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Берко А. Ю.  Системи баз даних та 

знань : підручник. Кн.1 / А. Ю. Берко, 

О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг. ред. 

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

2020. – 439 с. 

Підручник містить матеріал, 
необхідний для вивчення основних 
теоретичних засад, функціональних 
можливостей та практичного 
застосування сучасних систем і 
технологій баз даних, розроблення 
прикладних засобів та комп’ютерних 
інформаційних систем різного 
спрямування на основі реляційних баз 
даних. 
Призначається для студентів, що 

навчаються за напрямами галузей знань “Інформатика та 
обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика” і 
“Системна інженерія” та споріднених галузей знань, пов’язаних з 
вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути 
використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу. 

 

Берко А. Ю.  Системи баз даних та 

знань : навч. посіб. Кн.2 / А. Ю. Берко, 

О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг. ред. 

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

2021. – 584 с.  

Навчальний посібник містить 
матеріал, необхідний для вивчення 
основних концепцій, функціональних 
можливостей та практичного 
застосування сучасних систем і 
технологій баз даних, розроблення 
прикладних засобів та комп’ютерних 
інформаційних систем різного 
спрямування на основі реляційних баз 
даних. 

Навчальний посібник призначений 
для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань 
«Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та 
кібернетика» і «Системна інженерія» та споріднених галузей знань, 
пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. 
Може бути використаний викладачами в якості дидактичного 
матеріалу. 
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Пасічник В. В.  Сховища даних : 

навч. посіб. / В. В. Пасічник, 

Н. Б. Шаховська ; за наук. ред. 

В. В. Пасічника. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 492 с.  

Згідно з тематичним планом, 
навчальний посібник «Сховища даних» 
включає предмет «Технології сховищ 
даних». У ньому послідовно викладені 
теоретичні, методологічні та 
прикладні аспекти проектування, 
побудови, застосування та 
супроводження сховищ даних, які 
розробляються з метою розв’язання 
аналітичних задач проблемної області. 

Призначений для студентів 
технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути 
використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та 
керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні 
знань з проектування та супроводження сховищ даних. 

 

Буров Є. В.  Комп'ютерні мережі : 

підручник / Є. В. Буров. – Львів : Магнолія 

2006, 2020. – 262 с. 

Підручник “Комп’ютерні мережі” 
висвітлює базові принципи побудови, 
функціювання та налаштування 
комп’ютерних мереж. 

Підручник складається з чотирьох 
частин. Перша частина присвячена 
базовим архітектурним принципам, в 
ній висвітлено також середовища 
передавання даних, сигнали та коди 
комп’ютерних мереж. У другій частині 
розглянуто головні класи мережевих 
технологій: інтерфейсні, локальні, 
глобальні, безпровідні мережі. Третя 

частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі TCP/IP. 
Четверта частина присвячена інформаційним технологіям 
комп’ютерних мереж. 

Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для 
самоконтролю та лабораторні роботи. 

Підручник призначено для вивчення курсу “Комп’ютерні мережі”. 
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Буров Є. В.  Комп'ютерні мережі : 

підручник. Т.1 / Є. В. Буров, М. М. Митник ; 

за заг. ред. В. В. Пасічника. – Львів : 

Магнолія 2006, 2020. – 333 с.  

Підручник «Комп’ютерні мережі» 
детально висвітлює головні принципи 
побудови, використання та 
адміністрування мережевих 
комп’ютерних систем. Матеріал 
підручника подано у шести частинах. 
(Перший том- 1-3 частини, Другий том -
4-6 частини).  У першій частині наведено 
базові принципи функціювання мережі, 
зокрема еталонну модель взаємодії 
відкритих систем, принципи 
передавання сигналів у кабельних 

середовищах передавання. У другій частині розглянуто протоколи та 
сервіси інтернет. Третя частина, яка є логічним продовження 
попередніх, присвячена вивченню конкретних мережевих вирішень для 
різних груп мережевих технологій.  

 

Буров Є. В.  Комп'ютерні мережі : 

підручник. Т.2 / Є. В. Буров, 

М. М. Митник ; за заг. ред. 

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

2020. – 204 с. 

У четвертій частині розглянуто 
безпровідні мережі. Проблематиці 
безпеки даних присвячена шоста 
частина підручника. Автори детально 
розглядають головні принципи 
організації системи безпеки, протоколи 
захищеного передавання, структурні 
методи захисту, проблематику 
забезпечення анонімності 
користувачів. Крім теоретичного 
матеріалу підручник містить питання 
для самоконтролю та лабораторні 

роботи для кожної частини курсу.  
Підручник призначено для вивчення курсу «Комп’ютерні мережі».  
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Комп'ютерні мережі : навч. посіб. 

Кн.1 / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, 

П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 256 с. – 

(Комп'ютинґ).  

Предметом вивчення навчального 
посібника є теоретичні аспекти та 
методологія проектування, побудови 
та використання комп'ютерних мереж. 
Формування системи фундаментальних 
знань щодо аналізу та проектування 
комп'ютерних мереж, використання 
мережевого обладнання та мережевих 
сервісів. Основні завдання: вивчення 
архітектури комп'ютерних мереж, 
програмного забезпечення, методів 
проектування та набуття практичних 

навичок аналізу, побудови, та захисту від несанкціонованого доступу.  
 

 

Комп'ютерні мережі : навч. посіб. 

Кн.2 / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, 

П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 328 с. – 

(Комп'ютинґ). 
Метою навчального посібника є 

отримання навичок оволодіння мовами 
системного програмування та 
методами розробки програм, що 
взаємодіють з компонентами 
комп’ютерних систем, знати мережні 
технології, архітектури комп’ютерних 
мереж, мати практичні навички 
технології адміністрування 
комп’ютерних мереж та їх 
програмного забезпечення; розуміти 
концепцію інформаційної безпеки, 

принципи безпечного проектування програмного забезпечення, 
забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та 
невизначеності вихідних даних. 
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Електронні системи в галузі : навч. 

посіб. / О. В. Кузьмін, Т. О. Роман, 

Л. М. Акімова, О. В. Чемакіна. – Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 168 с.  

У навчальному посібнику викладені 
науково-теоретичні і методичні основи 
з питань розвитку електронних систем 
у ресторанному бізнесі, які дозволяють 
здобувачам керувати закладами 
ресторанного господарства за рахунок 
сучасного програмного забезпечення, що 
дозволяє приймати кваліфіковано 
рішення, своєчасно налаштовувати 
електронні системи, створювати та 
редагувати бази даних, розробляти 
калькуляційні карти, електронне меню, 

управляти модульними службами «front office» і «back office». 
Представлено сучасні уявлення щодо комп’ютерного програмного 
забезпечення, методи та способи покращення обслуговування клієнтів, 
підвищення рівня сервісу обслуговування та ознайомлення з 
інноваціями ресторанними технологіями. 

Навчальний посібник «Електронні системи в галузі» призначений 
для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології».  

 

  Пасічник В. В.  Веб-технології : 

підручник. Кн.1 / В. В. Пасічник, 

О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 336 с.  

Підручник містить матеріал, 
необхідний для вивчення основних 
теоретичних засад, функціональних 
можливостей та практичного 
застосування сучасних систем і 
технологій баз даних, розроблення 
прикладних засобів та комп’ютерних 
інформаційних систем різного 
спрямування на основі реляційних баз 
даних. 

Призначається для студентів, що 
навчаються за напрямами галузей 

знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних техно-
логій.  
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Бурячок В. Л.  Інформаційний та 

кіберпростори: проблеми безпеки, 

методи та засоби боротьби : підручник 

/ В. Л. Бурячок, Г. М. Гулак, В. Б. Толубко. – 

Львів : Магнолія 2006, 2020. – 448 с. 

