 
інформації про Голодомор 1932 - 1933 
років в Україні - геноцид Української нації, 
вчинений комуністичним тоталітарним 
режимом, а також сприѐннѐ дальшому 
дослідження проблеми, Держава Україна 
забезпечила проведеннѐ заходів у зв’ѐзку 
з 85-ми роковинами Голодомору-
геноциду. 

 
 

 

Розсекречена пам'ять. Голодомор 

1932-1933 років в Україні в документах 

ГПУ-НКВД. – Київ : Києво-Могилянська 

академія, 2008. – 604 с. : фото, іл. 

У виданні представлено документи 
радѐнських органів державної безпеки - 
Державного політичного управліннѐ 
(ДПУ) та Народного комісаріату 
внутрішніх справ (НКВС), що містѐть 
додаткову архівну інформація про 
причини, перебіг і наслідки 
найстрашнішої трагедії в історії 
українського народу XX століттѐ - 
Голодомору 1932-1933 років. Документи 
розповідаять про здійсненнѐ органами 
держбезпеки масових політичних 
репресій, у тому числі й з метоя 

приховуваннѐ правди про Голодомор. 
Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були 
недоступними длѐ дослідників. У підручнику при викладенні програми курсу 
логіки враховуютьсѐ специфіка яридичної спеціальності. Значний 
фактичний матеріал іляструю особливості судового пізнаннѐ, показую ѐк 
виѐвлѐютьсѐ та чи інша логічна форма у правовій теорії та яридичній 
практиці.      Підручник розрахований на студентів яридичних факультетів. 
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1933 : "І чого ви ще живі?" / упоряд. 

Т. Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 720 с. 

Праця сфокусовано на такому 
аспекті Голодомору, ѐк вилученнѐ 
незернових запасів, їжі й одѐгу в селѐн, 
адже загальноусталеноя ю думка про 
конфіскація саме зерна длѐ виконаннѐ 
плану хлібозаготівель. Упорѐдник на 
прикладі свідчень, зібраних у різних 
країнах і роках, наводить читачеві 
картину тотального охопленнѐ України 
вилученнѐм будь-чого, що могло бути 
використане в їжу: від картоплі і 
кваснини до жмені квасолі й сушки. 
Подано аналіз політики радѐнської влади 
напередодні та під час Голодомору з 
точки зору підготовки до конфіскації їжі, 

іншими словами - позбавленнѐ українського села засобів існуваннѐ. Оскільки 
документами ю усна історіѐ, то проаналізовано цей вид історичного 
джерела - загалом та зокрема щодо Голодомору. 

Длѐ науковців, політиків, викладачів, студентів, краюзнавців, усіх, хто 
цікавитьсѐ ціюя трагічноя сторінкоя нашого історичного минулого. 

 
 

 

Голодомор 1932-1933 років в 

Україні як злочин геноциду згідно з 

міжнародним правом / за наук. ред. 

В. Василенка, М. Антонович. – 3-тє вид., 

допов. – Київ : Києво-Могилянська 

академія, 2014. – 365 с. : іл. 

У спільному проекті кафедри 
міжнародного права і Центру 
міжнародного захисту прав лядини 
Національного університету «Киюво-
Могилѐнська академіѐ» зібрано наукові 
праці українськоя та англійськоя 
мовами викладачів і студентів НауКМА, 
а також американських правників - 
дослідників Голодомору 1932-1933 років в 
Україні. Монографіѐ ю узагальненнѐм 
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досліджень, ѐкі здійснявалисѐ кафедроя міжнародного права в рамках 
постійно діячого щорічного наукового семінару «Голодомор в Україні у 
світлі Закону "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" і міжнародного 
права», що відбувавсѐ під час Днів науки НауКМА упродовж 2007-2012 років. 

Розглѐдаятьсѐ складні правові аспекти Голодомору 1932-1933 років в 
Україні, а саме: методологіѐ його правової оцінки, історико-правовий 
аспект Голодомору, питаннѐ правової кваліфікації Голодомору ѐк геноциду, 
визначеннѐ суб'юктів злочину та потерпілих від нього, а також 
відповідальності за Голодомор 1932-1933 pp. Окремий розділ присвѐчений 
аналізу Голодомору в ширшому контексті радѐнського геноциду проти 
української нації. 

Монографіѐ розрахована на широке коло читачів - науковців, 
викладачів університетів та вчителів шкіл, аспірантів, студентів і всіх, 
хто цікавитьсѐ питаннѐми історичної пам'ѐті та подоланнѐм спадщини 
радѐнського минулого. 

 

 

 

Конквест Р.  Великий терор. 

Сталінські чистки тридцятих років 

/ Р. Конквест ; пер. з англ. 

Н. Волошинович, З. Карабліна. – Луцьк : 

Терен, 2009. – 880 с. 

 

Книга Р. Конквеста “Великий 
терор” - вражаяче за своюя 
ґрунтовністя й фаховістя дослідженнѐ 
періоду сталінських репресій 30-х років XX 
століттѐ. За допомогоя наукових 
джерел, письмових свідчень очевидців та 
жертв терору, документів тіюї епохи 
автор проливаю світло на один із 
найбільш замовчуваних періодів історії 
СРСР. Поглѐд західного дослідника на 
перебіг подій особливо цікавий ще й 

тому, що це - незаангажований поглѐд зі 
сторони. А представлений у книзі аналіз терору ѐк ѐвища неодмінно стане 
ґрунтом длѐ нових досліджень сучасних українських істориків. 

Длѐ науковців, студентської молоді, широкого кола читачів. 
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"Репресовані" щоденники. 

Голодомор 1932-1933 років в Україні / за 

заг. ред. Я. Файзуліна. – Київ : Фенікс, 

2019. – 352 с. : фото. 

Про Голодомор 1932-1933 років в 
Україні публікацій уже не бракую. Однак цѐ 
книжка - унікальна. Писали її не історики, 
не архівісти, не публіцисти - її авторами 
були звичайні ляди: селѐнин, учителька, 
студент, партіюць... Свої нотатки вони 
робили не сподіваячись, що ті колись 
будуть опубліковані, що їх прочитаять 
тисѐчі й тисѐчі лядей. Вони не ставили 
перед собоя цілі написати історії 
Голодомору, а лише фіксували побачене, 
почуте, прожите та пережите. 

