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Міжнародні економічні відносини : 

підручник / [авт.: А. А. Мазаракі, 

Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко, А. В. Бохан, 

Ю. І. Головня, Г. В. Дугінець, Н. О. Іксарова, 

О. В. Кам'янецька, К. І. Ладиченко, 

В. В. Тронько, О. В. Зубко, К. С. Пугачевська, 

І. М. Севрук] : [за заг. ред.: 

А. А. Мазаракі]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 612 с. 

У підручнику висвітлено 
загальнотеоретичні і практичні 
здобутки світової і вітчизняної думки у 
сфері міжнародних економічних відносин. 
Систематизовано основні показники 
оцінювання результативності й 
ефективності співпраці різних країн в 

умовах інтернаціоналізації і глобалізації 
та наведено їх розрахунки. Розкрито проблеми інтеграції України у 
світовий простір. Охарактеризовано функції міжнародних організацій, 
викладено основні їхні положення щодо векторів взаємодії національних 
економік у світовій системі координат. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за спеціальностями «Міжнародна економіка», 
«Менеджмент ЗЕД», «Міжнародний бізнес», слухачів системи 
підвищення кваліфікації, післядипломної освіти, аспірантів, 
підприємців. 

Мазаракі А. А.  Управління ризиками в 

зовнішньоекономічній діяльності : 

підручник / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, 

О. В. Генералов. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 312 с. 

Розглядаються джерела виникнення 
ризику у зовнішньоекономічній 
діяльності. Висвітлюються сутність та 
зміст процесу управління ризиками в ЗЕД, 
методи їх оцінювання та нейтралізації, 
розкриваються способи розподілу ризиків, 
що виникають у процесі укладання та 
виконання міжнародних контрактів. 

Для студентів та аспірантів, фахівців 
у сфері ЗЕД, усіх, хто цікавиться 
новітніми концепціями та практикою 
управління ризиками в ЗЕД у міжнародній 
діяльності підприємств. 
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Захист систем електронних 

комунікацій : навч. посіб. / [авт.: 

В. О. Хорошко, О. В. Криворучко, 

М. М. Браіловський, В. Д. Козюра, 

А. М. Десятко]. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 

164 с. 

У навчальному посібнику 
розглядаються основи організації та 
порядок виконання робіт із захисту 
інформації в системах електронних 
комунікацій, порядок прийняття 
рішень щодо складу комплексної 
системи захисту інформації в 
залежності від умов функціонування 
СЕК і видів оброблюваної інформації, 
визначення обсягу і змісту робіт, 
етапності робіт, основних завдань та 

порядку виконання робіт кожного етапу. 
 
 

 
Крепак А. С.  Медіапланування : 

навч. посіб. / А. С. Крепак. – Київ : КНТЕУ, 

2018. – 128 с. 

У навчальному посібнику 
представлено зібрання теоретичних 
матеріалів з медіапланування, що 
забезпечують ознайомлення читача з 
відповідним інструментарієм і 
підходами до планування рекламних 
кампаній. Видання містить приклади та 
практичні дані, що сприяють підготовці 
фахівця, адаптованого до умов 
функціонування рекламного ринку. 

Для студентів, аспірантів, 
викладачів, науковців, працівників 
рекламних служб і рекламних агентств.  
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Гербич Л. А.  Фінансові та кредитні 

системи зарубіжних країн : навч. посіб. 

/ Л. А. Гербич. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 440 с. 

У навчальному посібнику розглянуто 
сутність, специфіку формування та 
функціонування фінансових і кредитних 
систем на національному й 
міжнародному рівнях. Розкрито 
структуру фінансово-кредитних систем, 
основні типи та еволюцію фінансових і 
кредитних систем зарубіжних країн; 
інтеграційні процеси та інші тенденції у 
фінансово-кредитній сфері; національні 
особливості сучасних фінансово-
кредитних систем; основні типи та 

національні особливості грошово-
кредитної політики; структуру та основи функціонування фінансово-
кредитних систем країн із розвиненою ринковою економікою. 

Навчальний посібник розрахований на студентів, що навчаються за 
спеціальностями «Банківська справа», «Фінансове посередництво», 
«Державна казначейська справа», «Страховий менеджмент», 
викладачів вищих закладів освіти та практиків. 

 
Експертиза та митне оформлення 

товарів : навч. посіб. / [авт.: 

А. А. Мазаракі, Н. В. Калуга, 

Т. А. Караваєв, С. В. Галько] : за ред. 

А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 

368 с. – (Митна справа). 

Розглянуто питання експертизи 
товарів у митних цілях та їх митного 
оформлення. Значну увагу приділено 
нормативно-правовому регулюванню 
переміщення товарів через митний 
кордон України, тарифному та 
нетарифному регулюванню ЗЕД, 
митному контролю та митному 
оформленню товарів, здійсненню 
митних формальностей при 

переміщенні товарів та транспортних 
засобів через митний кордон України. 
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Розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, 
працівників митних органів, а також всіх, хто цікавиться проблемами 
державної митної справи.  

 

Туристичні кластери : монографія 

/ [авт.: А. А. Мазаракі, С. В. Мельниченко, 

Н. І. Ведмідь, Т. І. Ткаченко, М. Г. Бойко, 

М. В. Босовська, О. В. Гладкий, 

Г. І. Михайліченко, А. М. Хахлюк, 

В. Г. Жученко, Ю. Б. Забалдіна, 

С. С. Кравцов, Т. П. Дупляк] : за заг. ред. 

А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 184 с. 