У підручнику висвітлено головні 
ознаки таких понять, як інформаційне 
суспільство, інформаційний і 
кіберпростори, інформаційна та 
кібербезпека. Розкрито основи їх 
формування та розвитку, досліджено їх 
сутність, основний зміст та складові. 
Значну увагу приділено типовим 
інцидентам у сфері високих технологій, 
методам і засобам реалізації атак на 
інформаційний і кіберпростори та тим 

заходам, які можуть послабити їх деструктивний вплив. Розглянуто 
методи та засоби боротьби в інформаційному і кіберпросторах, а 
також досліджено особливості захисту сучасної інфосфери в умовах 
стороннього кібернетичного впливу. 

Виклад зорієнтовано на фахівців у галузі кібернетичної безпеки. 
Пропонований матеріал буде корисний науковим та науково-
педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний з 
питаннями забезпечення інформаційної безпеки, а також аспірантам, 
магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що 
спеціалізуються у сфері організації та управління інформаційною і 
кібербезпекою згідно з освітнім напрямом “Інформаційна безпека”. 
 

 
 Інформаційний та кіберпростори: 

проблеми безпеки, методи та засоби 

боротьби : посібник (лабораторний 

практикум) / В. Л. Бурячок, С. В. Толюпа, 

В. В. Семко та ін. – Львів : Магнолія 2006, 

2021. – 178 с. 

У посібнику представлено низку 
лабораторних робіт за такими 
темами: ознаки, принципи становлення 
та розвитку сучасного інформаційного 
суспільства; кіберпростір та мережа 
Іntеrпеt: становлення, структура, 
проблемні аспекти функціонування; 
система безпеки інформаційного і 
кіберпросторів: формування та 
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розвиток, а також засоби та способи боротьби в інформаційному і 
кіберпросторах, їх засвоєння дозволить більш глибоко та детально 
розглянути основні положення, поняття й визначення щодо базових 
аспектів захисту інформації, створення та експлуатації захищених 
інформаційних та комунікаційних систем. 

Посібник буде корисний науковим та науково-педагогічним 
працівникам, аспірантам, магістрантам і студентам вищих 
навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 125 
«Кібернетична безпека». 
 

 

Інформаційна та кібербезпека: 

соціотехнічний аспект : підручник 

/ В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, 

В. О. Хорошко, С. В. Толюпа. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 320 с. 

У підручнику висвітлено головні 
принципи забезпечення інформаційної 
та кібернетичної безпеки, розкрито 
їхню сутність, основний зміст та 
складові. 

Значну увагу приділено типовим 
інцидентам у сфері високих технологій, 
а також методам і засобам 
соціального інжинірингу. Докладно 
розглянуто систему заходів із захисту 
від соціотехнічних атак. Наведено 

порядок здійснення процедур із тестування систем захисту інформації 
в інформаційно-комунікаційних системах на предмет проникнення, а 
також порядок оцінювання їхніх параметрів на різних рівнях. 

Виклад зорієнтовано на майбутніх фахівців у галузі 
кібернетичної безпеки. 

Пропонований матеріал буде корисний науковим і науково-
педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний із 
забезпеченням інформаційної безпеки, а також аспірантам, 
магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що 
спеціалізуються у сфері управління інформаційною безпекою та 
систем захисту інформації. 
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Петрович Й. М.  Теорія організації : 

підручник / Й. М. Петрович, Л. В. Галаз, 

К. В. Процак ; за заг. ред. 

Й. М. Петровича. – 2-ге вид., стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2021. – 336 с.  

Підручник підготовлений у 
відповідності з державним освітнім 
стандартом галузі знань 0306 
«Менеджмент і адміністрування». 

Це видання являє собою цілісний 
теоретичний, методологічний і 
практичний матеріал. У підручнику 
висвітлюється широке коло питань 
сучасної теорії організації: поняття, 
предмет, методи, сутність та основні 

категорії теорії організації, що забезпечують об’єктивні умови 
організованості і керованості систем. Розглянуто закони і принципи 
діяльності організації, характер їх прояву в природі і суспільстві, 
методи і заходи з організаційного проектування, а також 
перспективні напрями розвитку організацій на засадах інтеграційних 
процесів. Показано, що організація є складною динамічною системою, 
проаналізовано загальні системні властивості організації, її 
внутрішнє і зовнішнє середовище, ефективність функціонування, 
організаційну культуру. 

 

Менеджмент: теорія та практика : 

навч. посіб. / Т. О. Кузнецова, 

Л. А. Янковська, Н. Б. Савіна, 

Ж. В. Семчук. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 293 с. 

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

особистості у бізнесі та формуванні її професійної компетентності, 
що дозволить розвивати дослідницькі, комунікативні та творчі 
навички і вміння працювати в команді. 
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Пєтков В. П.  Менеджмент у 

державному управлінні : навч. посіб. 

/ В. П. Пєтков, В. М. Торяник ; за заг. ред. 

О. В. Негодченка. – стер. – Херсон : 

Гельветика, 2021. – 404 с. 

У навчальному посібнику системно 
висвітлено основні положення курсу 
«Менеджмент у державному 
управлінні»: питання теорії наукового 
менеджменту, сучасні підходи до 
професіоналізації праці менеджерів в 
органах державного управління, шляхи 
вдосконалення менеджменту персоналу 
державних органів, напрями 
використання технологій наукового 
менеджменту. Навчальний посібник 

містить список використаних джерел, нормативно-правові акти, 
довідкову, основну, спеціалізовану та іноземну літературу. 

Для студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, 
широкого кола фахівців-практиків. 

 

Міжнародний менеджмент : навч. 

посіб. / [О. Б. Чернега, В. С. Білозубенко, 

О. В. Озаріна, А. А. Семенов, 

І. А. Іваненко, П. Д. Камінський, 

О. Ю. Гохберг] ; за ред. О. Б. Чернеги. – 2-

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

2006, 2021. – 592 с. 

У навчальному посібнику викладені 
основні питання стратегічного пла-
нування, прийняття рішень, 
організаційного розвитку міжнародних 
корпорацій, розглянуто особливості 
контролю і звітності фінансового ме-
неджменту та соціальної 
відповідальності міжнародних 
корпорацій. 

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

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, 
викладачів вузів, слухачів системи додаткової професійної освіти, а 
також на тих, хто прагне самостійно вивчати проблеми управління 
на міжнародному рівні і всіх, хто цікавиться цими питаннями. 
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Операційний менеджмент : навч. 

посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, 

І. О. Желябін та ін. – 2-ге вид., стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2021. – 439 с. 

 

У навчальному посібнику дається 
аналіз операційного менеджменту як 
дисципліни, науки, нового наукового 
напряму про концепції, методи, 
процедури, технологій створення та 
функціонування операційної системи 
на виробничому підприємстві, 
виконання необхідних операційних 
функцій для процвітання бізнесу. 
Операційний менеджмент, аналогічний 
управлінню виробництвом, охоплює 

широке коло проблем і реалізується в усіх без винятку організаціях, 
тому для виконання його функцій потрібні операційні менеджери. 

 Операційний менеджмент не випадково входить як обов’язкова 
дисципліна з напряму «Менеджменту» у всіх провідних бізнес-школах 
світу. Фірма, корпорація, організація, підприємство можуть досягти 
успіху, використовуючи різноманітні технології операційного 
менеджменту, щоб вийти на рівень висококонкурентоспроможних, 
досягти високої продуктивності та ефективності, реалізуючи функції 
- маркетингову, постачання, фінансову, наукових досліджень, 
управління персоналом, управління проектами. З початком епохи 
глобалізації та комерційного використання Інтернету ідеї 
операційного менеджменту більшою мірою використовуються 
успішними зарубіжними і вітчизняними компаніями. 

