
 

          



  ААввааннеессоовваа,,  ІІ..  АА..    ФФііннааннссооввіі  ппооссллууггии  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ІІ..  АА..  ААввааннеессоовваа..  ––  22--ггее  ввиидд..,,  ддооппоовв..  ттаа  ппееррееррообблл..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  

22001122..  ––  557766  сс..  
 

 

У навчальному посібнику розглянуто 
сутність і технологію надання фінансових послуг, 
зокрема: платіжних, депозитних, кредитних, 
гарантійних, а також послуг з банківськими 
металами та іноземною валютою, з фінансування 
будівництва та послуг окремих фінансових 
посередників - кредитних спілок, ломбардів, 
операторів державних лотерей, недержавних 
пенсійних фондів, неприбуткових фінансових 
посередників; висвітлено взаємодію суб'єктів 
таких послуг на фінансовому ринку. 

Призначений для студентів напряму 
підготовки «Фінанси та кредит» освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» та суміжних 

напрямів підготовки, аспірантів, викладачів. 
 
 

 

 

 

ББааттррииммееннккоо,,  ВВ..  ІІ..    ММііжжннааррооддннее  ппррааввоо  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ВВ..  ІІ..  ББааттррииммееннккоо..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  

332244  сс..  

 

Системно викладено основний зміст тем з 
міжнародного права. Наприкінці кожної теми 
містяться завдання для самостійної підготовки 
до семінарських занять, що включає питання для 
самоконтролю, тести, орієнтовну тематику 
наукових повідомлень та рефератів, основні 
поняття та терміни. 

  

  

  

  

  

  



ББііррттаа,,  ГГ..  ОО..    ГГеенннноо--ммооддииффііккоовваанніі  ооррггааннііззммии::  ззаа  іі  ппррооттии  ::  

ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ГГ..  ОО..  ББііррттаа,,  ЮЮ..  ГГ..  ББууррггуу..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  ууччббооввооїї  

ллііттееррааттууррии,,  22001133..  ––  112288  сс..  

 

В навчальному посібнику розглянуто питання 
розвитку сучасної біотехнології; теоретичних основ 
та історії виникнення генно-модифікованих 
організмів, їх використання в харчовому 
виробництві; якості та безпеки продовольчої 
сировини і харчових продуктів; позитивних аспектів 
трансгенних організмів та основних ризиків їх 
використання. 

Посібник розраховано на студентів 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з 
напряму підготовки «Товарознавство і торговельне 
підприємництво», а також для аспірантів і 
викладачів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ББууййннииццььккаа,,  ОО..  ПП..    ІІннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї  ттаа  ттееххннііччнніі  

ззаассооббии  ннааввччаанннняя  //  ОО..  ПП..  ББууййннииццььккаа..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  ууччббооввооїї  

ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  224400  сс..  
 
Посібник укладено відповідно програми 

курсу «Інформаційні технології та технічні засоби 
навчання», який є нормативною дисципліною 
навчального плану підготовки бакалаврів напрямів 
6.010106 - соціальна педагогіка, 6.030103 - 
практична психологія, 6.010102 - початкова освіта. 

В посібнику, згідно з вимогами кредитно-
модульної системи, представлено теоретичний 
матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології, що застосовуються для опрацювання й 
подання навчальних, консультативних та 
рекламних матеріалів. 

Перевірити засвоєні знання під час 
проходження змістового модуля допоможуть 
студентам розроблені тестові завдання, а визначити 

чи опановано навчальний курс на достатньому рівні 



доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого 
знаходження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий 
термінологічний словник та покажчик термінів і понять. 

  

  

ГГііжжееввссььккиийй,,  ВВ..  КК..    ППррааввооввіі  ооссннооввии  ззааххииссттуу  ппрраавв  іі  

ззааккоонннниихх  ііннттеерреессіівв  ппллааттннииккіівв  ппооддааттккіівв  вв  ааддммііннііссттррааттииввннооммуу  

ппоорряяддккуу  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ВВ..  КК..  ГГііжжееввссььккиийй,,  ОО..  ММ..  ББууххааннееввиичч,,  

ОО..  ММ..  ФФееддооррччуукк..  ––  КК..  ::  ААттііккаа,,  22001100..  ––  

119966  сс..  
 

У посібнику розглянуто питання історичного 
формування сучасного інституту захисту прав і 
законних інтересів платників податків; досліджено 
його внутрішній зміст, теоретичні основи та нові 
можливості врегулювання податкових конфліктів. 
Також визначено поняття захисту прав і законних 
інтересів платників податків; проаналізовано зміст 
та правову природу адміністративно-правового 
статусу різних категорій платників податків; 
здійснено критичний аналіз правового 
забезпечення діяльності окремих підрозділів і 

посадових осіб Державної податкової служби 
України. 

Для студентів юридичних вищих навчальних закладів та спеціалістів з 
податкового та адміністративного права. 
 

 

 

 
 

ДДееннииссююкк,,  ОО..  ММ..    ААууддиитт  

ддеерржжааввнниихх  ффііннааннссіівв  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ОО..  ММ..  ДДееннииссююкк,,  ОО..  ОО..  РРааззббооррссььккаа..  ––  

ВВііннннииццяя  ::  ЦЦееннттрр  ппііддггооттооввккии  ннааууккооввиихх  

ттаа  ннааввччааллььнноо--ммееттооддииччнниихх  ввииддаанньь  

ВВТТЕЕІІ  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  448888  сс..  
 