Парадоксально, але ті записи вціліли 
донині завдѐки радѐнським спецслужбам. 

Длѐ чекістів вони були «речдоками» - речовими доказами, промовистими 
свідченнѐми «контрреволяційної діѐльності» авторів. У конвертах при їхніх 
кримінальних справах і збереглисѐ ці сім історій лядей, записаних в режимі 
реального часу на тлі апокаліпсису - Голодомору, з усіма його «декораціѐми»-
жахіттѐми. 

На сторінках цих щоденників, попри пекельно-смертельне лихоліттѐ, коли 
їх писано, лядське життѐ триваю у всій повноті: з радістя від народженнѐ дітей 
і болем від утрати рідних, з коханнѐм та інтригами, з прикладами небаченої 
жертовності та відразливої ницості. Тут багато безцінних свідчень «із перших 
уст» про стратегії виживаннѐ лядей у ті страшні часи.  

 

Енциклопедія Голодомору 1932-1933 

років в Україні / авт. В. І. Марочко. – 

Дрогобич : Коло, 2018. – 576 с. 

Науково-меморіальне виданнѐ 
інформативно відтворяю причини, 
обставини, соціально-психологічні та 
статистично-демографічні наслідки 
Голодомору-геноциду в Україні. маю 

Містить понад тисѐчу статей, ѐкі 
стосуятьсѐ персоналій, подій, ѐвищ, 
термінологічного, історіографічного, 
меморіально-історичного, демографічного, 
антропологічного дискурсів Голодомору. 
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Пам'яті жертв Голодомору 

1932-1933 років в Україні = To the 

memory of the victims of Holodomor 

of 1932-1933 in Ukraine : фотоальбом 

/ гол. ред. І. Р. Юхновський, упоряд. 

Г. Й. Фурманчук. – Тернопіль : Лілея, 

2009. – 132 с. : фото. 

У фотоальбомі «Пам’ѐті 
жертв Голодомору 1932-1933 
років в Україні», підготовленому 
за матеріалами однойменної 
експозиції Державного історико-

культурного заповідника 
«Межибіж», відображено панораму життѐ України 1930-х років. Мета 
виданнѐ — показ страдницького шлѐху українців і України, вихованнѐ 
молодого поколіннѐ свідомих українців, забезпеченнѐ умов длѐ політико-
правової оцінки Голодомору 1932-1933 років в Україні ѐк акту геноциду 
українського народу, приверненнѐ уваги іноземної громадськості до 
проблематики Голодомору 1932-1933 років. Видаютьсѐ двома мовами: 
українськоя та англійськоя. 

 

Липов В. В.  Глобальна економіка : 

навч. посіб. / В. В. Липов. – Харків; Київ : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця; ЦУЛ, 2018. – 439 с. 

На основі компетентнісного підходу 
подано теоретико-методологічні засади 
виѐвленнѐ й аналізу процесів, що 
відбуваятьсѐ в глобальній економіці, і 
можливих напрѐмів впливу їхніх наслідків 
на практичну діѐльність підприюмств. 
Розглѐнуто теоретичні підходи до 
дослідженнѐ глобальної економіки. 
Посібник доповнено словником базисних 
термінів курсу, переліком основної та 
додаткової літератури, інформаційних 
ресурсів Internet, практичними 
завданнѐми длѐ самостійної роботи, що 
вклячаять вправи на перевірку володіннѐ 

основними понѐттѐми, стереотипні, діагностичні, евристичні й тестові 
завданнѐ, навчальні ігри, тематику есе. 

Рекомендовано длѐ магістрів економічних спеціальностей ВНЗ.  
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 Онищенко В. П.  Міжнародний 

менеджмент : навч. посіб. 

/ В. П. Онищенко. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 

384 . 

Підручник розкриваю особливості 
міжнародного менеджменту в умовах 
посиленнѐ глобалізаційних процесів на 
основі накопиченого досвіду та сучасного 
фактичного матеріалу. У кожній темі 
відображаятьсѐ тенденції розвитку 
постіндустріальної світової економіки 
та специфіка менеджменту в 
міжнародних компаніѐх в цих умовах. У 
підручнику розкрито особливу роль 
корпоративної культури та соціальної 

відповідальності бізнесу міжнародних 
компаній в ефективності їх функціонуваннѐ. 

Представлений ілястративний матеріал у виглѐді рисунків, діаграм і 
таблиць, а також реальні приклади ситуацій у міжнародних компаніѐх 
сприѐять більш глибокому розуміння та засвоюння матеріалу з 
програмної дисципліни «Міжнародний менеджмент». 

Підручник розрахований длѐ викладачів та студентів економічних і 
управлінських напрѐмів підготовки вищих навчальних закладів, керівників, 
магістрів, науковців та аспірантів, ѐких цікавлѐть питаннѐ міжнародного 
менеджменту в сучасних умовах та тенденції його розвитку. 

 

 
Менеджмент зовнішньоекономічної та 

інноваційної діяльності (для магістрів) : навч. 

посіб. / [К. В. Ковтуненко, О. М. Коваленко, 

О. В. Станіславик, В. І. Захарченко, 

Л. М. Карпенко, М. С. Яценко, В. С. Швагірева, 

Т. В. Аверіхіна, Н. С. Мамонтенко, О. В. Лапін, 

А. М. Бундюк, Ю. І. Продіус, Ю. В. Гутарева та 

ін.] ; за ред. К. В. Ковтуненко. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2018. – 504 с. 

В навчальному посібнику 
представлені основні навчальні 
дисципліни длѐ підготовки магістрів за 
спеціальністя 073 «Менеджмент», 
спеціалізаціѐми «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діѐльності», 
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«Менеджмент інноваційної діѐльності». Особливу увагу приділено 
менеджменту зовнішньоекономічної діѐльності, міжнародному 
маркетингу, менеджменту міжнародної торгівлі, управління ризиками 
зовнішньоекономічної діѐльності, стратегічному управління інноваційним 
розвитком підприюмства, мотивації інноваційної діѐльності, управління 
інноваційними витратами, а також управління інноваційними проектами. 