У монографії викладено теоретико-
методологічні засади формування та 
розвитку туристичних кластерів, 
розкрито сутність процесу 
кластеризації та генезу кластерних 
теорій, наведено методику оцінки 
кластерних взаємодій, особливості 
розроблення стратегії розвитку 

туристичних кластерів, визначено 
ресурсний потенціал розвитку туристичних кластерів в Україні, 
висвітлено територіальний каркас кластерного розвитку туризму в 
Україні та особливості розвитку агротуристичних кластерів. 
Розраховано на науковців, викладачів, працівників туристичної сфери і 
тих, хто цікавиться питаннями кластерного розвитку туристичних 
територій. 

Охріменко А. Г.  Національна 

туристична система : монографія 

/ А. Г. Охріменко. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 

592 с. 

Монографію присвячено 
теоретичним, методологічним та 
прикладним засадам функціонування та 
розвитку національної туристичної 
системи (НТС). На основі узагальнення 
ґенези НТС визначено її як соціально-
економічну систему, сформовано 
концептуальні засади та доведено 
транзитивність її розвитку. Розкрито 
детермінанти формування національної 
туристичної системи та запропоновано 
методологічний базис управління нею.          
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Науково обґрунтовано глобальне портфоліо НТС, визначено важелі 
конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, запропоновано 
портфель параметрів для оцінки її результативності. На основі 
методології форсайту обґрунтовано структурні пріоритети розвитку 
національної туристичної системи, надано праксеологічні рекомендації 
щодо інклюзивного зростання та імплементації краудфандингових 
технологій у процес розвитку НТС. 

Призначено для науковців, викладачів, керівників і працівників тури-
стичної сфери та тих, хто цікавиться питаннями розвитку туризму, а 
також дослідників, які вивчають науковий потенціал національної 
туристичної системи. 

 

Бай С. І.  Консалтинг : навч. посіб. 

/ С. І. Бай, І. П. Миколайчук, 

В. С. Ціпуринда. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 

432 с. 

У навчальному посібнику комплексно і 
системно висвітлено сучасні підходи до 
розкриття сутності консалтингу, 
особливостей інституту 
консультування та ринку 
консалтингових послуг, а також 
сутність консультаційного процесу: 
його закони і закономірності, принципи, 
технологію процесу консультування, 
проблеми відповідальності 
консультанта. 

Навчальний посібник містить 
модульні практичні завдання у вигляді творчих аналітичних 
розрахункових задач, ситуаційних вправ, що дасть змогу студентам 
наблизитися до реальних умов їх діяльності і набути навичок щодо 
конкретних технологій консалтингу. До кожної теми надаються 
методичні рекомендації до її вивчення та тести для контролю 
здобутих знань, перелік контрольних запитань та завдань для 
самостійної роботи, а також глосарій. 

Для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 
«Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент організації», «Менеджмент 
персоналу», «Торговельний менеджмент», «Менеджмент інноваційної 
діяльності» та викладачів закладів вищої освіти. 
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Мережко Н. В.  Товарна номенклатура 

зовнішньоекономічної діяльності : 

підручник / Н. В. Мережко, Н. В. Калуга, 

Т. А. Караваєв. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 

312 с. – (Митна справа). 

У підручнику висвітлено теоретичні 
та практичні питання класифікаці 
товарів згідно з товарною 
номенклатурою зовнішньоекономічної 
діяльності. Значну увагу приділено 
еволюції товарних номенклатур, 
структурі міжнародної та національної 
товарної номенклатури (УКТЗЕД), 
правилам класифікації товарів, 
особливостям визначення кодів 
продовольчих та непродовольчих 

товарів, порядку прийняття класифікаційних рішень при митному 
оформленні товарів. 

Для викладачів і студентів закладів вищої освіти, працівників 
митних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами державної 
митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Міжнародний маркетинг : підручник / авт.: [А. А. Мазаракі, 

Т. М. Мельник,  Л. П. Кудирко, Н. О. Іксарова, О. В. Кам'янецька, 

К. І. Ладиченко, В. В. Тронько, Д. В. Сай, О. С. Головачова, О. В. Зубко, 

К. С. Пугачевська, І. М. Севрук] : за ред.: А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник. – 

Київ : КНТЕУ, 2018. – 448 с. 

Розглядаються концептуальні засади та 
практичні аспекти здійснення міжнародної 
маркетингової діяльності підприємств, 
екзогенні та ендогенні детермінанти впливу 
на міжнародне маркетингове середовище, 
маркетингові складові поширених 
стратегій виходу підприємств на зарубіжні 
ринки, особливості формування та 
реалізації міжнародного маркетингового 
комплексу в умовах глобальних викликів. За 
допомогою комплексного підходу до 
розкриття проблем міжнародного 
маркетингу висвітлено сучасні тренди в 
реалізації маркетингових завдань 
підприємств, у тому числі - особливості 
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впровадження глобальних та мультинаціональних стратегій 
маркетингу транснаціональними корпораціями. 

Для студентів та аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД, усіх, хто 
цікавиться новітніми концепціями та практикою маркетингу в 
міжнародній діяльності підприємств на сучасному етапі. 

 

Мазаракі А. А.  FinTech : монографія 

/ А. А. Мазаракі, С. В. Волосович. – Київ : 

КНТЕУ, 2019. – 308 с. 

У монографії розкрито зміст 
фінансових технологій, їх значення для 
суспільних трансформацій. Визначено 
роль фінансових технологій у забез-
печенні зростання фінансової 
інклюзивності, а також детермінанти 
виникнення та реалізації кіберризиків. 
Досліджено природу криптовалюти та 
сформульовано пропозиції щодо 
державного регулювання 
криптовалютних операцій. Здійснено 
аналіз застосування інструментів 
фінансових технологій на ринках 

платіжних, страхових, інвестиційних, 
банківських послуг тщу сфері державних фінансів. 