УУ  ннааввччааллььннооммуу  ппооссііббннииккуу  ппооссллііддооввнноо  

ввииккллааддеенноо  ттееооррееттииччнніі,,  ммееттооддооллооггііччнніі  ттаа  

ппррааккттииччнніі  аассппееккттии  ааууддииттуу  ддеерржжааввнниихх  ффііннааннссіівв..  

ООссооббллиивваа  ууввааггаа  ппррииддііллееннаа  ппииттаанннняямм  

ііннффооррммааццііййннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  ааууддииттуу  ддеерржжааввнниихх  

ффііннааннссіівв,,  ооссооббллииввооссттяямм  ззддііййссннеенннняя  ннааяяввнниихх  уу  



ссввііттооввіійй  ттaa  ввііттччииззнняянніійй  ппррааккттиицціі  ооррггааннііззаацціійй  ттаа  ммееттооддооллооггіійй  ддеерржжааввннооггоо  

ффііннааннссооввооггоо  ааууддииттуу..  

ННааввччааллььнниийй  ммааттееррііаалл  ддооппооввннююєєттььссяя  ррииссууннккааммии  ттаа  ттааббллииццяяммии,,  вв  ккііннцціі  

ккоожжннооїї  ттееммии  ммііссттяяттььссяя  ппииттаанннняя  ддлляя  ссааммооккооннттррооллюю  ттаа  ттеессттооввооггоо  ккооннттррооллюю,,  

ккррооссввооррддии  ттаа  ссккааннввооррддии,,  ттееммии  ррееффееррааттіівв  зз  ссууччаассннооюю  ппррооббллееммааттииккооюю,,  ллооггііччнніі  

ззааввддаанннняя  ттаа  ггооссппооддааррссььккіі  ссииттууааццііїї  зз  ппррииккллааддааммии  ррооззвв''яяззккіівв  ттаа  ттииппооввіі  ггооссппооддааррссььккіі  

ссииттууааццііїї..  

ППооссііббнниикк  ррооззррааххоовваанниийй  ддлляя  ссттууддееннттіівв  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  

ееккооннооммііччннооггоо  ссппрряяммуувваанннняя  ттаа  ппррааккттииккууююччиихх  ббууххггааллттеерріівв,,  ааннааллііттииккіівв,,  ааууддииттоорріівв  

((ккооннттррооллеерріівв)),,  ффііннааннссииссттіівв  уу  ддеерржжааввннооммуу  ссееккттоорріі..  
  

  

  

  

ДДееннииссююкк,,  ОО..  ММ..    ВВннууттрріішшнніійй  ааууддиитт  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ОО..  

  ММ..  ДДееннииссююкк,,  ОО..  ММ..  ККууддииррккоо,,  

НН..  ВВ..  ЗЗааммччееввссььккаа..  ––  ВВііннннииццяя  ::  ЦЦееннттрр  

ппііддггооттооввккии  ннааууккооввиихх  ттаа  ннааввччааллььнноо--

ммееттооддииччнниихх  ввииддаанньь  ВВТТЕЕІІ  ККННТТЕЕУУ,,  

22001122..  ––  225566  сс..  

  
УУ  ннааввччааллььннооммуу  ппооссііббннииккуу  ввііддппооввіідднноо  ддоо  

ннааввччааллььннооїї  ппррооггррааммии  ззаа  цціієєюю  ддииссццииппллііннооюю  

ррооззгглляяннууттіі  ппииттаанннняя  ооррггааннііззааццііїї  ввннууттрріішшннььооггоо  

ааууддииттуу,,  ппррааввооввіі  ооссннооввии  ййооггоо  ффууннккццііооннуувваанннняя,,  

ммееттооддииччнніі  ппррииййооммии  ппееррееввііррккии  ффііннааннссооввоо--

ггооссппооддааррссььккооїї  ддііяяллььннооссттіі  ппііддппррииєєммссттвваа..  

ППооссііббнниикк  ммііссттииттьь  ллооггііччннее  ввииккллааддеенннняя  

ммааттееррііааллуу  ззаа  ддеевв''яяттььммаа  ттееммааммии  ккууррссуу..  ДДоо  ккоожжннооїї  

ттееммии  ппррооппооннууєєттььссяя  ппеерреелліікк  ооссннооввнниихх  ттееррмміінніівв  іі  

ппоонняяттьь,,  ссииттууааццііїї  зз  ппррииккллааддааммии  ррооззвв''яяззккіівв,,  ттеессттооввіі  

ззааввддаанннняя,,  ккооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ддлляя  

ссааммооппееррееввііррккии,,  ттееммии  ррееффееррааттіівв..  

ППооссііббнниикк  ррооззррааххоовваанниийй  ддлляя  ссттууддееннттіівв  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв..  

  
  

  



  

ДДммииттрруукк,,  СС..  ВВ..    ССооццііааллььнноо--

ппееддааггооггііччнніі  ттееххннооллооггііїї  вв  ттууррииззмміі  ::  

ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  СС..  ВВ..  ДДммииттрруукк,,  

ОО..  ЮЮ..  ДДммииттрруукк..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  ууччббооввооїї  

ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  332288  сс..  
 

УУ  ннааввччааллььннооммуу  ппооссііббннииккуу  ккооннккррееттииззоовваанноо  

ссооццііааллььнноо--ппееддааггооггііччнніі  ттееххннооллооггііїї,,  яяккіі  ббууллии  

ааппррооббоовваанніі  ппррии  ооррггааннііззааццііїї  ппееддааггооггііччннооггоо  

ееккссппееррииммееннттуу  іізз  ззаассттооссуувваанннняя  ттууррииссттссььккиихх  ііггоорр  яякк  

ззаассооббуу  ррооззввииттккуу  ккррееааттииввннооссттіі  ссттууддееннттссььккооїї  ммооллооддіі  

вв  ууммоовваахх  ддооззввіілллляя  іі  ннаа  ооссннооввіі  яяккиихх  ввииррооббллеенноо  

ввііддппооввіідднніі  ммееттооддииччнніі  ннаассттааннооввии  йй  ррееккооммееннддааццііїї..  