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів та фахівців-
практиків у галузі менеджменту зовнішньоекономічної діѐльності та 
менеджменту інноваційної діѐльності. 

 

 

 

Офісний менеджмент. Практикум : 

навч. посібник / Л. І. Скібіцька, 

В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко, 

Ю. М. Чичкан-Хліповка. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 360 с. 

 

Навчальний посібник-практикум з 
дисципліни «Офісний менеджмент» 
призначений длѐ студентів вищих 
навчальних закладів, ѐкі проходѐть 
підготовку за напрѐмом 0306 
"Менеджмент і адмініструваннѐ". 

Розроблений відповідно до вимог 
вищої школи та навчальної програми з 
дисципліни «Офісний менеджмент». 
Охопляю зміст тем, передбачених 
стандартом освіти, містить питаннѐ 
длѐ обговореннѐ, питаннѐ длѐ 

самоконтроля, перелік літератури до кожної теми курсу, завданнѐ длѐ 
самостійного опрацяваннѐ, тести днѐ контроля засвоюних знань та 
питаннѐ до іспиту з дисципліни. У додатках наведені психологічні тести 
длѐ визначеннѐ менеджерських ѐкостей та само-тестуваннѐ і 
самовдосконаленнѐ, тести з організації діловодства на підприюмстві та 
тести з тайм-менеджменту. 

Посібник-практикум буде корисний ѐк длѐ студентів, так і длѐ 
викладачів вузів та менеджерів-практиків. 
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Національний класифікатор 

України "Класифікатор професій" ДК 

003:2010 : станом на 5 жовтня 2018 року 

/ упоряд.: К. І. Чижмарь, 

Д. В. Журавльов. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 496 с. 

 

Класифікатор професій ѐк 
документ призначений длѐ застосуваннѐ 
центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого 
самоврѐдуваннѐ, Федераціюя 
роботодавців України, усіма суб'юктами 
господаряваннѐ тощо. 

Професійні назви робіт, ѐкі наведені 
у цьому класифікаторі, рекомендовано 
застосовувати під час утвореннѐ нових 

назв професій та посад у зв'ѐзку з 
розвитком нових видів економічної діѐльності та технологій. 

 

 

 

 

Дубова С. В.  Електронне 

урядування : навч.-метод. посіб. 

/ С. В. Дубова. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 144 с. 

 

 
Наведено опорний конспект лекцій 

з дисципліни «Електронне урѐдуваннѐ» 
та основні теми длѐ вивченнѐ. Подано 
завданнѐ практичних занѐть, завданнѐ 
длѐ самостійної роботи студентів та 
питаннѐ длѐ самоперевірки. 
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Литовченко І. Л.  Інтернет-маркетинг : 

навч. посіб. / І. Л. Литовченко, 

В. П. Пилипчук. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 183 с. 

Навчальний посібник розроблений 
длѐ підготовки магістрів зі спеціальності 
“Маркетинг”. В роботі розглѐдаятьсѐ 
концепціѐ та методологіѐ інтернет-
маркетингу, особливості віртуального 
середовища щодо маркетингових 
досліджень, формуваннѐ товарів та їх 
ціноутвореннѐ, специфіки розподілу та 
просуваннѐ в Інтернеті. Досліджуятьсѐ 
вимоги стосовно ефективного 
функціонуваннѐ web-сайту підприюмства. 
Розглѐнуті типові стратегічні рішеннѐ в 
інтернет-маркетингу, досвід впровад-

женнѐ ефективних бізнес-моделей. Теоретичні розділи закінчуятьсѐ 
питаннѐми щодо самоконтроля знань студентів. Практичний розділ 
вклячаю тести та завданнѐ длѐ самостійної роботи. 

Длѐ викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців. 
 

 
Балабанова Л. В.  Маркетинг 

підприємства : навч. посіб. 

/ Л. В. Балабанова, В. В. Холод, 

І. В. Балабанова. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 612 с. – (Школа 

маркетингового менеджменту). 

Робота з представленим 
навчальним посібником ставить своюя 
метоя забезпеченнѐ теоретичної, 
методичної і практичної підготовки 
студентів економічних спеціальностей 
до здійсненнѐ маркетингової діѐльності в 
підприюмствах. 

Навчальний посібник призначений 
також длѐ магістрантів, аспірантів, 
викладачів вищих навчальних закладів 
економічних спеціальностей, наукових 

співробітників, підприюмців, керівників та спеціалістів підприюмств, ѐких 
цікавлѐть актуальні питаннѐ сучасного маркетингу. 
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Бойчук І. В.  Маркетинг промислового 

підприємства : навч. посіб. / І. В. Бойчук, 

А. Я. Дмитрів. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 360 с. 

 У посібнику в доступній длѐ всіх 
формі розглѐнуто сутність, завданнѐ та 
особливості розвитку маркетингу 
промислового підприюмства ѐк сучасної 
стратеги управліннѐ виробництвом і 
збутом промислової продукті з метоя 
найбільш повного задоволеннѐ мінливих 
потреб організованих споживачів, а на цій 
основі - реалізації міси та досѐгненнѐ цілей 
підприюмства на ринку. 

Покликаний допомогти читачу 
засвоїти науково-теоретичні і практичні 
аспекти в дослідженні ринків промислових 
товарів і послуг, поведінки різних категорій 

промислових покупців, у формуванні га реалізації маркетингової стратегії і 
тактики промислового підприюмства в сучасних ринкових умовах; адаптувати 
світові теоретичні здобутки у сфері маркетингу до сучасних умов діѐльності 
вітчизнѐних промислових підприюмств. 

Призначений длѐ студентів і викладачів вищих навчальних закладів. 
 

Біловодська О. А.  Маркетингова 

політика розподілу інноваційної продукції 

промислових підприємств : монографія 

/ О. А. Біловодська. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 462 с. 