 Призначено для науковців, викладачів, студентів, працівників фінан-
сових установ, а також широкого кола читачів. 
 

Бланк І. О.  Управління фінансами 

підприємств : підручник / І. О. Бланк, 

Г. В. Ситник, В. С. Андрієць. – 2-ге вид., 

пепероб. і допов. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 

792 с. 

Підручник висвітлює основні 
питання з управління фінансами 
підприємств: концептуальні засади 
управління фінансами, методологічні 
засади побудови систем забезпечення 
управління фінансами підприємств, 
теоретичні засади і методичний 
інструментарій управління активами 
та капіталом підприємства, 
методологічні основи управління 
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інвестиціями й грошовими потоками, питання управління фінансовими 
ризиками, основи антикризового фінансового управління. Підручник 
містить практикум, який дозволяє здійснити контроль рівня 
засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою питань і тестових 
завдань, опанувати практичний інструментарій управління фінансами 
підприємств на основі вирішення ситуаційних вправ. 

Розрахований для студентів та викладачів економічних вузів, буде 
корисним для керівників і фінансових менеджерів підприємств. 

 
 

Вища та прикладна математика в 

економічних прикладах та задачах. 

Практикум : навч. посіб. Ч. 2 / [авт.: 

О. К. Щетініна, С. В. Білоусова, Ю. А. Гладка, 

Т. В. Ковальчук]. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 416 с. 

Навчальний посібник охоплює всі основні 
питання програми навчальної дисципліни 
«Вища та прикладна математика» за II 
семестр для студентів спеціальностей: 
менеджмент; підприємництво та біржова 
діяльність; державні фінанси; публічне 
управління та адміністрування. 
Практикум включає набір методичних 
матеріалів для ілюстрації математичних 
понять, моделей та методів в економічних 

розрахунках, торговельній та фінансовій 
діяльності, банківській справі, при прийнятті управлінських рішень, 
використання яких спрямовано на підсилення практичної 
орієнтованості викладення розділів: «Випадкові події, величини, 
процеси», «Елементи математичної статистики», «Статистичне 
вивчення взаємозв’язків між явищами», «Задачі оптимального 
управління», «Моделі управління запасами», «Сіткове планування і 
управління». Розв’язування практичних задач, спираючись на модельні 
уявлення, фінансову грамотність та первинні знання з економічної 
теорії, проведено на основі застосування сучасних засобів 
комп’ютерного розрахунку у таких вживаних при економічних 
дослідженнях інтегрованих програмних середовищах, як MS Excel та 
Mathcad.  

Призначено для студентів економічних спеціальностей та 
викладачів закладів вищої освіти. 
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Яцюк Д. В.  Реклама в інтернеті : навч. 

посіб. / Д. В. Яцюк. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 

296 с. 

У навчальному посібнику в доступній 
формі розглянуто сутність, цілі та 
функції реклами в Інтернеті як важливої 
сфери економічної діяльності в умовах 
сучасного розвитку інформаційних та 
інтерактивних технологій. Визначено 
особливості функціонування й 
можливості формування рекламних 
повідомлень у середовищі Інтернет. 
Усебічно висвітлено підходи й методи 
оцінки ефективності проведення 
рекламних заходів у мережі. Наводиться 

значна кількість інформаційно-
аналітичних матеріалів, що сприяє кращому розумінню сутності 
напрямів застосування реклами в Інтернеті у маркетинговій 
діяльності підприємств. Подано низку практичних і розрахункових 
завдань, запропоновано різні ситуаціині вправи, а також питання для 
самоконтролю й контрольні тести. 

Призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. 
 

Товарознавство : підручник. Т. 1. 

Непродовольчі товари / [авт.: 

Н. В. Мережко, О. Р. Мокроусова, 

Л. А. Коптюх, Т. М. Коломієць, 

Т. А. Караваєв, В. В. Осієвська, 

Т. Г. Глушкова, Г. М. Михайлова, 

С. О. Сіренко, Л. В. Черняк, 

Л. В. Андрієвська, Н. Б. Марчук, 

Н. В. Калуга, О. С. Шульга та ін.]. – Київ : 

КНТЕУ, 2019. – 760 с. 

У підручнику розглянуто теоретичні 
основи товарознавства та основні 
групи непродовольчих товарів. Кожна 
група товарів аналізується системно: 
чинники формування та вимоги до 
якості, класифікаційні ознаки, 
характеристика асортименту, основні 

торгові марки та бренди. 
Підручник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних 

закладів нетоварознавчих спеціальностей. 
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 HoReCa : навч. посіб. Т. 1. Готелі 

/ [авт.: А. А. Мазаракі, С. Л. Шаповал, 

С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь, 

Т. І. Ткаченко, М. Г. Бойко, М. Ф. Кравченко, 

М. В. Босовська, М. В. Кулик, Р. А. Расулов, 

О. М. Григоренко, І. І. Тарасенко, 

Ю. І. Антонюк та ін.] : за ред. 

А. А. Мазаракі. – 2-ге вид., перероб. і 

допов. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 348 с. : іл. 

Представлено інноваційні професійні 
рішення щодо розроблення бізнес-ідей та 
формування концепцій готелів, вибору 
вигідних локацій, використання 
ефективних та енергоощадливих 
будівельних, архітектурних, 

дизайнерських технологій, формування 
асортименту готельних послуг, проектування операційних, сервісних 
та управлінських процесів, управління доходами та витратами, 
планування і діагностики показників господарської діяльності, 
оцінювання окупності інвестиційних проектів. 

Професійне видання є актуальним для успішних власників, 
менеджерів, інвесторів, а також студентів, викладачів і науковців. 