ГГооллооввнниийй  ааккццееннтт  ззррооббллеенноо  ннаа  ооррггааннііззааццііййнноо--

ввииккооннааввччооммуу  аассппееккттіі  ааккттииввнниихх  ттууррииссттссььккиихх  

ппррооггрраамм,,  яяккиийй  ввииммааггааєє  ввіідд  ввииккллааддааччаа--

ккооооррддииннааттоорраа  ттууррииссттссььккиихх  ііггоорр  ннааууккооввооїї  ееррууддииццііїї,,  ппррооффеессііооннааллііззммуу,,  ддооссввііддуу,,  

ккооммууннііккааттииввннооїї  ккооммппееттееннттннооссттіі,,  ооррггааннііззааттооррссььккиихх  ззддііббннооссттеейй  ттоощщоо..    

ВВииддаанннняя  ааддрреессоовваанноо  ввииккллааддааччаамм  ттаа  ссттууддееннттаамм  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв,,  

ффааххііввццяямм  вв  ггааллууззіі  ттууррииззммуу,,  аа  ттааккоожж  ффааххііввццяямм--ооррггааннііззааттоорраамм,,  щщоо  ппррааккттииккууююттьь  вв  

ссффеерріі  ффііззииччннооїї  ррееккррееааццііїї  ттаа  ааккттииввннооггоо  ттууррииззммуу,,  ввччииттеелляямм  іі  ууччнняямм  ззааггааллььннооооссввііттннііхх  

шшккіілл,,  ккееррііввннииккаамм  ттууррииссттссььккиихх  ккллууббіівв,,  ггууррттккіівв  іі  ссееккцціійй  ттаа  шшииррооккооммуу  ззааггааллуу  ттууррииссттіівв--

ааммааттоорріівв..  
 

 

 

ДДооввіідднниикк  ввиищщиихх  ттаа  ппррооффеессііййнниихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  

УУккррааїїннии  ннаа  22001133--22001144  рріікк..  ––  1166--ттее  ввиидд..,,  ддооппоовв..  іі  ппееррееррообблл..  ––  

КК..  ::  ТТооррббаа  ::  ЗЗоорряя  ППррииккааррппааттттяя,,  22001133..  ––  

446644  сс..  
 

ДДооввіідднниикк  ммііссттииттьь  ііннффооррммааццііюю  ппрроо  ввиищщіі  ттаа  

ппррооффеессііййнніі  ннааввччааллььнніі  ззааккллааддии  УУккррааїїннии  

ппооччииннааююччии  зз  ууччииллиищщ  іі  ззааккііннччууююччии  

ууннііввееррссииттееттааммии..  ВВккааззаанноо  їїхх  ааддрреессии  іі  ттееллееффооннии..  

ППооддаанноо  ффааккууллььттееттии  ((ннааппрряяммии  ппііддггооттооввккии))  ттаа  

ссппееццііааллььннооссттіі,,  ззаа  яяккииммии  ппррооввооддииттььссяя  ннааввччаанннняя..  

ННааввооддииттььссяя  ііннффооррммааццііяя  ппрроо  ввааррттііссттьь  

ннааввччаанннняя  ззаа  ккооннттррааккттоомм,,  ппррооппооннууююттььссяя  ппееррееллііккии  

ссееррттииффііккааттіівв  УУккррааїїннссььккооггоо  ццееннттрруу  ооццііннюювваанннняя  

яяккооссттіі  ооссввііттии  ттаа  ввссттууппнниихх  ііссппииттіівв,,  ннееооббххіідднниихх  ддлляя  

ззааррааххуувваанннняя  ннаа  ппееввнніі  ссппееццііааллььннооссттіі..  ППооддааююттььссяя  

ннооввіі  УУммооввии  ппррииййооммуу  ддоо  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх   

ззааккллааддіівв  УУккррааїїннии  ттаа  іінншшаа  ііннффооррммааццііяя,,  яяккаа  ссттааннее  уу  

ппррииггооддіі  ааббііттуурріієєннттаамм..  



ЗЗааббууррааннннаа,,  ЛЛ..  ВВ..    ММааррккееттииннггооввіі  ккооммууннііккааццііїї  ттууррииссттииччнниихх  

ппііддппррииєєммссттвв::  ссууччаассннаа  ттееооррііяя  іі  

ппррааккттииккаа  ::  ммооннооггррааффііяя  

//  ЛЛ..  ВВ..  ЗЗааббууррааннннаа,,  КК..  ВВ..  ССііррееннккоо..  ––  КК..  ::  

ЛЛіірраа--КК,,  22001122..  ––  115522  сс..  

  
ММооннооггррааффііяя  ппррииссввяяччееннаа  ддоосслліідджжееннннюю  

ттееооррееттииккоо--ммееттооддииччнниихх  ттаа  ппррааккттииччнниихх  ппииттаанньь  

ффооррммуувваанннняя  ііннттееггрроовваанниихх  ммааррккееттииннггооввиихх  

ккооммууннііккаацціійй  ттууррииссттииччнниихх  ппііддппррииєєммссттвв..  