У монографії висвітлено теоретичні, 
методологічні і практичні засади 
маркетингової політики розподілу 
інноваційної продукції промислових 
підприюмств. Сформовано концептуальні 
засади розподілу продукції на ринку 
інновацій. Викладено теоретико-
методологічні підходи до управліннѐ 
каналами з позицій інноватики. 
Обґрунтовано й розроблено підходи до 
управліннѐ товарним рухом та оцінки 
ефективності управліннѐ розподілом 
інноваційної продукції. Монографіѐ буде 
корисноя длѐ фахівців і науковців у галузі 
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маркетингу, логістики та інноваційного менеджменту; спеціалістів відділів 
маркетингу і збуту, логістики на підприюмствах промислового комплексу, 
організацій та установ, пов'ѐзаних із господарчоя сфероя; викладачів, 
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. 

  
Корягіна С. В.  Маркетинговий аудит : 

навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 

320 с. 

Розкрито сутність та зміст 
маркетингового аудиту. Визначено місце 
маркетингового аудиту у маркетинговій 
діѐльності підприюмств. Розглѐнуто 
основи організації та методики 
маркетингового аудиту. Викладено 
методику проведеннѐ маркетингового 
аудиту за такими напрѐмами: аудит 
середовища маркетингу, аудит стра-
тегії маркетингу, аудит організації та 
допоміжних систем маркетингу, аудит 
ефективності маркетингової 
діѐльності, аудит складових маркетингу. 

Навчальний посібник адресований 
студентам, аспірантам, викладачам 
вищих навчальних закладів економічного 
профіля. 

 
Окландер М. А.  Маркетингова 

товарна політика : навч. посіб. 

/ М. А. Окландер, М. В. Кірносова. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. – 208 с. 

У навчальному посібнику 
запропоновано концептуальні, 
методологічні та методичні положеннѐ 
маркетингової товарної політики 
підприюмства. Розглѐнуто сутність та 
зміст маркетингової товарної політики, 
механізм ринкової конкуренції. Приділено 
увагу ѐкості товарів та методам її 
оціняваннѐ. 

Длѐ викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців. 
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Окландер М. А.  Маркетингова 

цінова політика : навч. посібник 

/ М. А. Окландер, О. П. Чукурна. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. – 239 с. 

У навчальному посібнику 
запропоновано концептуальні, 
методологічні та методичні положеннѐ 
маркетингової цінової політики. 
Розглѐнуто теоретико-прикладні 
положеннѐ формуваннѐ механізмів 
ціноутвореннѐ та чинників, що 
впливаять на прийнѐттѐ цінових рішень. 
Сформовано методологія оцінки впливу 
основних чинників на процес 
ціноутвореннѐ. Подано схеми, таблиці, 
вправи длѐ самостійної роботи. 

Длѐ викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців. 
 

Шалева О. І.  Електронна комерція : 

навч. посіб. / О. І. Шалева. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2018. – 216 с. 

У посібнику розкриваятьсѐ основні 
теми навчальної дисципліни 
"Електронна комерціѐ". Розкрито суть, 
зміст та роль електронної комерції в 
сучасному секторі світової та 
вітчизнѐної економіки, розглѐнуто 
інструментарій електронної комерції на 
базі глобальної мережі Internet, сфери та 
основні принципи веденнѐ електронної 
комерції. Значну увагу приділено 
характеристиці основних форм та 
проектів електронної комерції (зокрема 
електронним магазинам, електронним 
аукціонам, електронним торговельним 

майданчикам) електронним платежам, специфіці наданнѐ окремих видів 
послуг. Висвітлено питаннѐ аналізу ефективності електронної комерції та 
її нормативно-правового забезпеченнѐ. 

Навчальний посібник призначений длѐ викладачів та студентів вищих 
навчальних закладів.  
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Гура Н. О.  Облік на підприємствах 

малого бізнесу : підруч. / Н. О. Гура, 

Т. Г. Мельник. – Київ, 2018. – 288 с. 

У підручнику висвітляютьсѐ стан та 
розвиток малого бізнесу в Україні, особли-
вості обліку та його організаціѐ на малих 
підприюмствах, спрощена система 
оподаткуваннѐ, обліку і звітності, 
розкриваютьсѐ порѐдок веденнѐ 
бухгалтерського обліку за основними 
ділѐнками та складаннѐ звітності на 
підприюмствах малого бізнесу. Окремий 
розділ присвѐчений особливостѐм веденнѐ 
обліку в розрізі видів економічної 
діѐльності. Підручник містить завданнѐ 
длѐ самостійної роботи — тести, задачі, 

вправи, ѐкі допоможуть студентам сформувати необхідні практичні 
навички. 

Розраховано на студентів та аспірантів економічних спеціальностей, 
викладачів, бухгалтерів-практиків, економістів. 

 

Атамас П. Й.  Облік у бюджетних 

установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас, 

О. П. Атамас. – 5-те вид., перероб. та 

допов. – Київ : Центр учбової літератури, 

2018. – 392 с. 

Відповідно до навчальної програми 
дисципліни «Облік у бяджетних 
установах» розглѐдаятьсѐ проблеми 
організації та методики обліку основних 
господарських операцій та складаннѐ 
фінансової і бяджетної звітності 
розпорѐдників бяджетних коштів, 
даютьсѐ характеристика Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі, нового 
плану рахунків, облікових регістрів і 
форм звітності. У посібнику враховані всі 
зміни в обліку станом на початок 2018 р. 

Розраховано на студентів спеціальності «Облік та оподаткуваннѐ» 
вищих навчальних закладів. 
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Голов С. Ф.  Управлінський облік : 

підруч. / С. Ф. Голов. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2018. – 534 с. 

У підручнику розглѐнуто: 
організація управлінського обліку; 
методи калькуляваннѐ; бяджетуваннѐ; 
аналіз взаюмозв’ѐзку "витрати - обсѐг - 
прибуток"; аналіз прийнѐттѐ поточних і 
довгострокових рішень; систему 
управлінського контроля на основі обліку 
за центрами відповідальності, а також 
методи стратегічного управлінського 
обліку. 

Підручник розрахований на 
студентів, аспірантів, викладачів 
економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, всіх, хто цікавитьсѐ 

управлінським обліком. 
 

 

Лисиченко О. О.  Фінансовий облік : 

навч. посіб. / О. О. Лисиченко, 

П. Й. Атамас, О. П. Атамас. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 355 с. 