 Навчальний посібник буде корисний тим, хто займається 
перетвореннями як у великій корпорації, так і в невеликому бізнесі, 
який виростає із торгової палатки. Рекомендується для студентів 
вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, підприємців, 
бізнесменів, фахівців, керівників підприємств, організацій і установ, 
хто цікавиться питаннями удосконалення виробництва, підвищення 
продуктивності праці, виходу України з кризи. 
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Цифрова економіка. Криптовалюти : 

навч. посіб. / [авт.: Ю. Є. Кирилов, 

В. Г. Грановська, В. М. Крикунова, 

Г. В. Жосан, В. О. Бойко]. – Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2021. – 228 с. : іл. 

У посібнику розглянуто теоретичні 
та практичні питання цифрової 
економіки; передумови розвитку цифрової 
економіки; технологічні основи цифрової 
економіки (блокчейн і криптокурси; 
штучний інтелект, роботи, віртуальна 
реальність); цифрову трансформацію 
галузей економіки; особливості торгівлі в 
умовах цифрової економіки; фінансові 
технології в цифровій економіці; 
кібербезпеку на міжнародному та 
національному рівні; інвестиційні аспекти 

криптовалюти; державне регулювання криптовалютного ринку. Для 
засвоєння теоретичного матеріалу запропоновано дискусійні питання 
з проблем розвитку цифрової економіки та криптовалют в Україні, 
тестові завдання, додаткову літературу. 

Навчальний посібник розрахований на викладачів і здобувачів 
вищої освіти економічного напряму, а також інших зацікавлених осіб. 
Може бути використаний у практичній діяльності щодо розвитку 
компаній в умовах цифрової економіки, застосування криптовалют на 
корпоративному, регіональному, національному і глобальному рівнях.  

 

Міжнародна економічна діяльність 

України : навч. посіб. / О. Б. Чернега, 

А. С. Маловичко, В. Ю. Матвєєва та ін. ; 

під ред. О. Б. Чернеги. – Львів : Магнолія 

2006, 2021. – 541 с. – (Вища освіта в 

Україні). 

У навчальному посібнику розкрито 
форми та принципи міжнародної 
економічної діяльності, розглянуто 
систему законодавчих та виконавчих 
органів влади України з регулювання 
міжнародної економічної діяльності 
держави; визначено особливості участі 
України у міжнародній торгівлі 
товарами та послугами; 
охарактеризовано принципи 
регулювання іноземного інвестування в 
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Україні та участь України в міжнародному русі прямих і портфельних 
інвестицій; розглянуто складові національної валютно-фінансової 
політики та особливості валютного регулювання і контролю в 
Україні; охарактеризовано сутність міжнародних кредитних відносин 
та участь України в процесах міжнародного кредитування; 
проаналізовано механізм формування та управління державним 
зовнішнім боргом України; наведено особливості участі України у 
міжнародному виробничому кооперуванні, міжнародному науково-
технічному співробітництві, у міжнародних міграційних процесах. 

Кожен розділ навчального посібника супроводжується резюме, 
контрольними питаннями, задачами або ситуаційними вправами та 
переліком рекомендованої літератури. У навчальному посібнику 
представлено глосарій та тестові завдання для самостійного 
контролю рівня отриманих знань з кожної теми. 

Призначена для викладачів, науковців, студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, представників державних 
органів влади. 

 

Чернега О. Б.  Міжнародні стратегії 

економічного розвитку : навч. посіб. 

/ О. Б. Чернега, А. А. Семенов, 

В. С. Білозубенко. – 3-тє вид., онов. і 

допов. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 

346 с.  

У навчальному посібнику 
розглянуто питання, пов’язані з 
особливостями формування і реалізації 
стратегій розвитку окремих держав, 
міжнародних організацій і регіональних 
утворень у сучасних умовах зростання 
значущості зовнішніх факторів, 
посилення волатильності економічних 
процесів, скорочення можливостей 
національного регулювання і 

координації економічної діяльності. Розглянуто питання, що 
стосуються впливу зовнішнього економічного середовища і 
цивілізаційних факторів економічного розвитку на ефективність і 
конкурентоспроможність стратегій держав і динаміку їх розвитку. 
Виявлені основні особливості стратегій держав-лідерів, країн з 
перехідною економікою і регіональних інтеграційних об’єднань. 
Розглянуті особливості сучасної системи координації економічної 
політики та її складових. 



 

14 

 

Чернега О. Б.  Управління 

міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємств (організацій) : навч. посіб. 

/ О. Б. Чернега. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 335 с.  

Навчальний посібник призначено 
для студентів економічних 
спеціальностей, викладачів ВНЗ, 
спеціалістів в галузі міжнародної 
економіки і зовнішньоекономічної 
діяльності.  

У навчальному посібнику 
розглядаються особливості сучасної 
міжнародної конкуренції, представлено 
методичні підходи до визначення рівня 
міжнародної конкурентоспроможності 

продукції, підприємства та галузі, проаналізовано механізми 
формування стратегії підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства, обґрунтовано теоретичні 
та практичні підходи до регулювання системи управління 
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 

Для студентів, аспірантів, викладачів, спеціалістів у сфері 
міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Бюджетна система : навч. посіб. 

/ [Н. І. Климаш, К. В. Багацька, 

Н. І. Дем'яненко та ін.] : за заг. ред. 

Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 

2021. – 291 с. 

У навчальному посібнику 
розкривається теорія і практика 
формування бюджетної системи 
країни. Зміст посібника відповідає 
програмі навчальної дисципліни «Бю-
джетна система» для студентів 
напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і 
кредит», що дозволяє сформувати у 
студентів сучасні знання щодо 
сутності бюджетної системи, її 
функцій, структури, бюджету як 

основного фінансового плану держави і його фінансування, 
міжбюджетних відносин, системи доходів і видатків бюджету, дер-
жавних запозичень і державного боргу в системі управління єдиним 
казначейським рахунком. 
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Бюджетний менеджмент : навч. 

посіб. / І. Г. Благун, В. М. Коцупей, 

Р. С. Сорока, О. В. Горалько. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 230 с. 

Навчальний посібник призначений 
для самостійного опрацювання курсу 
«Бюджетний менеджмент». Посібник 
складається з типової програми, 
опорного конспекту лекцій, планів 
семінарських і практичних занять, 
тестових завдань, термінологічного 
словника, питань підсумкового 
контролю, списку рекомендованої 
літератури. 

Для студентів спеціальності 
«Фінанси», аспірантів, викладачів, пра-
цівників державних фінансових органів і 

служб. 
 

Глущенко А. С.  Фінанси : навч. 

посіб. / А. С. Глущенко. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 439 с. 

У навчальному посібнику 
розкриваються основи функціонування 
фінансів відповідно до вимог сучасної 
освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів за 
спеціальностями галузі знань 0305 
«Економіка і підприємництво». У ньому 
чітко та послідовно розглянуто 
теоретичні і практичні аспекти 
функціонування фінансів. 

Навчальний матеріал доповнено 
графічним відображенням у вигляді 
рисунків, схем та таблиць. З кожної 
теми курсу, для поглибленого 

засвоєння матеріалу, розроблено навчальний тренінг, що містить 
питання для самоконтролю, питання до семінарських занять, 
тестові завдання, питання для самостійного вивчення, теми 
рефератів, базові терміни і поняття. 

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, аспірантів, викладачів та фахівців, які 
займаються практичною діяльністю в сфері фінансів. 
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Банківська система : підручник 

/ за ред. С. К. Реверчука. – 2-ге вид, 

стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 

400 с. 