ВВииззннааччеенноо  ммііссццее  ммааррккееттииннггооввиихх  ккооммууннііккаацціійй  уу  

ссииссттеемміі  ммааррккееттииннггуу  ппііддппррииєєммссттвваа  ттаа  ааддааппттоовваанноо  

ееллееммееннттии  ккооммппллееккссуу  ммааррккееттииннггуу  ""77PPss""  ттаа  ооссннооввнніі  

ббллооккии  ппллааннуу  ііннттееггрроовваанниихх  ммааррккееттииннггооввиихх  

ккооммууннііккаацціійй  ттууррииссттииччнниихх  ппііддппррииєєммссттвв  

((ссттррааттееггііччнниийй,,  ттааккттииччнниийй,,  ооппееррааццііййнниийй))  ддоо  

ззаассттооссуувваанннняя  ннаа  ттууррииссттииччнниихх  ппііддппррииєєммссттвваахх..  

ВВ  ммооннооггррааффііїї  ддоосслліідджжеенноо  ссттаанн,,  ддииннааммііккуу  ттаа  

ккоонн''ююннккттуурруу  ррииннккуу  ттууррииссттииччнниихх  ппооссллуугг,,  ґґррууннттооввнноо  ппррооааннааллііззоовваанноо  ккооммууннііккааццііййннуу  

ппооллііттииккуу  ттаа  ффііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккуу  ддііяяллььннііссттьь  ттууррооппееррааттоорріівв  ттаа  ввиияяввллеенноо  ффааккттооррии  

ззммііннии  ееффееккттииввннооссттіі  ддііяяллььннооссттіі  ттууррииссттииччнниихх  ппііддппррииєєммссттвв..    

ММооннооггррааффііяя  ппррииззннааччееннаа  ддлляя  ннааууккооввцціівв,,  ввииккллааддааччіівв,,  аассппііррааннттіівв,,  ссттууддееннттіівв  ттаа  

ккееррііввннииккіівв  ттууррииссттииччнниихх  ппііддппррииєєммссттвв..  ММоожжее  ббууттии  ввииккооррииссттааннаа  ппррии  ввииккллааддаанннніі  

ддииссцциипплліінн::  ""ММааррккееттииннггоовваа  ппооллііттииккаа  ккооммууннііккаацціійй"",,  ""ММааррккееттииннгг"",,  ""ММееннеедджжммееннтт  

ттууррииззммуу"",,  ""ССттррааттееггііччннее  ууппррааввлліінннняя  ппііддппррииєєммссттввоомм»»..  

  
 

 

ІІвваанноовваа,,  ОО..  ВВ..    ППссииххооллооггііяя::  

ввссттуупп  ддоо  ссппееццііааллььннооссттіі  ::  ннааввчч..  

ппооссііббнниикк  //  ОО..  ВВ..  ІІвваанноовваа,,  ЛЛ..  ММ..  ММоосс--

ккааллююкк,,  СС..  ІІ..  ККооррссуунн..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  

ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  22001133..  ––  118844  сс..  
 

ППііддггооттооввллеенниийй  ннааввччааллььнниийй  ппооссііббнниикк  ддааєє  

ззааггааллььннее  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ппссииххооллооггііюю  яякк  ннааууккуу,,  

ссттааннооввллеенннняя  ппссииххооллооггііїї  уу  ддооннааууккооввиийй  ппееррііоодд,,  

ссттааннооввллеенннняя  ннааууккооввооїї  ппссииххооллооггііїї  ттаа  ііссннууююччіі  ггааллууззіі  

цціієєїї  ннааууккии..  ТТааккоожж  уу  ппооссііббннииккуу  ррооззгглляяддааююттььссяя  

ооссннооввнніі  ввииддии  ддііяяллььннооссттіі  ппссииххооллооггаа  уу  ввссььооммуу  їїхх  

ррооззммааїїттттіі,,  ннааппрряяммии  ддііяяллььннооссттіі  ппррааккттииччннооггоо  

ппссииххооллооггаа  іі  ззооккррееммаа  ппссииххооллооггаа  вв  ооррггааннаахх  

ввннууттрріішшннііхх  ссппрраавв..  ННааввееддеенноо  ввииммооггии  ддоо  

ммооррааллььннооїї  ссффееррии  ооссооббииссттооссттіі  ппссииххооллооггаа  ттаа  



ссииссттееммуу  ммооррааллььнниихх  ннооррмм,,  щщоо  ззааккррііппллеенніі  уу  ЕЕттииччннооммуу  ккооддееккссіі  ппссииххооллооггаа..    

ППооссііббнниикк  ппррииззннааччеенниийй  ддлляя  ввииккллааддааччіівв,,  ккууррссааннттіівв  ттаа  ссттууддееннттіівв  

ппссииххооллооггііччнниихх  ффааккууллььттееттіівв  ттаа  ппссииххооллооггііччнниихх  ссппееццііааллььннооссттеейй  ввууззіівв,,  ссппееццііааллііссттіівв  

ппссииххооллооггіівв,,  ппееддааггооггіівв,,  ууссііхх  ххттоо  ццііккааввииттььссяя  ппссииххооллооггіієєюю..  
 

 

 

ІІннннооввааццііййнниийй  ппооттееннццііаалл  УУккррааїїннии  ::  ммооннооггррааффііяя  //  ззаа  ззаагг..  

рреедд..  АА..  АА..  ММааззааррааккіі,,  [[АА..  АА..  ММааззааррааккіі,,  

ТТ..  ММ..  ММееллььнниикк,,  ВВ..  ВВ..  ЮЮххииммееннккоо,,  ВВ..  ММ..  

ККооссттююччееннккоо,,  ЛЛ..  ПП..  ККууддииррккоо,,  НН..  АА..  

ГГррииннююкк,,  ОО..  ВВ..  ККаамм''яяннееццььккаа,,  ОО..  ОО..  