 

 

Торговельне обладнання : підручник 

/ [авт.: А. А. Мазаракі, С. Л. Шаповал, 

І. І. Тарасенко, О. П. Шинкаренко] : за ред. 

А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 320 с. 

Розглянуто сучасні види 
торговельного обладнання для 
магазинів, складів, позамагазинного 
продажу та технологічного обладнання 
для кулінарної продукції власного 
виробництва в торговельних закладах. 
Надано характеристики, конструктивні 
особливості, загальні правила 
експлуатації обладнання для закладів 
торгівлі. Значна увага приділена опису 

обладнання для розрахунку з покупцями та 
обліку і управління товарно-грошовим обігом, автоматизованих 
систем в сфері торгівлі. 

Видання є актуальним для студентів, науковців і викладачів. 
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Мазаракі А. А.  Проектування 

торговельних об'єктів : підручник 

/ А. А. Мазаракі, Н. Б. Ільченко, О. О. Кавун-

Мошковська. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 360 с. 

У підручнику висвітлюються 
проблеми визначення суб’єктом госпо-
дарювання потреби у будівництві нового 
або реконструкції існуючого 
торговельного об’єкта, розроблення та 
погодження проектів, оцінки потенціалу 
місця розташування та особливостей 
впливу наявних пішохідних і 
автомобільних потоків на 
асортиментний профіль магазину. 
Приділено увагу основним вимогам до 
проектування торговельної й 

неторговельної площі магазину та 
облаштування зон приймання, зберігання товарів та підготовки їх до 
продажу, а також особливостям проектування хлібопекарень, 
виробничих і кулінарних цехів у торговельному об’єкті. Розглянуто 
специфіку проектування торговельних центрів, складів та 
розподільчих центрів. 

Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, а 
також фахівців і консультантів у галузі торговельної нерухомості. 

 
Оздоровче харчування : навч. посіб. 

/ [авт.: П. О. Карпенко, Н. В. Притульська, 

М. Ф. Кравченко, І. Ю. Антонюк, 

А. О. Медведєва, Д. В. Федорова, 

С. А. Асланян, Т. Л. Бикова] : за заг. ред. 

П. О. Карпенка. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 628 с. 

У навчальному посібнику розглянуто 
теорії харчування, традиційні та окремі 
нетрадиційні види харчування, 
висвітлено загальні підходи до 
організації й технології раціонального і 
лікувального харчування відповідно до 
сучасних досягнень нутріціології.             
Наведено характеристики нутрієнтів 
раціону харчування людини, харчову і 
біологічну цінність продуктів 

харчування, класифікацію лікувально-
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столових мінеральних вод України і методику їх застосування в 
комплексному лікуванні хворих. Розглянуто сучасні принципи та 
методики дієтотерапії при найбільш поширених захворюваннях, 
характеристики дієт, представлено зразки одноденних меню 
лікувального харчування й технології приготування страв у 
лікувальному харчуванні та чинні нормативні документи, що 
використовуються в організації оздоровчого та лікувального 
харчування населення України. 

Призначено для студентів закладів вищої освіти, а також для 
працівників ресторанів і курортної сфери діяльності (дієтологів, 
гастроентерологів, терапевтів, працівників) та інших фахівців. 

 

 

Закуски : навч. посіб. / [авт.: 

М. Ф. Кравченко, В. А. Гніцевич, 

М. П. Демічковська, І. Ю. Анотнюк, 

А. О. Медведєва] : за ред. 

А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 

192  с.  

У навчальному посібнику наведено 
інформацію щодо класифікації, харак-
теристики асортименту особливості 
обробки сировини та рецептурних 
компонентів для холодних страв, 
технології окремих груп холодних 
страв; діагностики технологічних 
процесів їх виробництва; вимог до 
якості, правил оформлення та подачі з 
урахуванням загальних рекомендацій 
та сучасних підходів смакової 

комбінаторики; термінів зберігання та 
реалізації з урахуванням світових тенденцій розвитку кулінарного 
мистецтва. 

Призначено для студентів, що навчаються за спеціальностями 
«Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент 
готельно-ресторанного бізнесу», викладачів профільних вищих 
навчальних закладів III—IV рівня акредитації, практичних працівників 
закладів ресторанного господарства та усіх, хто цікавиться 
кулінарією. 
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Кравченко М. Ф.  Соуси : навч. 

посіб. / М. Ф. Кравченко, 

Д. В. Федорова ; за ред. 

А. А.  Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 

148 с.  

Навчальний посібник «Соуси» є 
першим у серії видань з дисципліни 
«Технологія продукції ресторанного 
господарства». У навчальному 
посібнику наведено дані щодо 
класифікації, характеристики, 
асортименту гарячих, холодних і 
солодких соусів, технології обробки 
сировини і виготовлення 
напівфабрикатів для соусів, 
створення нових соусних композицій з 

урахуванням науково обґрунтованих 
фізико-хімічних та біохімічних процесів, які відбуваються під час 
кулінарної обробки; вимог до якості, правил оформлення і подачі соусів. 

Призначено для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 
«Харчові технології та інженерія», «Готельно-ресторанна справа», 
«Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», викладачів, 
рестораторів та інших фахівців закладів ресторанного господарства. 

 

Українська революція (1917-1921) в 

іменах: вінницькі сторінки : біогр. довід. 

/ упоряд. Т. Р. Кароєва. – Вінниця : ТВОРИ, 

2019. – 320 с. : фото. 