У навчальному посібнику викладено 
методику фінансового обліку згідно з 
вимогами чинного законодавства та 
нормативними документами МФУ 
станом на кінець 2018 р. Розглѐнуто 
питаннѐ обліку активів, власного 
капіталу та зобов’ѐзань. До кожної 
теми надані питаннѐ длѐ 
самопідготовки та контроля знань. 
Посібник призначений длѐ студентів 
економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, бухгалтерів-

практиків, економістів, фінансистів, 
аудиторів. Може бути корисним слухачам системи підготовки, 
перепідготовки та підвищеннѐ кваліфікації облікових кадрів, а також 
керівникам, ѐкі цікавлѐтьсѐ організаціюя бухгалтерського обліку на 
підприюмстві. 
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Бухгалтерские проводки. Альбом 

схем : практ. пособ. – Київ : Сварог, 

2018. – 527 с. 

Проводка в бухгалтерском учете - 
это способ регистрации хозѐйственных 
операций. В альбоме составлены 
таблицы бухгалтерских проводок длѐ 
начинаящих с ответами и примерами, 
подробный разбор на примерах и 
разъѐснениѐ по каждой проводке.   

 

 

 

 

 

 

Плаксієнко В. Я.  Безпаперова 

бухгалтерія на підприємстві : навч. 

посіб. / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко, 

С. А. Гаркуша ; за ред. 

В. Я. Плаксієнка. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 252 с. 

У посібнику відображені загальні 
засади організації первинної реюстрації, 
узагальненнѐ, трансформації, передачі 
та зберіганнѐ облікової інформації в 
електронному виглѐді, відомої серед 
обліково-аналітичних працівників ѐк 
«безпаперова бухгалтеріѐ». На 
цифровому матеріалі висвітлена 
технологіѐ обробки інформації на всіх її 
основних етапах, починаячи з 
електронного документообігу і 

завершуячи звітним зведеннѐм, зберіганнѐм та захистом облікової 
інформації. 

Посібник складено за змістом програми вибіркової дисципліни 
«Безпаперова бухгалтеріѐ», що передбачена навчальними планами 
підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткуваннѐ». Він 
рекомендуютьсѐ також спеціалістам-практикам у сфері обліково-
аналітичної роботи, слухачам інститутів післѐдипломної освіти та 
факультетів підвищеннѐ кваліфікації. 
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Методичні рекомендації з 

бухгалтерського обліку: щодо 

заповнення форм фінансової звітності, 

перевірки порівнянності показників 

фінансової звітності, облікової політики 

підприємства : практ. посіб. / упоряд. 

К. В. Безверхий. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 76 с. 

Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку: щодо заповненнѐ 
форм фінансової звітності, перевірки 
порівнѐнності показників фінансової 
звітності, облікової політики 
підприюмства. 

 
 

 

 

 

Войнаренко М. П.  Міжнародні 

стандарти фінансової звітності та 

аудиту : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, 

Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 488 с. 

Навчальне виданнѐ підготовлено 
відповідно до програми з нормативної 
дисципліни «Міжнародні стандарти 
фінансової звітності та міжнародні 
стандарти аудиту», ѐку вклячено до 
навчального плану підготовки магістрів 
за спеціальністя “Облік і аудит”. За 
допомогоя посібника магістри з обліку 
та аудиту отримаять навички 
застосуваннѐ міжнародних стандартів 
фінансової звітності та міжнародних 
стандартів аудиту в обліково-
економічній роботі та навчатьсѐ 

приймати адекватні управлінські рішеннѐ. 
Длѐ студентів економічних спеціальностей та фахівців, що 

цікавлѐтьсѐ питаннѐми сучасної методології бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності та аудиту. 
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Міжнародні стандарти фінансової 

звітності для малих та середніх 

підприємств (МСФЗ для MCI І) [текст] 

практичний посібник. - К. : «Центр 

учбової літератури», 2017.-226 с.  

У практичному посібнику подано 
практичні рекомендації та навички щодо 
застосуваннѐ міжнародних стандартів 
фінансової звітності на малих та 
середніх підприюмствах. 

Длѐ студентів економічних 
спеціальностей та фахівців, що 
цікавлѐтьсѐ Міжнародними 
стандартами фінансової звітності на 
малих та середніх підприюмствах. 

 

 

 

Бірта Г. О.  Товарознавство 

продовольчих товарів (спецкурс) : навч. 

посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. – 424 с. 

Навчальний посібник присвѐчений 
вивчення загальнобіологічних, споживчих 
та лікувальних властивостей сировини 
рослинного та тваринного походженнѐ, 
ѐкі недостатньо повно вивчаятьсѐ або 
не передбачені в загальному курсі 
“Товарознавства продовольчих товарів”, 
але їх використаннѐ маю важливе 
значеннѐ длѐ формуваннѐ продовольчих 
ресурсів країни, розширеннѐ асортименту 
продовольчих товарів і поліпшеннѐ їх 
властивостей. 

Посібник розрахований на студентів 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 

з напрѐму підготовки «Товарознавство і торговельне підприюмництво», а 
також длѐ аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. 
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Бірта Г. О.  Товарознавство 

сировини, матеріалів і засобів 

виробництва. (Розділ 1. Товарознавство 

рослинної і тваринної сировини) : навч. 

посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 370 с. 

Навчальний посібник присвѐчений 
вивчення продовольчої сировини, ѐк 
основи формуваннѐ властивостей 
товарів; класифікації, зовнішніх відмітних 
ознак, асортименту, властивостей та 
сфери застосуваннѐ основних видів 
сировини; умов зберіганнѐ, маркуваннѐ, 
транспортуваннѐ та ідентифікації 
сировини і матеріалів. 

Підручник розраховано на студентів 
вищих навчальних закладів з напрѐму 

підготовки «Товарознавство і торговельне підприюмництво». 
 

Сирохман І. В.  Товарознавство 

харчових продуктів функціонального 

призначення : навч. посіб. 

/ І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. – 544 с. 