ДДооннччееннккоо,,  АА..  ВВ..  ББооххаанн,,  ОО..  ВВ..  ДДууддччаакк,,  

ЮЮ..  ММ..  ТТууннііццььккаа,,  ЮЮ..  ІІ..  ГГооллооввнняя,,  ІІ..  ПП..  

ММииххааййллееннккоо]]..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  559922  

сс..  
 

 

УУ  ммооннооггррааффііїї  ппррееддссттааввллеенноо  ккооммппллеекксснниийй  

ааннаалліізз  ммееххааннііззмміівв  ффооррммуувваанннняя  ііннннооввааццііййннооггоо  

ппооттееннццііааллуу  ссууччаасснниихх  ввііддккррииттиихх  ееккоонноомміікк  вв  

ууммоовваахх  ггллооббааллььнниихх  ввииккллииккіівв..  ППррооааннааллііззоовваанноо  

ссууччаасснніі  ккооннццееппццііїї  ттаа  ммооддеелліі  ррееааллііззааццііїї  

ннааццііооннааллььнниихх  ііннннооввааццііййнниихх  ссииссттеемм..  ННааууккооввоо  

ооббґґррууннттоовваанноо  ккооннццееппттууааллььнніі  ззаассааддии  іі  ммееххааннііззммии  

ппооссииллеенннняя  ііннннооввааццііййннооїї  ссппрряяммооввааннооссттіі  ввііттччииззнняяннооггоо  ввииррооббннииццттвваа  ттаа  ззооввнніішшннььооїї  

ттооррггііввлліі..  ССффооррммууллььоовваанноо  ррееккооммееннддааццііїї  щщооддоо  ррооззввииттккуу  ннааццііооннааллььннооїї  ііннннооввааццііййннооїї  

ссииссттееммии  УУккррааїїннии  ппіідд  ччаасс  ааккттииввннооїї  ііннттееггррааццііїї  ккррааїїннии  уу  ссввііттооггооссппооддааррссььккіі  ппррооццеессии..  

РРооззррааххоовваанноо  ннаа  ннааууккооввцціівв,,  ввииккллааддааччіівв,,  ссттууддееннттіівв,,  ппррааккттииччнниихх  ппррааццііввннииккіівв..  

  
 

ККооллттуунноовв,,  ВВ..  АА..    ССууббттррооппііччнніі  ттаа  

ттррооппііччнніі  ппллооддии  ::  ппііддррууччнниикк  

//  ВВ..  АА..  ККооллттуунноовв,,  ОО..  ЛЛ..  РРооммааннееннккоо..  ––  

22--ггее  ввиидд..,,  ддооппоовв..  ттаа  ппееррееррообблл..  ––  КК..  ::  

ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  119966  сс..  ––  ((ССееррііяя  

""ТТооввааррооззннааввссттввоо""))..  
 

 

ВВииссввііттллеенноо  ббууддооввуу  іі  ккллаассииффііккааццііюю  

ссууббттррооппііччнниихх  ттаа  ттррооппііччнниихх  ккууллььттуурр,,  їїхх  ххііммііччнниийй  

ссккллаадд  ттаа  ссппоожжииввннуу  ццііннннііссттьь..  ООккррееммуу  ууввааггуу  

ппррииддііллеенноо  ууммоовваамм  ттаа  ттееррммііннаамм  ззббееррііггаанннняя  цциихх  

ккууллььттуурр,,  ееккссппееррттииззіі  їїхх  яяккооссттіі..  ННааввееддеенноо  ттееооррееттииччнніі  

ппииттаанннняя,,  аа  ттааккоожж  ппииттаанннняя  ддлляя  ссааммооккооннттррооллюю..  

ДДлляя  ссттууддееннттіівв,,  ввииккллааддааччіівв  ввиищщиихх  



ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв,,  ккооллеедджжіівв  ттаа  ттееххннііккуумміівв,,  аассппііррааннттіівв,,  ммааггііссттррааннттіівв,,  ннааууккооввиихх  

ппррааццііввннииккіівв,,  аа  ттааккоожж  шшииррооккооггоо  ззааггааллуу  ппррааккттииккіівв  ррііззнниихх  ггааллууззеейй..  

  

  

ККооннссттииттууццііййннее  ппррааввоо  УУккррааїїннии  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ззаа  рреедд..  

ЮЮ..  ІІ..  ККррееггууллаа..  ––  22--ггее  ввиидд..,,  ддооппоовв..  ––  КК..  ::  

ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  552288  сс..  
 

УУ  ддооссттууппнніійй  ффооррмміі  ввииккллааддеенноо  

ккооннссттииттууццііййннее  ппррааввоо  яякк  ггааллууззьь,,  ннааццііооннааллььннооггоо  

ппрраавваа  УУккррааїїннии,,  РРооззккррииттоо  ззаассааддии  ттееооррііїї  ттаа  

ссооццііааллььнноо--ппррааввооввуу  ппррииррооддуу  ККооннссттииттууццііїї  УУккррааїїннии,,  їїїї  

ссппееццииффііккуу  яякк  ааккттаа  ппрряяммооїї  ддііїї..  ССииссттееммнноо  ввииссввііттллеенноо  

ккооннссттииттууццііййнніі  ппооллоожжеенннняя,,  ооссннооввнніі  ккооннссттииттууццііййнніі  

ппоонняяттттяя  ттаа  ттееррммііннии..  ЗЗ  ммееттооюю  ссааммооссттііййннооггоо  

ооппааннуувваанннняя  ммааттееррііааллуу  ддоо  ккоожжннооїї  ттееммии  ннааввееддеенноо  

ссииттууааццііййнніі,,  ттррееннууввааллььнніі  ззааввддаанннняя  ((ккооннттррооллььнніі  

ппииттаанннняя)),,  ттеессттооввіі  ввппррааввии,,  ттееммааттииккуу  ннааууккооввиихх  

ддооппооввііддеейй,,  аа  ттааккоожж  ббааггааттоо  ссххеемм  іі  ттааббллииццьь..  