У підручнику розглянуто теорію 
та досвід розвитку банківської 
системи, ринкової і трансформаційної 
економік. Вибір тем зроблено на основі 
структурно-функціонального підходу 
до елементів банківської системи. 
Чільне місце у підручнику посідає 
висвітлення особливостей і 
закономірностей функціонування 
банківської системи України. 

Для бакалаврів напряму «Фінанси і 
кредит» і для всіх студентів-

економістів, які вивчають теорію банківських систем.  
 

  

Черкасова С. В.  Ринок 

фінансових послуг : навч. посіб. 

/ С. В. Черкасова. – 2-ге вид., стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2021. – 493 с. – 

(Вища освіта в Україні). 

Навчальний посібник з дисципліни 
“Ринок фінансових послуг” призначений 
для забезпечення ефективного 
засвоєння програмного матеріалу та 
самостійної роботи студентів. 

Посібник включає теоретичний 
виклад тем курсу, завдання для самос-
тійної роботи, тестові завдання, 
питання підсумкового контролю знань, 
словник основних термінів, список 

літератури. До тем практичного спрямування додаються навчальні 
завдання. 

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 
“Фінанси і кредит”, аспірантів, викладачів, практичних працівників 
сфери фінансових послуг. 

 



 

17 

 

Аранчій В. І.  Гроші та кредит : 

навч. посіб. / В. І. Аранчій, Л. М. Бойко, 

Л. В. Черненко. – Львів : Магнолія 2006, 

2020. – 363 с. 

Навчальний посібник підготовлено 
для проведення практичних занять та 
самостійного вивчення студентами 
галузі знань 0305 “Економіка та 
підприємництво” напрямів підготовки 
“Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”; 
відповідно до навчальної програми курсу 
“Гроші та кредит” та має на меті 
сформувати у студентів сучасне 
економічне мислення та систему 
глибоких практичних навичок з питань 
особливостей функціонування грошей та 
грошово-кредитної системи загалом; опанування теоретичних 
навичок, необхідних для аналізу грошово-кредитної політики 
центрального банку, кредитних відносин між суб’єктами 
господарювання; засвоєння відповідної термінології. 

 
Бандурка О. М.  Гроші та 

кредит : підручник / О. М. Бандурка, 

В. В. Глущенко, А. С. Глущенко. – 2-

ге вид., допов. і перероб. – Львів : 

Магнолія 2006, 2020. – 368 с. 

У підручнику викладений 
теоретичний курс, що є складовою 
частиною навчального плану 
підготовки фахівців з фінансів і 
кредиту та банківської справи. Цей 
фундаментальний курс висвітлює 
теоретичні аспекти функціонування в 
ринковій економіці таких категорій як 
гроші, кредит, грошовий та валютний 
ринок. На цій основі розкривається 
діяльність фінансових посередників: 
банків, парабанківських установ, 

лізингових, трастових та інших компаній. Завдання даного підручника 
- допомогти студентам оволодіти складною теорією грошового обігу, 
а також придбати практичні навички, що необхідні в роботі фахівців у 
фінансово-кредитній системі України. 
 



 

18 

 

Говорушко Т. А.  Страхування : 

навч. посіб. / Т. А. Говорушко, 

В. М. Стецюк. – 2-ге вид., стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2021. – 324 с. 

У навчальному посібнику 
розкривається теорія і практика 
страхування. Зміст посібника 
відповідає програмі навчальної 
дисципліни «Страхування» для 
студентів напряму підготовки 
6.030508 «Фінанси і кредит», що 
дозволяє сформувати у студентів 
сучасні знання щодо сутності 
страхування, його функцій, ролі в 
економічному житті суспільства, 
страхового ринку і його структури, 

страхових ризиків та їх оцінки, галузей страхування, основ фінансової 
надійності страховика та оподаткування страхового 
підприємництва в Україні. 

Навчальний посібник буде корисним викладачам, аспірантам та 
всім, хто бажає професійно знати все про страхування і різні форми 
його прояву. 

 
Податковий менеджмент : 

підручник / [уклад.: Б. П. Ярема, 

В. П. Маринець, Н. В. Савчук, 

Я. Р. Ярема, О. М. Шевчук, О. П. 

Буряк, Р. С. Филипів]. – 2-ге вид., 

стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 

348 с. – (Вища освіта в Україні). 

В навчальному підручнику на 
основі законодавчих та нормативних 
актів, положень Податкового кодексу 
України розглянуто сутність 
податкового менеджменту, 
податкової роботи та її складових на 
сучасному етапі, охарактеризовано 
місце і роль органів державної 
податкової служби України в 

ефективному управлінні процесами адміністрування податків і зборів 
та у сфері державного управління загалом. 

Використано найновіші документи з питань стану модернізації 
ДПС України та удосконалення податкової роботи. 
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Видання розраховане на викладачів, студентів і слухачів вищих 
навчальних закладів економічного профілю, які вивчають податкову 
справу, суб’єктів господарської діяльності, фахівців податкової 
служби. 

Податкова система : навч. 

посіб. / [авт.: А. В. Стасишин, 

Я. Р. Ярема, Н. С. Ситник, 

Є. М. Романів]. – Львів : Магнолія 

2006, 2020. – 400 с. 

У навчальному посібнику 
«Податкова система» на основі діючих 
законодавчих та нормативних актів, 
положень Податкового кодексу 
України висвітлено теоретичні та 
практичні основи податкової системи 
України, окреслено сучасний механізм 
обчислення податків і зборів, 
відображено фіскальну роль кожного 
податку і збору. Посібник містить 
навчальний тренінг з кожної теми, 
який передбачає тестові завдання, 

задачі з обчислення податків та зборів з прикладами їх розв’язку, 
питання для самоконтролю, завдання для роботи студентів. 

Навчальний посібник розрахований для студентів, аспірантів, 
викладачів, економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
фахівців органів державної податкової служби та підприємницьких 
структур.  

 
Квасницька Р. С.  Фінансова 

діяльність суб'єктів підприємництва : 

навч. посіб. / Р. С. Квасницька ; кер. 

вид. проекту В. М. Піча. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 632 с. 

У навчальному посібнику викладено 
теоретичний та практичний матеріал 
для самостійного формування базових 
знань з основ фінансової діяльності 
суб’єктів підприємництва; порядку 
формування власного капіталу 
підприємницьких структур; класифікації 
внутрішніх джерел фінансування 
підприємництва; змісту, призначення 
та основних завдань дивідендної 
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політики; порядку фінансування суб’єктів підприємництва за рахунок 
позичкового капіталу; фінансових аспектів реорганізації підприємств; 
порядку фінансування інвестиційної діяльності; завдань та принципів 
оцінки вартості капіталу; фінансової діяльності суб’єктів 
підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин; фінансового 
контролінгу та бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва. 

Навчальний посібник призначено для студентів всіх економічних 
напрямів підготовки. 

Портна О. В.  Антикризове 

управління підприємством : [навч. 

посіб.] / О. В. Портна, Н. Ю. Єршова, 

І. А. Юр'єва. – 2-ге вид, стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 283 с.  

Навчальний посібник містить 
систему базових знань з теорії та 
практики антикризового управління 
підприємством, що застосовуються в 
нестандартних кризових і надзвичайних 
ситуаціях. Матеріал кожного розділу 
містить необхідні теоретичні 
відомості, завдання для самостійної 
роботи, формулювання типових задач. 

Навчальний посібник призначено 
для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних 
закладів, для аспірантів та викладачів 

економічних спеціальностей, для керівників і спеціалістів підприємств.  
 

Петрович Й. М.  Економіка і 

фінанси підприємства : підручник 

/ Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-

Рашкевич ; за заг. ред. 

Й. М. Петровича. – 2-ге вид., стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2021. – 406 с.  