Навчальний посібник розрахований 
на підготовку спеціалістів і магістрів 
спеціальностей «Товарознавство і 
комерційна діѐльність», «Експертиза 
товарів і послуг», «Товарознавство і 
експертиза в митній справі». Він також 
може бути використаний студентами, 
ѐкі спеціалізуятьсѐ на технології хар-
чових продуктів оздоровчого та 
профілактичного призначеннѐ. 
Розглѐнуті проблеми функцій їжі, 

інгредіюнтний склад функціональних 
продуктів, виробництво цих продуктів, зв’ѐзок між використаними 
харчовими і біологічно активними добавками, споживними властивостѐми 
продуктів. Значна увага приділена характеристиці асортименту 
хлібобулочних, кондитерських виробів, молочних, жирових, м’ѐсних і рибних 
товарів функціонального спрѐмуваннѐ. 
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Сирохман І. В.  Асортимент і якість 

кондитерських виробів / І. В. Сирохман, 

В. Т. Лебединець. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 635 с. 

Наведено класифікація і дано 
товарознавчу характеристику 
асортименту кондитерських виробів. 
Розглѐнуто формуваннѐ асортимент, 
вимоги до ѐкості та правила прийманнѐ 
кондитерських виробів. Виділено основні 
групи і підгрупи, типові представники, їх 
споживні властивості і відмінні 
особливості та ілястрації. І *е допоможе 
студентам і фахівцѐм краще 
оріюнтуватись у складному асортименті 
кондитерських виробів. Вимоги до ѐкості 
відповідних груп базуятьсѐ на діячих 

державних стандартах, частина матеріалу узагальнена за результатами 
досліджень різних авторів. 

Матеріал посібника викладено відповідно до програми дисципліни 
«Товарознавство продовольчих товарів». Він розрахований на підготовку 
бакалаврів за напрѐмом «Товарознавство і торгівельне підприюмництво», 
магістрів і длѐ підвищеннѐ кваліфікації відповідних фахівців.  

 

Мальська М. П.  Світовий досвід 

розвитку туризму : підруч. / М. П. Мальська, 

Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2018. – 244 с. 

Висвітлено просторово-часові 
особливості зародженнѐ та розвитку 
мандрівництва і туризму в світі та 
Україні, знайдено періодичну градація та 
порівнѐльний аналіз розвитку світового і 
вітчизнѐного туризму, 
охарактеризовано причинно-наслідковий 
зв’ѐзок між розвитком туризму і 
суспільноя еволяціюя різних держав і 
територій. 

Длѐ студентів природничих 
спеціальностей, ѐкі вивчаять туризм і 
менеджмент туристичної організації. 
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Мальська М. П.  Туризм у містах : 

підруч. / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 

224 с. 

У підручнику розглѐнуто 
теоретико-методологічні основи 
міського туризму. Висвітлено питаннѐ 
про туристичні ресурси в містах, 
дослідженнѐ іміджу міст, а також 
географія основних видів туризму в 
містах. Кожен розділ підручника містить 
контрольні запитаннѐ та завданнѐ длѐ 
перевірки рівнѐ засвоюннѐ знань. Поданий 
довідковий і додатковий матеріал з 
метоя кращого опануваннѐ студентами 
знань про міський туризм у світі та в 
Україні. 

Підручник призначено длѐ студентів закладів вищої освіти 
спеціальності 242 «Туризм», а також фахівців туристичного бізнесу. 

 
Педько А. Б.  Основи підприємництва і 

бізнес-культури : навч. посіб. 

/ А. Б. Педько. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 168 с. 

У навчальному посібнику викладено 
теоретичні, методичні і прикладні 
аспекти веденнѐ підприюмницької 
діѐльності. Розкрито сутність, 
структуру, функції бізнес-культури, 
наведено типологія корпоративних 
культур, сформульовано етичні 
цінності ділових організацій. 

Особливий акцент зроблено на 
питаннѐх ділового етикету, організації 
та проведеннѐ ділових засідань і 
переговорів, ділового спілкуваннѐ у 
неформальній обстановці, формуваннѐ 
іміджу та стиля ділової лядини, 

використаннѐ невербальних засобів комунікації. 
Призначений длѐ студентів спеціальності 076 - підприюмництво, 

торгівлѐ та бізнес. 
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Методологія та організація 

наукових досліджень : навч. посіб. / авт.: 

М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 351 с.

 У навчальному посібнику викладено 
матеріали, ѐкі стосуятьсѐ методології 
дослідженнѐ ѐкості води та екологічного 
стану водойм комплексного і 
рибогосподарського призначеннѐ з 
застосуваннѐм фізико-хімічних та 
біологічних методів. Значна увага 
приділена методології здійсненнѐ 
екологічної експертизи та прогнозуваннѐ 
екологічного стану водойм за впливу 
антропогенних чинників та 
гідротехнічного будівництва. В посібнику 
також представлено інформаційний 

матеріал, ѐкий стосуютьсѐ методології 
дослідженнѐ процесів формуваннѐ та управліннѐ ѐкістя води. 

 
Зубар Н. М.  Логістика у 

ресторанному господарстві : навч. 

посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 

308 с. 

У навчальному посібнику розкрито 
теоретичні основи і практичні 
рекомендації з управліннѐ 
матеріальними, сервісними, 
інформаційними та іншими потоками на 
основі концепцій та принципів логістики 
у закладах ресторанного господарства. 

Навчальний посібник призначений 
длѐ студентів, за напрѐмом 0917 
«Харчова інженеріѐ» професійного 
спрѐмуваннѐ 091711 «Технологіѐ 
харчуваннѐ» варіативної компоненти 

091711.01 «Технологіѐ харчуваннѐ, 
ресторанна справа та сервіс». 
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Ткач Є. І.  Загальна теорія 

статистики : підручник / Є. І. Ткач, 

В. П. Сторожук. – 3-тє вид. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2018. – 441 с. 

У підручнику “Загальна теоріѐ 
статистики” розглѐнуто теоретичні і 
методичні основи побудови 
статистичних показників, ѐкі 
використовуять длѐ вивченнѐ зако-
номірностей суспільних ѐвищ з 
урахуваннѐм міжнародних стандартів 
статистики та обліку. Особливу увагу 
приділено статистичній методології, 
можливостѐм її використаннѐ в умовах 
суттювих змін в економіці. 