ДДлляя  ссттууддееннттіівв,,  аассппііррааннттіівв,,  ввииккллааддааччіівв  

ююррииддииччнниихх  ттаа  іінншшиихх  ггууммааннііттааррнниихх  ннааввччааллььнниихх  

ззааккллааддіівв,,  ссттаарршшооккллаассннииккіівв,,  ааббііттуурріієєннттіівв  іі  ввссііхх,,  ддлляя  

ккооггоо  ссттааннооввлляяттьь  ііннттеерреесс  ппррааввооввіі  ззннаанннняя..  
 

  

ККоорршшуукк,,  РР..  ММ..    ЕЕттннооппооллііттооллооггііяя  ::  

ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  РР..  ММ..  ККоорршшуукк..  ––  КК..  ::  

ААллееррттаа,,  22001111..  ––  220000  сс..  
 

ННааввччааллььнниийй  ппооссііббнниикк  ммііссттииттьь  

ссииссттееммааттииззоовваанниийй  ввииккллаадд  ооссннооввнниихх  ппооллоожжеенньь  

ееттннооппооллііттооллооггііїї  яякк  ннааууккии  ттаа  ннааввччааллььннооїї  

ддииссццииппллііннии..  ААннааллііззууююттььссяя  ооссооббллииввооссттіі  

ееттннооппооллііттииккии  яякк  ссккллааддооввооїї  ппооллііттииччннооїї  ссффееррии  

ссууссппііллььннооггоо  жжииттттяя,,  їїїї  ообб''єєккттии  ттаа  ссуубб''єєккттии,,  

ееттннооппооллііттииччіінніі  ппррооццеессии  ттаа  яяввиищщаа..  РРооззгглляяддааююттььссяя  

ооссннооввнніі  ппррииннццииппии  ттаа  ммооддеелліі  ееттннооппооллііттииккии,,  ффооррммии  

ееттннооппооллііттииччннооїї  ппооввееддііннккии  ддеерржжааввии  ттаа  ееттннііччнниихх  

ссппііллььнноотт,,  шшлляяххии  ззааххииссттуу  ппрраавв  ееттннііччнниихх  ммеенншшиинн..  

РРооззккррииввааєєттььссяя  ссууттннііссттьь  ттаа  ооссооббллииввооссттіі  

ффооррммуувваанннняя  ннааццііооннааллььннооїї  ііддееїї  яякк  ццееннттррааллььннооїї  

ззаассааддии  ннааццііоо--  ттаа  ддеерржжааввооттввоорреенннняя..  ААннааллііззууююттььссяя  

ооссооббллииввооссттіі  ееттннооппооллііттииччнниихх  ппррооццеессіівв  ттаа  яяввиищщ  вв  

ссууччаасснніійй  УУккррааїїнніі  ттаа  іінншшиихх  ддеерржжаавваахх..  



ДДлляя  ссттууддееннттіівв  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв,,  аа  ттааккоожж  ууссііхх,,  ххттоо  ццііккааввииттььссяя  

ееттннооппооллііттииччннооюю  ппррооббллееммааттииккооюю..  

 

  

ЛЛааггууттіінн,,  ВВ..  ДД..    ММааккррооееккооннооммііккаа  ::  

ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ВВ..  ДД..  ЛЛааггууттіінн,,  

ЛЛ..  ІІ..  ППррооннккііннаа..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  226688  

сс..  
УУ  ппооссііббннииккуу  ссииссттееммааттииззоовваанноо  ттаа  уу  

ллооггііччннооммуу  ппоорряяддккуу  ррооззккррииттоо  ооссннооввнніі  ттееооррееттииччнніі  

ттаа  ммееттооддииччнніі  ппооллоожжеенннняя  ммааккррооееккооннооммііккии..  

ММааттееррііаалл  ппооддаанноо  ммааккссииммааллььнноо  ссттииссллоо,,  

ннааггооллоошшеенноо  ннаа  ммееттооддииччнниихх  ззаассааддаахх  ййооггоо  

ввииввччеенннняя..  ТТааккиийй  ппііддххіідд  ддааєє  ззммооггуу  ппііддввиищщууввааттии  

ррііввеенньь  ссааммооссттііййннооїї  ррооббооттии  ссттууддееннттіівв  ппррии  

ооппааннуувваанннніі  ззммііссттуу  ддииссццииппллііннии..  

ДДлляя  ссттууддееннттіівв  ннааппрряямміівв  ««ММееннеедджжммееннтт  ттаа  

ааддммііннііссттрруувваанннняя»»,,  ««ЕЕккооннооммііккаа  ттаа  

ппііддппррииєєммннииццттввоо»»..  
 

 

 

  

ЛЛееввииццььккаа,,  ІІ..  ВВ..    УУппррааввлліінннняя  ооссннооввнниимм  ккааппііттааллоомм  вв  

ккооррппооррааццііяяхх  ::  ммооннооггррааффііяя  

//  ІІ..  ВВ..  ЛЛееввииццььккаа,,  НН..  ВВ..  ККоорржж..  ––  ВВііннннииццяя,,  

22001133..  ––  336688  сс..  
 