У виданні подано біографічний 
матеріал про діячів доби Української ре-
волюції (1917-1921), пов'язаних з 
теренами сучасної Вінницької області. 
Він охоплює уродженців краю та тих 
осіб, які брали активну участь у 
діяльності укра-їнських інституцій цієї 
доби. Усього пропонується 373 статті 
та довідки, які, за можливості, 
доповнені портретними зображеннями. 
Для зручності використання 
пропонуються іменний та географічний 
покажчики, картосхеми основних 

воєнних подій на теренах краю.  
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Для науковців, освітян, працівників культури, краєзнавців, 
працівників у галузі туризму, всіх, хто цікавиться і досліджує історію 
Подільського краю. 

 
Стус В.  Небо. Кручі. Провалля. Вода 

/ В. Стус ; гол. ред. М. Савка. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 2016. – 410 с. 

Перед вами книга віршів, перекладів, 
статей і листів, які є найважливішими 
для художньо-естетичного світогляду 
Василя Стуса, одного з найтрагічніших і 
найглибших українських поетів XX 
століття. 

Небо. Кручі. Провалля. Вода. Символічні 
стихії, в яких і з якими поет жив, боровся, 
розчинявся, змагався, творив - проорюючи 
власною долею, віршами, світоглядним 
вибором глибоченну межу між 

обивательським і пристосуванським 
існуванням і гранично чесним життям із собою, в собі, над собою. 
 

 

Доляк Н.  На "Сьомому небі" : роман-детектив / Н. Доляк. – Київ : 

Темпора, 2020. – 312 с. 

Опинитися на сьомому небі можна 
далеко не завжди від щастя. 

Особливо коли йдеться про названу так 
телестудію, на яку влаштувалася 
працювати Зоя Кирпач. Телевиробничі 
будні хоч і дають змогу доторкнутися до 
творення такої захопливої екранної магії, 
але все ж виявляються дуже подібними на 
будні в інших сферах. Аж поки одного дня у 
студії не знаходять тіло однієї зі 
співробітниць каналу... 

Ставши однією з підозрюваних, Зоя 
береться за власне розслідування, щоб 
довести свою невинуватість, знайти 
вбивцю, а заразом і довідатись, наскільки 
глибоким може бути навіть «Сьоме небо». 
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Опорні конспекти 
 
1. Поліщук І. І.  Логістика : опорний конспект лекцій / І. І. Поліщук, Ю. В. Довгань. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 128 с. + Електронна копія. 
2. Майстер Л. А.  Облік на підприємствах малого бізнесу = Smoll-scale business 

accounting : опорний конспект лекцій : для усіх галузей знань та спеціальностей 
/ Л. А. Майстер. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 139 с. + 
Електронна копія. 

 

Методичні видання 
 

3. GMP НАССР та контроль безпечності товарів : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = GMP HACCP and consumer product safety : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. 
І. Г. Власенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + 
Електронна копія. 

4. GMP, НАССР та контроль безпечності товарів : завдання до практичних занять = 
GMP, HACCP and consumer product safety : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. 
І. Г. Власенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 42 с. + 
Електронна копія. 

5. IT-право : завдання до практичних занять = IT-law : освіт. ступінь "магістр" : галузь 
знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. І. М. Білоус. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 37 с. + Електронна копія. 

6. Product placement : робоча програма : для всіх галузей знань та спеціальностей 
/ розроб. Ю. О. Головчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
20 с. + Електронна копія. 

7. Адвокатура і нотаріат : робоча програма = Advocacy and notary : для всіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. В. М. Панькевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 

8. Адміністративні послуги : завдання до практичних занять = Administrative services : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : 
спец. 281 "Публічне управління та адмініструванння" : освіт. прогр. "Публічне управління 
та адміністрування" / розроб. І. Ю. Семенюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 33 с. + Електронна копія. 

9. Актуальні питання запобігання корупції : завдання до практичних занять = Actual 
question's prevention of corruption : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : 
спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. І. М. Білоус. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 39 с. + Електронна копія. 

10. Актуальні питання приватних галузей права : завдання до практичних занять = 
Current issues of private branches of law : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" 
: спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. О. Ф. Мельничук. – Вінниця : 
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Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 34 с. + Електронна копія. 
11. Аналіз господарської діяльності : завдання до практичних занять = Analysis of 

economic activities : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий 
контроль та аудит" / розроб. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 91 с. + Електронна копія. 

12. Аналіз господарської діяльності : завдання до практичних занять = Analysis of 
economic activities : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування" / розроб. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 80 с. + Електронна копія. 

13. Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до виконання курсової 
роботи = Analysis of economic activity : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. 
"Фінансовий контроль та аудит" / розроб. Н. Коцеруба. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 26 с. + Електронна копія. 

14. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Державні фінанси" : з. ф. н. 
(зі скороченим терміном) / розроб.: І. В. Гнидюк, О. О. Прутська, Ю. А. Романовська, 
А. О. Нікітішин, О. П. Демченко, Л. М. Маршук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 

15. Атестаційний екзамен : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Готельно-ресторанна справа" : д. ф. н. / розроб.: М. О. Рябенька, Н. В. Онищук, 
І. О. Мазуркевич, І. І. Поліщук, О. А. Іваніщева, І. Б. Паславська. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 

16. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика" : д. ф. н. / розроб.: С. О. Сіренко, А. С. Тернова, 
С. В. Гирич, І. І. Поліщук, В. В. Шарко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 

17. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна 
справа" : спеціаліз./освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. (зі скороченим 
терміном) / розроб.: М. О. Рябенька, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, І. І. Поліщук, О. А. 
Іваніщева, І. Б. Паславська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
20 с. + Електронна копія. 

18. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика" : з. ф. н. / розроб.: С. О. Сіренко, А. С. Тернова, 
С. В. Гирич, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Шарко. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

19. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. ступінь 
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"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародна економіка" : д. ф. н. / розроб.: О. М. Кульганік, 
Н. М. Богацька, Л. П. Давидюк, О. П. Мельничук, Т. І. Павлюк, В. В. Хачатрян, 
І. Б. Юрчик. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + 
Електронна копія. 

20. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: 
С. О. Сіренко, А. С. Тернова, С. В. Гирич, І. І. Поліщук, В. В. Шарко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

21. Аудит : методичні рекомендації до самостійної роботи = Audit : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. І. Г. Крупельницька. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 37 с. + Електронна копія. 

22. Аудит : методичні рекомендації до самостійної роботи = Audit : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. 
І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 36 с. + 
Електронна копія. 

23. Аудит : робоча програма = Audit : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. 
"Фінансовий контроль та аудит" / розроб. І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 28 с. + Електронна копія. 

24. Аудит : робоча програма = Audit : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік 
і оподаткування" / розроб. І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 27 с. + Електронна копія. 

25. Аудит інвестиційних проектів : робоча програма = Audit of investment project : для 
всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. М. Кудирко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 

26. Аудит оподаткування : робоча програма = Taxation audit : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. Г. В. Даценко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 15 с. + Електронна копія. 

27. Аудит оподаткування : робоча програма = Taxation audit : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. Г. В. Даценко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 

28. Аудиторське забезпечення M&A : робоча програма = Audit support M&A : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 

29. Аудиторський консалтинг : робоча програма = Audit consulting : для всіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

30. Аудиторські послуги : робоча програма = Audit services : для всіх галузей знань та 
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спеціальностей / розроб. І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 

31. Аутсорсинг в маркетингу : робоча програма = Outsourcing in marketing : для усіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. А. М. Танасійчук. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 

32. Банківська система : завдання до практичних занять = Banking system : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа 
та страхування", "Фінансовий менеджмент" / розроб. О. О. Прутська. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 57 с. + Електронна копія. 

33. Банківська система : методичні рекомендації до самостійної роботи = Banking 
system : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, 
банківська справа та страхування", "Фінансовий менеджмент" / розроб. О. О. Прутська. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + Електронна копія. 

34. Банківська система : робоча програма = Banking system : освіт. ступінь "молодший 
бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та 
страхування" / розроб. О. Прутська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – 26 с. + Електронна копія. 

35. Банківський менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Banking management : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Державні та муніципальні фінанси" / розроб. Л. Маршук. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 28 с. + Електронна копія. 

36. Банківський менеджмент : робоча програма = Banking management : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Державні та муніципальні 
фінанси" / розроб. Л. М. Маршук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 20 с. + Електронна копія. 

37. Барна справа : робоча програма = Bar case : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. прогр. 
"Готельно-ресторанна справа" / розроб.: Н. М. Чорна, О. А. Іваніщева. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

38. Безпечність товарів : завдання до практичних занять = Prodact safety : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 48 с. + Електронна копія. 

39. Безпечність товарів : методичні рекомендації до самостійної роботи = Prodact 
safety : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 

40. Бізнес-планування : робоча програма = Business planning : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародна економіка" / розроб. О. М. Менчинська. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 

41. Бренд-менеджмент : робоча програма = Brand-management : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
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спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. А. М. Танасійчук. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

42. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : 
спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. 
Т. Г. Китайчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 50 с. + 
Електронна копія. 

43. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. Т. Г. Китайчук. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 

44. Бухгалтерський облік : робоча програма = Accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. 
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технології у бізнесі" / розроб.: Л. І. Довгань, І. Б. Паславська. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + Електронна копія. 

79. Іноземна мова спеціальності : робоча програма = Foreign language of 
specialization : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 
адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Публічне управління та адміністрування" / розроб.: Л. І. Довгань, І. Б. 
Паславська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 28 с. + 
Електронна копія. 

80. Інтернет-технології в бізнесі : робоча програма = Internet technologies in business : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. С. В. Мерінова. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 

81. Інтерпретація художнього тексту : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Interpretation of afiction text : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 
"Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб. С. В. Гладьо. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 85 с. + Електронна копія. 

82. Інформаційні системи і технології в обліку : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Information systems and technologies in accounting : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. І. В. Копчикова. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

83. Інформаційні системи і технології в обліку : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Information systems and technologies in accounting : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань "бакалавр" : 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 
"Облік і оподаткування" : освіт. прорг. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. І. В. 
Копчикова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + 
Електронна копія. 

84. Інформаційні системи і технології в обліку : робоча програма = Information systems 
and technologies in accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування" / розроб. І. В. Копчикова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 

85. Інформаційні системи і технології в обліку : робоча програма = Information systems 
and technologies in accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий 
контроль та аудит" / розроб. І. В. Копчикова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 

86. Історія міжнародної торгівлі та торговельно-економічної думки : завдання до 
практичних занять = History of international trade and trade and economic thought : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні 
економічні відносини" : спеціаліз. "Міжнародний бізнес" / розроб. М. В. Стопчак. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 29 с. + Електронна копія. 

87. Казначейська система обслуговування бюджетів : робоча програма = Treasury 
system of budget maintenance : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси банківська справа та страхування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. О. П. 
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Демченко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + 
Електронна копія. 

88. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації = Qualification work : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" 
/ розроб.: А. С. Тернова, С. В. Гирич, С. О. Сіренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 52 с. + Електронна копія. 

89. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації = Qualification work : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні 
економічні відноосини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. Л. П. 
Давидюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 42 с. + 
Електронна копія. 

90. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації = Qualification work : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" 
: спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / розроб.: В. В. 
Соколовська, Л. В. Бондарчук, Г. В. Іванченко, І. Ю. Семенюк. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 50 с. + Електронна копія. 

91. Кондитерське та пекарське мистецтво : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Confectionery and baking art : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. 
О. В. Пахомська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + 
Електронна копія. 

92. Консолідація фінансової звітності : завдання до практичних занять = Consolidation 
of financial statements : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування" / розроб. І. Гладій. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 54 с. + Електронна копія. 

93. Консолідація фінансової звітності : завдання до практичних занять = Consolidation 
of financial statements : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Фінансовий контроль та аудит" / розроб. І. Гладій. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 44 с. + Електронна копія. 

94. Консолідація фінансової звітності : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Consolidation of financial statements : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. І. Гладій. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + Електронна копія. 

95. Консолідація фінансової звітності : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Consolidation of financial statements : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. І. Гладій. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 

96. Контроль публічних закупівель : робоча програма = Public procurement control : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Г. В. Даценко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 15 с. + Електронна копія. 

97. Контроль фінансово-господарської діяльності : робоча програма = Control of 
financial and economic activity : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. М. 
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Кудирко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 18 с. + 
Електронна копія. 

98. Контроль якості та безпечності харчових продуктів : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Quality control and safety of food production : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" 
: освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. Т. В. Семко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

99. Концепції і ресторанний креатив : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Concepts and restaurant creativity : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 
"Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Ресторанні 
технології" / розроб. Т. В. Семко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 37 с. + Електронна копія. 

100. Корпоративне управління : завдання до практичних занять = Corporative 
management : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент організацій" / розроб. Н. В. 
Корж. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 47 с. + Електронна 
копія. 

101. Кризові комунікації : робоча програма = Crisis communications : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. О. П. Скорук. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 

102. Кримінальне право : робоча програма = Criminal Law : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. 
В. М. Панькевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 60 с. + 
Електронна копія. 

103. Культурна спадщина України : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Cultural heritage of Ukraine : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Управ. та 
адмініструв.", "ІТ", "Сфера обслуговув." : спец. "Маркетинг", "Підприємництво, торг. та 
бірж. д-сть", "ІСТ", "ГРС", "Тур." : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркет.", "ТКЛ", "ІСТ у бізнесі", 
"ГРС", "Тур." / розроб. Н. М. Чорна. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 38 с. + Електронна копія. 

104. Культурно-пізнавальний туризм : завдання до практичних занять = Cultural 
tourism : для усіх галузей знань і спеціальностей / розроб. А. Лук'янець. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 

105. Культурно-пізнавальний туризм : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Cultural tourism : для усіх галузей знань і спеціальностей / розроб. А. 
Лук'янець. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 14 с. + 
Електронна копія. 

106. Логіка : методичні рекомендації до самостійної роботи = Logic : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 
"Публічне управління та адміністрування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Публічне управління 
та адміністрування" / розроб.: Н. Л. Замкова, І. О. Гулівата. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 40 с. + Електронна копія. 

107. Логіка : методичні рекомендації до самостійної роботи = Logic : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Право" / розроб.: Н. Л. Замкова, І. О. Гулівата. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 38 с. + Електронна копія. 
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108. Логістика : методичні рекомендації для виконання курсової роботи = 
Logistics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Логістика", "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб.: 
І. І. Поліщук, Ю. В. Довгань. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 39 с. + Електронна копія. 

109. Логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи = Logistics : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 
"Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент організацій" / розроб.: І. І. 
Поліщук, Ю. В. Довгань. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 31 
с. + Електронна копія. 

110. Логістичний менеджмент : робоча програма = Logistics management : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. Г. О. Пчелянська. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

111. Маркетинговий аналіз : робоча програма = Marketing analysis : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. Г. О. Пчелянська. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

112. Маркетинговий менеджмент : робоча програма = Marketing management : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. В. М. Бондаренко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

113. Маркетингові дослідження : методичні рекомендації до виконання курсової 
роботи = Marketing researches : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" 
/ розроб.: І. І. Поліщук, А. М. Танасійчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 73 с. + Електронна копія. 

114. Маркетингові дослідження : робоча програма = Marketing research : освіт. 
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Commodity. Non-food products (sections "Electric household appliances", "Cultural and 
household goods") : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. 
прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб.: А. С. Тернова, В. І. 
Паламарчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 58 с. + 
Електронна копія. 

197. Товарознавство. Непродовольчі товари (розділи "Електропобутові товари", 
"Товари культурно-побутового призначення") : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Commodity. Non-food products (sections "Electric household appliances", "Cultural 
and household goods") : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. 
прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб.: А. С. Тернова, В. І. 
Паламарчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 28 с. + 
Електронна копія. 

198. Товарознавство. Непродовольчі товари (розділи "Текстильні, швейні та 
трикотажні товари", "Взуттєві та хутряні товари") : завдання до лабораторних занять = 
Commodity. Non-food products (sections "Textile, sewing and knitted goods", "Shoes and fur 
goods") : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. А. С. Тернова. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 92 с. + Електронна копія. 

199. Товарознавство. Непродовольчі товари (розділи "Текстильні, швейні та 
трикотажні товари", "Взуттєві та хутряні товари") : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Commodity/ Non-foods products (sections "Textile, sewing and knitted 
goods", "Shoes and fur goods") : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. 
прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. А. С. Тернова. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 64 с. + Електронна копія. 