Підручник підготовлений 
відповідно до вимог нормативної 
програми дисципліни «Економіка і 
фінанси підприємства». В ньому 
системно викладено теоретичні і при-
кладні питання економічної і фінансової 
діяльності підприємств в умовах 
ринкових трансформацій та жорсткої 
конкуренції. 
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Підручник складається з теоретичної та практичної частин, які 
органічно доповнюють одна одну. Особлива увага звертається на 
висвітлення концептуальних і проблемних питань діяльності 
підприємства, пов’язаних з ефективним використанням ресурсів в 
процесі його функціонування з метою досягнення позитивних фінансо-
вих результатів. Практична частина підручника включає питання 
для самоконтролю, тестові завдання, ситуаційні вправи, задачі, а 
також повністю відповідає структурі теоретичної частини, що 
дозволяє читачеві закріпити поданий у підручнику матеріал. 

Призначений для студентів економічних спеціальностей, а 
також для студентів інших спеціальностей, які вивчають економічні 
дисципліни.  

 
 
Економіка підприємства: 

теорія і практикум : навч.-метод. 

посіб. / [В. І. Блонська, 

Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич, 

Н. М. Заярна, Я. Д. Качмарик, 

О. Ю. Масленніков, Н. Г. Міценко, 

І. А. Маринич, І. О. Ященко] : за ред. 

Н. Г. Міценко, О. І. Ященко. – Львів : 

Магнолія 2006, 2021. – 688 с. 

Навчальний посібник містить 
огляд ключових теоретичних 
положень, методичні розробки до тем 
практичних занять, які включають 
перелік питань практичних 
(семінарських) занять; практичні 
завдання; криптограми; тести для 
самоконтролю; запитання для 

самоконтролю; теми рефератів; список рекомендованої літератури. 
Структура даного посібника дозволяє студенту не тільки отримати 
інформацію з основних питань теми, а й систематизувати та 
закріпити знання, отримані в ході теоретичного вивчення шляхом 
вирішення практичних завдань. 

Для студентів економічних спеціальностей викладів освіти, 
слухачів факультетів післядипломної освіти.
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Горіна Г. О.  Ринок туристичних 

послуг : навч. посіб. / Г. О. Горіна. – 

Львів : Магнолія 2006, 2021. – 180 с. 

У навчальному посібнику 
розглядаються питання, пов’язані з 
розкриттям сутності, класифікаційних 
критеріїв та специфічних ознак 
туристичних послуг; дослідженням 
змісту, суміжних понять, підходів до 
сегментації та диференціації ринку 
туристичних послуг; представленням 
типології та системної взаємодії 
суб’єктів ринку туристичних послуг; 
обґрунтуванням організаційно-
економічного забезпечення розвитку 

ринку туристичних послуг; розглядом методологічної основи 
статистики туризму; висвітленням сучасних тенденцій розвитку 
туристичного ринку; наведенням теоретичних засад та детермінант 
формування просторової поляризації ринку туристичних послуг. 

Призначено для здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, 
спеціалістів сфери туризму та рекреацій.  
 

 

Горіна Г. О.  Міжнародний 

туризм : навч. посіб. / Г. О. Горіна. – 

Львів : Магнолія 2006, 2021. – 144 с. 

У навчальному посібнику 
розглядаються питання, пов’язані з 
розкриттям сутності міжнародного 
туризму; дослідженням видів 
міжнародного співробітництва в 
сфері туризму; визначенням ролі 
міжнародного туризму у досягненні 
Цілей сталого розвитку; 
висвітленням етики та соціальної 
відповідальності в міжнародному 
туризмі; розглядом засад безпеки 
подорожі в міжнародному туризмі. 

Призначено для здобувачів вищої 
освіти, аспірантів, викладачів, 

спеціалістів сфери туризму та рекреацій. 
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Соціальна робота : навч. 

енциклопед. словник-довідник / за 

наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий 

Світ-2000, 2021. – 596 с. – (Вища освіта 

в Україні). 

Словник-довідник містить понад 
1500 термінів та понять, які 
найчастіше застосовуються у 
соціальній роботі. Він побудований за 
гніздовою системою, слова розміщені за 
алфавітним порядком. Призначений для 
студентів спеціальності «соціальна 
робота», молодих фахівців (бакалаврів, 
спеціалістів, магістрів) соціальної 
сфери, аспірантів, науковців, які 
продовжують своє професійне 

зростання. 
Видання буде корисним для практикуючих соціальних працівників, 

соціальних педагогів, психологів, соціологів, реабілітологів, а також 
медиків, юристів та інших фахівців, що в силу професійних обов’язків 
мають вирішувати проблеми, пов’язані із забезпеченням повноцінного 
соціального функціонування громадян. 

 
 

Лукашевич М. П.  Менеджмент 

соціальної роботи. Теорія і практика : 

навч. посіб. / М. П. Лукашевич, 

М. В. Туленков. – 3-тє вид., стер. – 

Київ : Каравела, 2020. – 296 с. – (Вища 

освіта в Україні). 

У пропонованому посібнику подане 
системне бачення менеджменту 
соціальної роботи як вирішального 
організаційного чинника упорядкування 
та удосконалення соціального захисту 
незахищених верств населення. У ньому 
предметно розглядається 
концептуальна еволюція, сутність та 
зміст цього суспільного явища, дається 
характеристика закономірностей, 

принципів і методів менеджменту соціальної роботи, його типологія, 
а також аналізуються управлінські практики та технології. Поряд з 
цим розглядається й сам процес менеджменту соціальної роботи, його 
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основні функції, а також технологічні та процедурні засади реалізації 
стратегічних напрямків соціальної політики. 

Розрахований на студентів, слухачів, викладачів і науковців, 
управлінський персонал соціальних служб, установ і організацій 
соціальної сфери, який здійснює організаційно-управлінські функції, 
спрямовані на здійснення соціального захисту та надання соціальної 
допомоги найбільш уразливим верствам населення, а також на тих, 
хто цікавиться актуальними проблемами менеджменту соціальної 
роботи як навчальної дисципліни, сфери наукових знань та 
специфічного виду професійної діяльності. 

 

 

Все про соціальну роботу : навч. 

енциклопед. словник-довідник / за 

наук. ред. В. М. Пічі ; [уклад.: 

Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, О. Я. Бік, 

В. М. Піча]. – 3-тє вид., пепероб. та 

допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 

618 с. – (Вища освіта в Україні). 

Матеріали, зібрані у виданні, є 
результатом еволюційного процесу, що 
включив у себе творче осмислення вже 
існуючих в Україні напрацювань у сфері 
соціальної роботи і соціальної освіти, 
адаптацію зарубіжного (в першу чергу, 
канадського) досвіду, а також науковий 
доробок багатьох вітчизняних 
викладачів та науковців, спеціалістів з 

соціальної роботи, сформований на основі практичного досвіду, 
набутого за останні два десятиліття. Словник-довідник містить 
понад 1500 термінів та понять, які найчастіше застосовуються у 
соціальній роботі. Він побудований за гніздовою системою, слова 
розміщені за алфавітним порядком. Призначений для студентів 
спеціальності «соціальна робота», молодих фахівців (бакалаврів, 
спеціалістів, магістрів) соціальної сфери, аспірантів, науковців, які 
продовжують своє професійне зростання. Видання буде корисним для 
практикуючих соціальних працівників, соціальних педагогів, психологів, 
соціологів, реабілітологів, а також медиків, юристів та інших 
фахівців, що в силу професійних обов’язків мають вирішувати 
проблеми, пов’язані із забезпеченням повноцінного соціального 
функціонування громадян. 
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Лукашевич М. П.  Соціальна 

робота (теорія і практика) : підручник 

/ М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 2-ге 

вид., стер. – Київ : Каравела, 2020. – 

368 с. – (Українська книга). 