УУ  ммооннооггррааффііїї  ддоосслліідджжеенніі  ттееооррееттииккоо--

ммееттооддооллооггііччнніі  ззаассааддии  ппррооццеессіівв  ввііддттввоорреенннняя,,  

ввииззннааччеенніі  їїхх  ооссооббллииввооссттіі  ддлляя  ппііддппррииєєммссттвв  ххааррччооввооїї  

ппррооммииссллооввооссттіі,,  ооххааррааккттееррииззоовваанніі  дджжееррееллаа  

ззааббееззппееччеенннняя  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ффооррмм  іі  ммееттооддіівв  

ввііддттввоорреенннняя,,  ззааппррооппоонноовваанніі  ппііддххооддии  ддоо  

ооппттииммііззааццііїї  дджжеерреелл  ффііннааннссуувваанннняя  ппррооццеессіівв  

ввііддттввоорреенннняя..  

ММооннооггррааффііяя  ррооззррааххооввааннаа  ннаа  ввииккооррииссттаанннняя  

уу  ппррааккттииччнніійй  ддііяяллььннооссттіі  ффааххііввцціівв  ппііддппррииєєммссттвв  

ххааррччооввооїї  ппррооммииссллооввооссттіі  ттаа  уу  ннааууккооввіійй  ррооббооттіі..  ВВооннаа  

ммоожжее  ббууттии  ккооррииссннооюю  ддлляя  ммааггііссттрріівв,,  аассппііррааннттіівв,,  

ввииккллааддааччіівв  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв,,  

ссппііввррооббііттннииккіівв  ннааууккооввиихх  ууссттаанноовв..  
 

 



ННєєнннноо,,  ІІ..  ММ..    ССттррааххооввиийй  ммееннеедджжммееннтт  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ІІ..  ММ..  ННєєнннноо..  ––  ХХ..  ::  ББуурруунн  ккннииггаа,,  

22001111..  ––  222244  сс..  
 

  

УУ  ппооссііббннииккуу  ввееллииккаа  ууввааггаа  ппррииддііллееннаа  ммееттооддаамм  

ааннааллііззуу  ттаа  ппррооггннооззуувваанннняя  ффііннааннссооввооггоо  ссттааннуу  ттаа  

ррооззввииттккуу  ссттррааххооввииккаа,,  ддооттррииммаанннняя  ййооггоо  ффііннааннссооввооїї  

ссттііййккооссттіі  ттаа  ннааккооппииччеенннняя  ддооссттааттннььооггоо  ффііннааннссооввооггоо  

ппооттееннццііааллуу..  

ППооссііббнниикк  ппррииззннааччеенниийй  ддлляя  ссттууддееннттіівв  

ееккооннооммііччнниихх  ссппееццііааллььннооссттеейй,,  ссппііввррооббііттннииккіівв  

ссттррааххооввиихх  ккооммппаанніійй  ——  ссллууххааччіівв  ссииссттееммии  

ппееррееппііддггооттооввккии  ттаа  ппііддввиищщеенннняя  ккввааллііффііккааццііїї,,  ккеерріівв--

ннииккіівв  ттаа  ффііннааннссооввиихх  ддииррееккттоорріівв  ссттррааххооввиихх  

ккооммппаанніійй..  

  

  
 

 

 

 

 

 

ООбблліікк  іі  ааууддиитт  ::  ннааввчч..--ммееттоодд..  ппооссііббнниикк  ддлляя  ссааммооссттііййннооггоо  

ввииввччеенннняя  ннооррммааттииввнниихх  ддииссцциипплліінн  ббааккааллаавврраа  зз  ооббллііккуу  іі  

ааууддииттуу  //  ЛЛ..  ГГ..  ССммоолляярр,,  РР..  ЮЮ..  ООввччаарриикк,,  ОО..  ВВ..  ККаамм''яяннссььккаа  ттаа  іінн..  ––  

КК..  ::  ЛЛіірраа--КК,,  22001133..  ––  661188  сс..  
ВВ  ннааввччааллььнноо--ммееттооддииччннооммуу  ппооссііббннииккуу  

ппооддаанноо  ооссннооввнніі  ззааввддаанннняя  щщоо  ддооппооммоожжууттьь  

ссттууддееннттуу  ооррггааннііззууввааттии  ссааммооссттііййннуу  ннааввччааллььннуу  

ррооббооттуу..  ВВ  ппооссііббннииккуу  ззааппррооппоонноовваанноо  ссттррууккттууррннуу  

ммооддеелльь  ооррггааннііззааццііїї  ссааммооссттііййннооїї  ррооббооттии  іізз  ццииккллуу  

ннооррммааттииввнниихх  ддииссцциипплліінн,,  щщоо  ґґррууннттууєєттььссяя  ннаа  

ооссннооввіі  ззммііссттуу  ннааввччааллььннооггоо  ммааттееррііааллуу  ддииссццииппллііннии  

іізз  ввккааззааннооюю  ррееккооммееннддооввааннооюю  ллііттееррааттууррооюю;;  

ппееррееллііккоомм  ттииппооввиихх  ттеессттооввиихх  ззааввддаанньь,,  яяккіі  ммоожжууттьь  

ббууттии  ввииннеессеенніі  ннаа  ппооттооччнниийй  ммооддууллььнниийй  ккооннттрроолльь;;  

ссииттууааццііййнниихх  ззааввддаанньь  зз  ннааввччааллььнниихх  ддииссцциипплліінн;;  

ппееррееллііккуу  ппииттаанньь  ддоо  ппііддссууммккооввооггоо  ккооннттррооллюю  ттаа  

ммееттооддииччнниихх  ввккааззііввоокк  щщооддоо  ввииккооннаанннняя  ттаа  

ооффооррммллеенннняя  ккууррссооввиихх,,  ррооззррааххууннккооввоо--ггррааффііччнниихх  

ррооббіітт,,  ззввііттіівв  зз  ннааввччааллььннооїї  ттаа  ввииррооббннииччооїї  

ппррааккттииккии..  