200. Товарознавство. Транспортні засоби : методичні рекомендації до 
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самостійної роботи = Commodity science. Vehicles : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. В. В. Шарко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 

201. Товарознавство. Транспортні засоби : робоча програма = Commodity 
science. Vehicles : для усіх галузей знань та спеціальностей / розроб. В. В. Шарко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 

202. Товарознавство. Харчові продукти (розділ "Харчові продукти рослинного 
походження") : завдання до лабораторних занять = Commodity science. Food products 
(section "Food products of plant origin") : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб.: 
С. В. Гирич, О. В. Василишина. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 99 с. + Електронна копія. 

203. Товарознавство. Харчові продукти (розділ "Харчові продукти рослинного 
походження") : методичні рекомендації до самостійної роботи = Commodity science. 
Food products (section "Food products of plant origin") : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" 
/ розроб.: С. В. Гирич, О. В. Василишина. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 32 с. + Електронна копія. 

204. Торговельне підприємництво : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Trading entrepreneurship : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика", 
"Товарозн. та експертиза в митній справі" / розроб. О. М. Кульганік. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + Електронна копія. 

205. Торговельний маркетинг : робоча програма = Trade marketing : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб.: І. І. Поліщук, Л. П. Середницька. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 

206. Транспортно-експедиційна діяльність : робоча програма = Freight 
forwarding activities : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. О. Є. 
Громова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + 
Електронна копія. 

207. Туристичне краєзнавство : завдання до практичних занять = Camping Area 
studies : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 
"Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" / розроб.: А. Г. Кізюн, А. В. Лук'янець. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 72 с. + Електронна копія. 

208. Туристичне краєзнавство : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Camping area studies : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 
: спец. 242 "Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" / розроб. А. Г. Кізюн. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 47 с. + Електронна копія. 

209. Українська мова за професійним спрямуванням : методичні рекомендації 
до самостійної роботи = Ukrainian language for specific purposes : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : 
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освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. Л. Б. Мартинова. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 34 с. + Електронна копія. 

210. Українська мова за професійним спрямуванням : робоча програма = The 
Ukrainian language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 
"Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : освіт. прогр. "Соціальне 
забезпечення" / розроб.: Л. Мартинова, В. Тимкова. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 24 с. + Електронна копія. 

211. Управління лояльністю споживачів : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Consumer loyalty management : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Маркетинг" / розроб. І. Поліщук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. – 22 с. + Електронна копія. 

212. Управління персоналом : завдання до практичних занять = Personnel 
management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 
: спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент організацій", "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" / розроб. Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 51 с. + Електронна копія. 

213. Управління продажем та мерчандайзинг : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Sales management and merchandising : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг", 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Маркетинг", 
"Логістика", "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. Л. П. Середницька. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 42 с. + Електронна копія. 

214. Управлінська звітність : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Management reporting : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. І. Гладій. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 24 с. + Електронна копія. 

215. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : методичні 
рекомендації до самостійної роботи = Hospitality and restaurant business eguipment : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-
ресторанна справа" : освіт. прогр. 241 "Готельно-ресторанна справа" / розроб. О. В. 
Пахомська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + 
Електронна копія. 

216. Фізика для харчових технологій : завдання до лабораторних занять = Physics 
for food technologys : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та 
технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. Б. 
П. Авксентюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 78 с. + 
Електронна копія. 

217. Фізичне виховання (спеціальна медична група) : завдання до практичних 
занять = Physical education (special medical group) : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. С. В. Сальникова. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 41 с. + Електронна копія. 

218. Фізичне виховання : завдання до практичних занять = Physical Education : 
освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та спеціальностей / розроб. 
С. В. Сальникова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 39 с. + 
Електронна копія. 

219. Фізичне виховання. Аеробіка : завдання до практичних занять = Physical 
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Education. Aerobics : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. С. С. Васькевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 

220. Фізичне виховання. Баскетбол : завдання до практичних занять = Physical 
Education. Basketball : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. А. А. Бондар. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 50 с. + Електронна копія. 

221. Фізичне виховання. Бокс : завдання до практичних занять = Physical 
Education. Boxing sport : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. А. А. Бондар. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 36 с. + Електронна копія. 

222. Фізичне виховання. Волейбол : завдання до практичних занять = Physical 
Education. Volleyball : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. І. В. Рогаль. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 29 с. + Електронна копія. 

223. Фізичне виховання. Легка атлетика : завдання до практичних занять = 
Physical Education. Athletics : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань 
та спеціальностей / розроб. М. І. Пуздимір. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + Електронна копія. 

224. Фізичне виховання. Настільний теніс : завдання до практичних занять = 
Physical Education. Table tennis : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. Ю. С. Чехівська. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 35 с. + Електронна копія. 

225. Фізичне виховання. Футбол : завдання до практичних занять = Physical 
Education. Football : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. А. А. Бондар. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 33 с. + Електронна копія. 

226. Фінанси суб'єктів господарювання : робоча програма = Business entities' 
finances : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, 
банківська справа та страхування", "Фінансовий менеджмент" / розроб. Л. М. Маршук. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 32 с. + Електронна копія. 

227. Фінансовий аналіз : робоча програма = Financial analysis : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. Н. Коцеруба. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 28 с. + Електронна копія. 

228. Фінансовий облік : методичні рекомендації до виконання курсової роботи = 
Financial Accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування", "Фінансовий контроль та аудит" / розроб.: І. Гладій, Л. Майстер, Т. 
Китайчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 36 с. + 
Електронна копія. 

229. Фінансовий облік : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Financial Accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування", "Фінансовий контроль та аудит", "Фінансова аналітика" / розроб. І. 
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Гладій. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 68 с. + Електронна 
копія. 

230. Фінансовий облік : робоча програма = Financial Accounting : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль 
та аудит", "Фінансова аналітика" / розроб. І. О. Гладій. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 34 с. + Електронна копія. 
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