У підручнику розкрито сутність 
поняття “соціальна робота” як галузі 
науки, навчальної дисципліни та фахової 
діяльності. Розглянуто основні типи 
теорій та моделей соціальної роботи, 
еволюцію теорії та практики соціальної 
роботи в Україні та за кордоном. 
Практична соціальна робота викладена 
відповідно до особливостей різних груп 
клієнтів та завдань в роботі з ними. 

Підручник розрахований на студентів та слухачів системи під-
готовки фахівців за спеціальністю «Соціальна робота». 

 

.Дубич К. В.  Історія і теорія 

соціального забезпечення в Україні та 

за кордоном : навч. посіб. Т.1 

/ К. В. Дубич. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 272 с. 

У навчальному посібнику 
відображено історичну періодизацію 
становлення системи соціального 
забезпечення в Україні та за кордоном. 
Обгрунтовано державно-правові основи 
соціального забезпечення населення в 
Україні. Розкрито теоретико-
методологічні основи соціального 
забезпечення та понятійний апарат. 
Охарактеризовано соціальне 
забезпечення як особливий вид 
професійної діяльності та морально-

етичні принципи соціального забезпечення. Визначено та 
обґрунтовано гуманітарну та благодійну допомогу як напрям 
соціального забезпечення населення в Україні. 

Навчальний посібник написаний для студентів і викладачів галузі 
знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 23.2. «Соціальне 
забезпечення» та фахівців-практиків соціальних служб. 
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Дубич К. В.  Практика 

соціального забезпечення конкретних 

категорій населення : навч. посіб. Т.2 

/ К. В. Дубич. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 434 с. 

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

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

 

 

Соціальна робота з різними 

категоріями клієнтів : навч. посіб. 

/ [авт: С. В. Мітіна, С. П. Белавін, 

О. А. Орловська, О. П. Журавель, 

О. Г. Стеблянко]. – Київ : Гельветика, 

2021. – 436 с. 

Посібник призначений для студентів 
спеціальності “Соціальна робота“ 
Національного університету “Львівська 
політехніка“. Це видання може бути 
корисним також для студентів інших 
навчальних закладів різних рівнів 
акредитації, що здійснюють підготовку 
таких фахівців, як соціальний працівник, 

учитель, вихователь, практичний психолог, дефектолог, соціолог. 
Посібником можуть також користуватися викладачі, молоді 

спеціалісти, що навчаються в аспірантурі, магістратурі, слухачі 
відділень післядипломної освіти та всі, хто цікавиться 
проблематикою підготовки кадрів для сфери соціальних послуг в 
Україні. 
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Козак М.  Питання 

неповносправності у соціальній роботі : 

навч. посіб. / М. Козак, Т. Климус. – 

Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 169 с. 

У посібнику розглядаються теоретичні 
засади, правове забезпечення, напрями та 
окремі методи і технології соціальної 
роботи з різними категоріями клієнтів, 
які потребують кваліфікованої соціально-
психологічної допомоги. 

До кожного розділу навчального 
посібника дібрано список додаткової літе-
ратури для поглибленого вивчення, 
питання для самоконтролю знань, про-

понуються завдання для відпрацювання практичних навичок та 
формування фахових компетенцій студентів. Теоретичний матеріал 
посібника доповнений додатками, які містять діагностичний 
інструментарій і методичні поради відносно роботи з окремою 
категорією клієнтів. 

Навчальний посібник розрахований для студентів вищих 
навчальних закладів зі спеціальності «Соціальна робота» та 
викладачів. Матеріали посібника також можуть бути корисні для 
фахівців соціальних закладів для організації роботи з різними 
категоріями клієнтів та самоосвіти. 

 
 

 

Садова М. А.  Профорієнтація в 

соціальній роботі : навч. посіб. 

/ М. А. Садова. – Київ : Гельветика, 

2021. – 128 с. 

Навчальний посібник з дисципліни 
«Профорієнтація в соціальній роботі» 
для студентів 4 курсу денного та 
заочного відділення (спеціальність 231 
Соціальна робота) містить в собі 
вступ, конспект лекцій, питання до 
заліку, основну, додаткову літературу, 
інформаційні ресурси, висновки та 
додатки. 

 
 
 

 



 

28 

 

 

Стратегічний маркетинг : навч. 

посіб. / [авт.: Я. С. Ларіна, 

О. І. Бабічева, Л. В. Романова, 

Н. М. Антофій] ; за ред. Я. С. Ларіної. – 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 364 с. 

У навчальному посібнику 
розглядаються зміст та особливості 
стратегічного маркетингу, його сучасні 
концепції, завдання, принципи. Висвітлено 
роль стратегічного маркетингу в 
управлінні підприємствами. Розглянуто 
методи аналізу маркетингового 
середовища, методичні підходи щодо 
сегментування та вибору цільових ринків. 
Представлені підходи до вибору 

маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх 
маркетингових інструментів щодо диференціації й позиціонування, 
побудови конкурентних відносин. Розглянуто питання механізмів 
реалізації маркетингових стратегій. 

Книга призначена для студентів, аспірантів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, буде корисна всім, хто 
цікавиться питаннями стратегічного маркетингу. 

 
 

Парсяк В. Н.  Маркетинг: сучасна 

концепція та технології : підручник 

/ В. Н. Парсяк. – стер. – Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2020. – 326 с. 

У підручнику викладені теоретичні 
положення та прикладні методики 
маркетингу з використанням базових 
концепцій і понять, вивчення яких 
передбачено вимогами відповідного 
державного освітнього стандарту. 

Адресований студентам 
економічних та інженерних 
спеціальностей очної, заочної та 
післядипломної форм навчання; може 
бути корисним керівникам і 
співробітникам маркетингових служб 

державних і приватних підприємств, органів місцевого 
самоврядування, широкому колу зацікавлених читачів. 



 

 

 

Овчиннікова А.  Риторика як 

суспільно-культурне явище : курс 

лекцій / А. Овчиннікова. – Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 176 с. 
У курсі лекцій описані фізіологічні 

основи та технічні прийоми володіння 
українською мовою. Він містить дикційні, 
дихальні  та голосові вправи. 

Звертається увага на риторичні 
ефекти, правила чорної риторики, припу-
стимі та неприпустимі виверти. 

Курс лекцій адресований людям 
мовних професій, а також доступний усім 
бажаючим самостійно вдосконалювати 
своє ораторське мистецтво. 

 
 

 

 

 

Опорні конспекти 
1. Танасійчук А. М.  Бренд-менеджмент = Brand-management : опорний конспект 

/ А. М. Танасійчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 80 с. + Електронна копія. 

2. Добровольська Н. В.  Лінійна алгебра та аналітична геометрія : опорний 
конспект лекцій / Н. В. Добровольська. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 64 с. + Електронна копія. 

3. Смагло О. В.  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції = 
International credit settlement and currency transaction : опорний конспект 
лекцій / О. В. Смагло. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 107 с. + Електронні копія. 

4. Головчук Ю. О.  Прямий маркетинг = Direct marketing : опорний конспект 
лекцій / Ю. О. Головчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 129 с. + Електронна копія. 

5. Поліщук І. І.  Управління продажем та мерчандайзинг = Sales management and 
merchandising : опорний конспект лекцій / І. І. Поліщук, Л. П. Середницька. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 196 с. + 
Електронна копія. 
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Методичні видання 
1. IT-право : робоча програма = IT-law : для всіх галузей знань та спеціальностей 

/ розроб. І. Білоус. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 23 
с. + Електронна копія. 

2. Алгоритми і структури даних : робоча програма = Algorithms and data structures : 
освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : 
спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні 
технології у бізнесі" / розроб.: О. Кузьміна, К. Копняк. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 22 с. + Електронна копія. 