Длѐ студентів економічних 
спеціальностей вищих закладів освіти, 

слухачів інститутів і факультетів післѐдипломної освіти, підприюмців, 
менеджерів, економістів. 

 

Адміністративна відповідальність 

та провадження в справах про 

адміністративні правопорушення : навч. 

посіб. / [О. В. Кузьменко, М. В. Плугатир, 

І. Д. Пастух, О. К. Волох, О. В. Горбач, 

В. М. Дорогих, М. В. Лошицький, 

О. А. Лупало, Д. Б. Муратова, 

В. О. Скорик та ін.] ; за заг. ред. 

О. В. Кузьменко. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 388 с. 

Розкрито фундаментальні 
положеннѐ адміністративного права. 
Описано правові засади здійсненнѐ 
провадженнѐ в справах про 
адміністративні правопорушеннѐ. 
Висвітлено стан чинного законодавства 
про адміністративну відповідальність, а 
також положеннѐ підзаконних 

нормативно-правових актів у цій сфері. 
Длѐ курсантів, студентів і слухачів вищих яридичних навчальних 

закладів. 
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 Ходаківький Є. І.  Інтелектуальна 

власність: економіко-правові аспекти : 

навч. посіб. / Є. І. Ходаківький, 

В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 275 с. 

 

Дослідженнѐ присвѐчене 
комплексному вивчення теоретичних та 
практичних аспектів формуваннѐ, 
використаннѐ та управліннѐ 
інтелектуальноя власністя в умовах 
глобалізаційних викликів сучасності. 
Особлива увага приділѐютьсѐ проблемам 
комерціалізації інтелектуальних 
продуктів, висвітлення специфіки право-
вої охорони та захисту об’юктів 

інтелектуальної власності на 
національному та міжнародному рівні. 

Посібник містить тестові та практичні завданнѐ длѐ самостійної 
роботи, термінологічний словник, витѐги з актуальних нормативно-
правових актів та типові бланки форм веденнѐ документації. 

Виданнѐ розраховане на студентів, аспірантів, викладачів закладів 
освіти економічного та яридичного профіля, спеціалістів органів 
державної влади, науковців, практиків та інших зацікавлених осіб. 

 
 

 

Товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю : практ. 

посібник. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 152 с. 

 

Це виданнѐ розраховано на 
правників, що спеціалізуятьсѐ в галузі 
корпоративного права, суб’юктів 
підприюмницької діѐльності, нотаріусів і 
державних реюстраторів, студентів та 
викладачів яридичних факультетів 
вітчизнѐних навчальних закладів. 
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Бородкіна І. Л.  Теорія алгоритмів : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

/ І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 184 с. 

Посібник призначаютьсѐ длѐ 
знайомства студентів з формальними 
підходами до визначеннѐ понѐттѐ 
"алгоритм", його властивостѐми, 
способами запису та підходами до їх 
розробки. В посібнику також детально 
розглѐнуті найвідоміші формалізації 
понѐттѐ алгоритма (машини Тяринга, 
машини Поста та нормальні алгоритми 
Маркова), велику уваїу приділено методам 
та технологіѐм їх розробки. Длѐ 
закріпленнѐ отриманих знань та набуттѐ 

необхідних практичних навичок студентам пропонуятьсѐ завданнѐ длѐ 
самостійної роботи, варіанти практичних завдань длѐ проведеннѐ 
контрольної роботи, приклади питань длѐ проведеннѐ контроля знань та 
довідкові матеріали, необхідні студентам під час виконаннѐ самостійних 
завдань. 

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів. 
 

Бородкіна І. Л.  Інженерія 

програмного забезпечення : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Бородкіна, 

Г. О. Бородкін. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 204 с. 

 В посібнику надано систематичний 
виклад принципів, моделей, методів і 
метрик, ѐкі використовуятьсѐ в 
інженерному циклі створеннѐ складних 
програмних систем. Викладено основи ѐк 
класичних, так і гнучких методів 
розробки, розглѐнуто питаннѐ 
менеджменту класичних і гнучких 
програмних проектів. Велика увага 
приділена останнім науковим та 
практичним досѐгненнѐм, що 
характеризуять динаміку розвитку 
галузі. Як програмні засоби, що 
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підтримуять цілісний процес розробки ПЗ, розглѐдаютьсѐ технологіѐ 
компанії Microsoft - Visual Studio Team System (VSTS) з акцентом на Team 
Foundation Server (TFS). Показуютьсѐ, ѐк викладений в посібнику 
теоретичний матеріал може бути реалізовано на практиці, з 
використаннѐм програмних засобів розробки. 

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів. 
 

Козак Ю. Г.  Математичні методи та 

моделі для магістрів з економіки. 

Практичні застосування : навч. посіб. 

/ Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – 2-ге вид. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 

253 с. + Електронна копія. 

У другому виданні розглѐдаятьсѐ 
математичні методи та моделі, ѐкі 
застосовуятьсѐ у різноманітних сферах 
економік» (ѐк на мікро так і на 
макрорівнѐх), Наводѐтьсѐ приклади 
розбудови та аналізу математичних 
моделей длѐ достатньо широкого кола 
прикладних задач економічного аналізу. 
Проведеннѐ числових розрахунків 
зоріюнтовано на застосуваннѐ сучасних IT 
технологій. 

Магістрантам з економіки та 
науковцѐм, ѐкі займаятьсѐ дослідженнѐми економічних ѐвищ та процесів. 

 

Конверський А. Є.  Логіка : підруч. 

для студентів юридичних факультетів 

/ А. Є. Конверський. – 6-те вид., перероб. 

та допов. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 420 с. 

У систематизованому, дидактично 
витриманому виглѐді підручник розкри-
ваю метод логіки, основні форми і закони 
мисленнѐ. 

У підручнику при викладенні 
програми курсу логіки враховуютьсѐ 
специфіка яридичної спеціальності. 
Значний фактичний матеріал іляструю 
особливості судового пізнаннѐ, показую ѐк 
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виѐвлѐютьсѐ та чи інша логічна форма у правовій теорії та яридичній 
практиці. 