3. Аудит проектів : методичні рекомендації до самостійної роботи = Project audit : для 
всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. Кудирко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 23 с. + Електронна копія. 

4. Аудиторський консалтинг : методичні рекомендації до самостійної роботи = Audit 
consulting : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Н. Коцеруба. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 25 с. + Електронна копія. 

5. Банківські операції : методичні рекомендації до самостійної роботи = Banking 
transactions : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. Демченко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 23 с. + Електронна копія. 

6. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи = Accounting : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
071 "Облік та оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування", 
"Фінансовий контроль та аудит" / розроб. Л. Майстер. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 38 с. + Електронна копія. 

7. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи = Accounting : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
073 "Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент організацій", 
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент готельно-
ресторанного бізнесу" / розроб.: Л. Майстер, В. Покиньчереда. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 37 с. + Електронна копія. 

8. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи = Accounting : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управл. та адмініструв.", 24 "Сфера 
обслугов.", 05 "Соц. та повед. науки" : спец. 075 "Маркетинг", 242 "Туризм", 051 
"Економіка" : освіт. прогр. "Маркетинг", "Логістика", "Туризм", "Економіка бізнесу" 
/ розроб.: Т. Китайчук, В. Покиньчереда. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 26 с. + Електронна копія. 

9. Бухгалтерський облік в державному секторі : робоча програма = Accounting in 
govermental sector : 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. О. Откаленко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 27 с. + Електронна копія. 

10. Бухгалтерський облік в торгівлі : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Trade accounting : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Т. Китайчук. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 32 с. + Електронна копія. 

11. Бюджетна система : робоча програма = Budget system : освіт. ступінь "молодший 
бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та 
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страхування" / розроб. І. Гнидюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – 32 с. + Електронна копія. 

12. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб.: Г. Даценко, І. Крупельницька, Т. 
Китайчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 22 с. + 
Електронна копія. 

13. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб.: Г. Даценко, І. Крупельницька, 
Т. Китайчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 24 с. + 
Електронна копія. 

14. Виробнича практика : робоча програма = Practical training : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб.: Г. Даценко, І. Гладій, Л. Майстер. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 50 с. + Електронна копія. 

15. Виробнича практика : робоча програма = Practical training : освіт. ступінь "молодший 
бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 
системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. Л. 
Радзіховська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 13 с. + 
Електронна копія. 

16. Виробнича практика: робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. 
"Фінансовий контроль та аудит" / розроб.: Г. Даценко, Н. Коцеруба, І. Гладій. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 46 с. + Електронна копія. 

17. Вища та прикладна математика : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Higer and applied mathematics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік та оподаткування" : освіт. прогр. 
"Облік і оподаткування" / розроб. Л. Гусак. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 110 с. + Електронна копія. 

18. Внутрішній аудит : методичні рекомендації до самостійної роботи = Internal audit : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. Кудирко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 32 с. + Електронна копія. 

19. Внутрішній аудит : робоча програма = Internal audit : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. О. Кудирко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – 20 с. + Електронна копія. 

20. Вступ до мовознавства : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Introduction to linguistics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" : спец. 035 "Філософія" : спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб. Н. Іваницька. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 28 с. + Електронна копія. 

21. Гігієна та санітарія : методичні рекомендації до самостійної роботи = Hygiene and 
sanitation : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : 
спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. 
О. Лисенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 25 с. + 
Електронна копія. 

22. Господарське право : завдання до практичних занять = Economic law : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" 
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/ розроб. О. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. – 81 с. + Електронна копія. 

23. Готельна справа : робоча програма = Hospitality induustry : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 
242 "Туризм" : освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа", "Туризм" / розроб. Н. 
Онищук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 48 с. + 
Електронна копія. 

24. Державна фінансова стратегія : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
State financial strategy : для усіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. 
Прутська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 19 с. + 
Електронна копія. 

25. Державний фінансовий аудит : методичні рекомндації до самостійної роботи = 
Government financial audit : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. В. 
Покиньчереда. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 32 с. + 
Електронна копія. 

26. Державний фінансовий контроль організацій і установ : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Goverrnmental Financial Control of Institutions and Entities : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 
"Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" 
/ розроб. Г. Даценко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 
39 с. + Електронна копія. 

27. Державний фінансовий контроль організацій та установ : робоча програма = 
Govermental Financial Control of Institutions and Entities : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. Г. Даценко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 27 с. + Електронна копія. 

28. Державні та муніципальні фінанси : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Governmental and municipal finances : 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. І. Гнидюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 39 с. + Електронна копія. 

29. Дизайн : робоча програма = Design : для усіх галузей знань та усіх спеціальностей 
/ розроб.: Н. Чорна, В. Швець, І. Вівсюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 23 с. + Електронна копія. 

30. Друга іноземна мова : методичні рекомендації до самостійної роботи = Second 
foreign language : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" 
: спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Міжнародний бізнес" / розроб. О. Осаульчик. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 60 с. + Електронна копія. 

31. Дью Дилідженс : методичні рекомендації до самостійної роботи = Due Dilligence : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Г. Даценко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 17 с. + Електронна копія. 

32. Економіка підприємства : методичні рекомендації до самостійної роботи = Business 
economics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальна та поведінкові 
науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економіка підприємства", 
"Економіка бізнесу" / розроб. Н. Богацька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 73 с. + Електронна копія. 
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33. Економічна статистика : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Ekonomichna statystyka : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. І. 
Лобачева. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 40 с. + 
Електронна копія. 

34. Економічна теорія : робоча програма = Economic theory : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : освіт. 
прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. Л. Осіпова. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 35 с. + Електронна копія. 

35. Економічна теорія : робоча програма = Economic theory : 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. Л. Осіпова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – 34 с. + Електронна копія. 

36. Звітність бюджетних установ : робоча програма = Budget institutions statements : для 
всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. Откаленко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 20 с. + Електронна копія. 

37. Інвестиційний менеджмент : робоча програма = Investment management : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. А. Нікітішин. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 19 с. + Електронна копія. 

38. Інвестування : робоча програма = Investment : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
07 "Управління і адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування", 
"Фінансовий менеджмент" / розроб. А. Нікітішин. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 22 с. + Електронна копія. 

39. Інженерна та комп'ютерна графіка : робоча програма = Engineering and computer 
graphics : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні 
технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. 
"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. С. Мерінова. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 25 с. + Електронна копія. 

40. Інжиніринг будівель : методичні рекомендації до самостійної роботи = Building 
engineering : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" 
/ розроб.: Н. Чорна, В. Швець. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. – 17 с. + Електронна копія. 

41. Інжиніринг будівель : робоча програма = Building engineering : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-
ресторанна справа" : спеціаліз./освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" 
/ розроб.: Н. Чорна, В. Швець. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. – 22 с. + Електронна копія. 

42. Іноземна мова за професійним спрямуванням : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Foreign language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" 
: галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 
спеціаліз./освіт. прогр. 181 "Харчові технології" / розроб. Н. Бондар. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 33 с. + Електронна копія. 

43. Іноземна мова за професійним спрямуванням : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Foreign language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" 
: галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. 
прогр. "Маркетинг" / розроб. В. Нечипоренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
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відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 63 с. + Електронна копія. 
44. Іноземна мова за професійним спрямуванням : методичні рекомендації до 

самостійної роботи = Foreign language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" 
: галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз./освіт. прогр. "Право" 
/ розроб. Н. Гаврилюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
57 с. + Електронна копія. 

45. Іноземна мова за професійним спрямуванням : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Foreign language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" 
: галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Готельно-ресторанна справа" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб.: Н. Бондар, І. 
Паславська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 63 с. + 
Електронна копія. 

46. Іноземна мова спеціальності : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Foreign language of specialization : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 
"Мжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. П. Махлай. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 33 с. + Електронна копія. 

47. Іноземна мова спеціальності : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Foreign language of specialization : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 
"Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 
адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та адміністрування" / розроб. 
Л. Довгань. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 63 с. + 
Електронна копія. 

48. Іноземна мова спеціальності : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Foreign language of spezialization : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 
"Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. 
181 "Харчові технології" / розроб. Н. Бондар. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 34 с. + Електронна копія. 

49. Історія соціального забезпечення : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
History of social welfare : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна 
робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : спеціаліз./освіт. прогр. "Соціальне 
забезпечення" / розроб. М. Стопчак. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – 69 с. + Електронна копія. 

50. Історія соціального забезпечення : робоча програма = History of social welfare : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне 
забезпечення" : спеціаліз./освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. М. 
Стопчак. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 33 с. + 
Електронна копія. 

51. Казначейська система обслуговування бюджетів : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Treasury system of budget service : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування" 
/ розроб. О. Демченко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 
29 с. + Електронна копія. 

52. Кібербезпека : робоча програма = Cybersecurity : освіт. ступінь "молодший бакалавр" 
: галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 
технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: Л. Половенко, 
С. Яремко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 33 с. + 
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Електронна копія. 
53. Комп'ютерні мережі : робоча програма = Computer networks : освіт. ступінь 

"молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 
"Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у 
бізнесі" / розроб.: С. Мерінова, Р. Новицький, Р. Яцковська. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 25 с. + Електронна копія. 

54. Контроль публічних закупівель : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Public procurement control : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Г. 
Даценко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 17 с. + 
Електронна копія. 

55. Контроль фінансово-господарської діяльності : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Control of financial and economic activity : для всіх галузей знань 
та спеціальностей / розроб. Г. Даценко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 25 с. + Електронна копія. 

56. Кримінальне процесуальне право : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Criminal procedural law : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 
081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. І. Білоус. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 38 с. + Електронна копія. 

57. Логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи = Logistics : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань "Управління та адміністрування" : спец. 073 
"Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент", "Маркетинг", "Логістика", "ТКЛ" 
/ розроб. Ю. Довгань. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 
29 с. + Електронна копія. 

58. Логістика : робоча програма = Logistics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 
"Підпр., торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджм. 
організацій", "Маркетинг", "Логістика", "ТКЛ" / розроб.: І. Поліщук, Ю. Довгань. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 25 с. + Електронна копія. 

59. Логістичне обслуговування : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Logistics service : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. прогр. "Логістика" / розроб. І. 
Поліщук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 22 с. + 
Електронна копія. 

60. Логістичне обслуговування : робоча програма = Logistics service : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 
"Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Логістика" / розроб. І. Поліщук. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 17 с. + Електронна копія. 

61. Макроекономічна політика : робоча програма = Macroeconomic policy : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб.: І. Юрчик, В. Стратійчук. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 22 с. + Електронна копія. 

62. Маркетинг в туризмі : методичні рекомендації до самостійної роботи = Marketing in 
tourism : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 
242 "Туризм" : освіт. прогр. 242 "Туризм" / розроб. Н. Онищук. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 17 с. + Електронна копія. 

63. Маркетинг в туризмі : робоча програма = Marketing in tourism : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" / розроб. Н. Онищук. – Вінниця : Редакційно-
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видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 23 с. + Електронна копія. 
64. Маркетинговий аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи = Marketing 

analisis : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. Г. 
Пчелянська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 26 с. + 
Електронна копія. 

65. Маркетингові комунікації : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Marketing communications : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг", 
"Логістика" / розроб. Ю. Головчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – 28 с. + Електронна копія. 

66. Математичний аналіз : робоча програма = Mathematical Analysis : освіт. ступінь 
"молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 
"Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у 
бізнесі" / розроб. І. Гулівата. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. – 20 с. + Електронна копія. 

67. Менеджмент : робоча програма = Management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Маркетинг" / розроб. О. Лозовський. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 33 с. + Електронна копія. 

68. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль та 
аудит" / розроб.: Г. Даценко, Т. Китайчук, І. Крупельницька, І. Копчикова. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 46 с. + Електронна копія. 

69. Методологія досліджень в цифровому багаторівневому врядуванні : робоча 
програма = Research metodology in digytal multilevel : освіт. ступінь "магістр" : галузь 
знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління 
та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та адміністрування" 
/ розроб. І. Ніколіна. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 
28 с. + Електронна копія. 

70. Методологія і організація наукових досліджень : робоча програма = Metodology and 
organization of scientific research : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. 
"Менеджмент організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 
/ розроб. О. Бабчинська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. – 20 с. + Електронна копія. 

71. Методологія та організація наукових досліджень : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Metodology and organisation of scientific research : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. Б. Авксентюк. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 19 с. + Електронна копія. 

72. Методологія та організація наукових досліджень : робоча програма = Methodology 
and organisation of scientific research : для всіх галузей знань та спеціальностей 
/ розроб. Б. Авксентюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. – 18 с. + Електронна копія. 

73. Міжнародна економіка : робоча програма = International economics : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" 
: освіт. прогр. "Економіка підприємства", "Економіка бізнесу" / розроб. О. 
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Кульганік. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 36 с. + 
Електронна копія. 

74. Міжнародний бізнес : робоча програма = International business : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні 
економічні відносини" : освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. Л. Давидюк. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 26 с. + Електронна копія. 

75. Міжнародні торговельно-економічні організації : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = International trade and economic organizations : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні 
економічні відносини" : освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. О. Кульганік. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 35 с. + Електронна копія. 

76. Міжнародні фінанси : методичні рекомендації до самостійної роботи = International 
finance : для усіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. Смагло. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 24 с. + Електронна копія. 

77. Мікробіологія : завдання до лабораторних занять = Microbiology : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" / розроб. І. Власенко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 52 с. + Електронна копія. 

78. Мікробіологія : методичні рекомендації до самостійної роботи = Microbiology : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" / розроб. І. Власенко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 22 с. + Електронна копія. 

79. Мікробіологія : робоча програма = Microbiology : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" : освіт. прогр. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
/ розроб. І. Власенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 
18 с. + Електронна копія. 

80. Моделювання фінансово-господарської діяльності : завдання до лабораторних 
занять = Enterprise business activity simulation : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" 
/ розроб. В. Паламарчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. – 58 с. + Електронна копія. 

81. Моделювання фінансово-господарської діяльності : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Enterpreise business activity simulation : освіт. ступінь "бакалавр" 
: галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна 
логістика" / розроб. В. Паламарчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. – 29 с. + Електронна копія. 

82. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства : методичні 
рекомендації до самостійної роботи = Enterprise business activiti simulation : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 
"Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування", "Фінансовий 
контроль та аудит" / розроб. І. Копчикова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 33 с. + Електронна копія. 

83. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства : робоча програма = 
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Enterprise business activity simulation : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. 
"Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. І. Копчикова. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 21 с. + Електронна копія. 

84. Моніторинг та оцінювання публічної політики : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Monitoring and evaluation of public policy : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 
"Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" / розроб. І. Семенюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 30 с. + Електронна копія. 

85. Музеєзнавство та музейно-виставкова справа : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" / розроб. К. 
Антонюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + 
Електронна копія. 

86. Об'єктно-орієнтоване програмування : робоча програма = Object-oriented 
programming : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні 
технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. 
"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: С. Мерінова, Р. Новицький, Р. 
Яцковська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 22 с. + 
Електронна копія. 

87. Офісні комп'ютерні технології : робоча програма = Office computer technologies : 
освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : 
спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні 
технології у бізнесі" / розроб.: Л. Половенко, К. Копняк. – Вінниця : Редакційно-
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