Підручник розрахований на студентів яридичних факультетів. 
 

Бабинець М. М.  Термінологічний 

словник для студентів економічних 

спеціальностей / М. М. Бабинець. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 

216 с. 

Спеціалізований словник длѐ 
студентів економічних спеціальностей 
ВНЗ може бути використаний при 
вивченні профільних дисциплін, а також 
длѐ перекладу фахових текстів з 
англійської та російської мови. Також 
словник призначений длѐ фахівців різних 
галузей економіки (керівників, 
бухгалтерів та інших практичних 
працівників), аспірантів і викладачів 
економічних дисциплін та іноземних мов, 
а також широкого кола читачів, ѐкі 

цікавлѐтьсѐ проблемами менеджменту, бухгалтерського обліку, аналізу, 
аудиту, ревізії, фінансів та бухгалтерської експертизи. 

Запропонований термінологічний словник містить найважливіші 
терміни та словосполученнѐ українськоя, російськоя та англійськоя 
мовами, ѐкі широко використовуятьсѐ у вітчизнѐному бухгалтерському 
обліку, притаманні міжнародній обліковій та фінансовій термінології, 
стосуятьсѐ яридичної справи, статистики та соціології, а також сфери 
бізнесу, комерції, маркетингу, менеджменту та часто зустрічаятьсѐ у 
ділових документах. При розкритті змісту термінів використано 
нормативні документи, національні та міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Словник покликаний полегшити засвоюннѐ основних економічних 
понѐть майбутніми фахівцѐми, сприѐти їх успішній професійній діѐльності в 
міжнародному соціально-економічному просторі. Знаннѐ термінів та 
понѐть, наведених в словнику, підніме престиж економічних професій, 
полегшить розуміннѐ практичних проблем, допоможе розібратисѐ в 
складній системі сучасних обліково-економічних понѐть. 
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Єжова О. В.  Технологія оброблення 

швейних виробів : навч. посіб. 

/ О. В. Єжова, О. В. Гур'янова. – 2-ге вид., 

перероб. та допов. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 256 с. 

 

У посібнику викладені теоретичні 
відомості з обробленнѐ деталей швеиних 
виробів та наведені приклади 
технологічних послідовностей пошиттѐ 
окремих швів, вузлів та нвейних виробів. 
Перевагу при цьому надано методам, що 
дозволѐять отримати іайвищу ѐкість 
обробленнѐ в умовах навчального 
закладу. Значна увага приділена зучним 
декоративним швам, що традиційно 
застосовувались при виготовленні 

українського костяма. 
Посібник містить дидактично та методично опрацьований та 

систематизований авторами навчальний матеріал з трьох змістових 
модулів навчальної дисципліни «Технологіѐ швейного виробництва». 

Длѐ студентів педагогічних вищих навчальних закладів 
спеціальностей 014.10 Переднѐ освіта (Трудове навчаннѐ та технології), 
015 Професійна освіта (Технологіѐ виробів легкої промисловості), вчителів 
технологій та викладачів професійних ліцеїв, а гакож фахівців, ѐкі 
працяять в галузі виготовленнѐ швейних виробів. 

 
 

Опорні конспекти 
1. Ковальчук С. П.  Внутрішньогосподарський контроль : опорний 

конспект лекцій / С. П. Ковальчук. – Вінницѐ : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 114 с. + Електронна копіѐ. 

2. Паламарчук В. І.  Стандартизаціѐ, метрологіѐ та управліннѐ ѐкістя : 
опорний конспект лекцій / В. І. Паламарчук. – Вінницѐ : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 73 с. + Електронна копіѐ. 
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Методичні видання 
1. Інноваційний розвиток підприюмства : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні 
та поведінкові науки", 07 "Управліннѐ та адмініструваннѐ" / розроб. С. Д. 
Супрун. – Вінницѐ : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 32 с. + 
Електронна копіѐ. 

2. Іноземна мова (за професійним спрѐмуваннѐм) : завданнѐ до 
практичних занѐть : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управліннѐ 
та адмініструваннѐ" : спец. 071 "Облік та оподаткуваннѐ" / розроб. І. Б. 
Паславська. – Вінницѐ : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 50 
с. + Електронна копіѐ. 

3. Конституційне право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 08 "Право" / розроб. Н. П. Костяк. – Вінницѐ : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 29 с. + Електронна копіѐ. 

4. Митна справа : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь 
знань 07 "Управліннѐ та адмініструваннѐ" / розроб. А. С. Тернова. – Вінницѐ : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 22 с. + Електронна копіѐ. 

5. Міжнародний бізнес : завданнѐ до практичних занѐть : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. Л. П. 
Давидяк. – Вінницѐ : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 53 с. + 
Електронна копіѐ. 

6. Міжнародний бізнес : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 29 "Міжнародні відносини" / розроб. Л. П. Давидяк. – Вінницѐ : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 37 с. + Електронна копіѐ. 

7. Міжнародний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управліннѐ та 
адмініструваннѐ" / розроб. Е. О. Ковтун. – Вінницѐ : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 46 с. + Електронна копіѐ. 

8. Організаціѐ торгівлі : завданнѐ до практичних занѐть : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управліннѐ та адмініструваннѐ" / розроб. В. В. 
Шарко. – Вінницѐ : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 49 с. + 
Електронна копіѐ. 

9. Публічне управліннѐ : методичні рекомендації до виконаннѐ курсових 
робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управліннѐ та 
адмініструваннѐ" / розроб. Н. М. Махначова. – Вінницѐ : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 33 с. + Електронна копіѐ. 

10. Статистичні методи прогнозуваннѐ : робоча програма : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управліннѐ та адмініструваннѐ", 05 
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"Соціальні та поведінкові науки" / авт. О. М. Денисяк. – Вінницѐ : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 17 с. + Електронна копіѐ. 

11. Стратегічний аналіз : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" 
: галузь знань 07 "Управліннѐ та адмініструваннѐ" / авт. О. М. Денисяк. – 
Вінницѐ : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 16 с. + Електронна 
копіѐ. 

 
 
 

Підготувала провідний бібліограф Комар О.Й. 
 

 

 