ППооссііббнниикк  ррееккооммееннддууєєттььссяя  ддлляя  ссттууддееннттіівв  

ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  ееккооннооммііччннооггоо  

ппррооффііллюю  ззаа  ннааппрряяммоомм  ппііддггооттооввккии  00330055  „„ЕЕккооннооммііккаа  іі  ппііддппррииєєммннииццттввоо""  ззаа  ооссввііттннььоо--



ккввааллііффііккааццііййнниимм  ррііввннеемм  ""ббааккааллаавврр""  ззіі  ссппееццііааллььннооссттіі  66..003300550099  ""ООбблліікк  іі  ааууддиитт""..  

  

  

ООссннооввии  ппррааввооззннааввссттвваа  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ззаа  рреедд..  ЮЮ..  ІІ..  

ККррееггууллаа,,  [[ЮЮ..  ІІ..  ККррееггуулл,,  ВВ..  ІІ..  ООррллееннккоо,,  

ІІ..  ВВ..  ББррииззггааллоовв,,  ВВ..  ІІ..  ББааттррииммееннккоо,,  ВВ..  ВВ..  

ЛЛааддииччееннккоо,,  ВВ..  АА..  ППооггааррччееннккоо,,  ТТ..  ММ..  

ДДррооззддююкк]]..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  440066  сс..  
 

 

УУ  ннааввччааллььннооммуу  ппооссііббннииккуу  ввииссввііттллеенноо  ііссттооррііюю  

ввииннииккннеенннняя  ддеерржжааввии  ттаа  ппрраавваа,,  ннааввееддеенноо  ооззннааккии  

ппрраавваа  ррееааллііззааццііїї,,  ззааккооннннооссттіі  йй  ппррааввооппоорряяддккуу,,  

ппррааввооммііррннооїї  ттаа  ппррооттииппррааввннооїї  ппооввееддііннккии,,  

ююррииддииччннооїї  ввііддппооввііддааллььннооссттіі..  РРооззгглляяннууттоо  ооссннооввии  

ттааккиихх  ггааллууззеейй  ппрраавваа  УУккррааїїннии,,  яякк  ккооннссттииттууццііййннее,,  

ттррууддооввее  ццииввііллььннее,,  ссііммееййннее,,  ааддммііннііссттррааттииввннее,,  

ккррииммііннааллььнноо--ппррооццеессууааллььннее  ттаа  ццииввііллььнноо--

ппррооццеессууааллььннее..  

ППррииззннааччеенноо  ддлляя  ссттууддееннттіівв  ннееююррииддииччнниихх  

ссппееццііааллььннооссттеейй,,  ааббііттуурріієєннттіівв  іі  шшииррооккооггоо  ккооллаа  ооссіібб,,  

яяккіі  ццііккааввлляяттььссяя  ппррааввооввииммии  ззннаанннняяммии..  

  

  

ООррллееннккоо,,  ВВ..  ІІ..    ЕЕккооллооггііччннее  ппррааввоо  УУккррааїїннии  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ВВ..  ІІ..  ООррллееннккоо,,  ВВ..  ВВ..  ООррллееннккоо..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  228888  сс..  
 

 

УУ  ннааввччааллььннооммуу  ппооссііббннииккуу  уу  ффооррмміі  

ммееттооддииччнниихх  ррееккооммееннддаацціійй  ввииккллааддеенноо  ккооррооттккиийй  

ззмміісстт  ооссннооввнниихх  ттеемм  зз  ееккооллооггііччннооггоо  ппрраавваа  УУккррааїїннии,,  

ннааввееддеенноо  ддоо  ккоожжннооїї  зз  нниихх  ррііззннооггоо  ввииддуу  ссккллааддннооссттіі  

ттеессттооввіі,,  ссииттууааццііййнніі,,  ппррооббллееммнніі,,  ппррааккттииччнніі  

ззааввддаанннняя,,  ттееррммііннооллооггііччнниийй  ссллооввнниикк,,  ппииттаанннняя  ддлляя  

ккооннттррооллюю  ттаа  ссааммооккооннттррооллюю,,  ттееммааттииккуу  ннааууккооввиихх  

ддооппооввііддеейй..  

ППооссііббнниикк  ррооззррааххоовваанниийй  ннаа  ссттууддееннттіівв,,  

аассппііррааннттіівв  ттаа  ввииккллааддааччіівв  ппррааввооззннааввччиихх  

ссппееццііааллььннооссттеейй  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв..  ВВіінн  

ттааккоожж  ббууддее  ккоорриисснниимм  шшииррооккооммуу  ззааггааллуу  ччииттааччіівв,,  

яяккіі  ццііккааввлляяттььссяя  ааккттууааллььннииммии  ппррооббллееммааммии  

ееккооллооггііччннооггоо  ззааккооннооддааввссттвваа  іі  ппрраавваа  УУккррааїїннии..  

  

  



ППррааввооввее  ппииссььммоо  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ззаа  рреедд..  РР..  ОО..  

ССттееффааннччууккаа  ;;  [[РР..  ОО..  ССттееффааннччуукк,,  ДД..  АА..  ММооннаассттииррссььккиийй,,  ВВ..  ГГ..  

РРооггоожжаа,,  ВВ..  АА..  ВВааттрраасс]]..  ––  КК..  ::  ППррааввоовваа  

єєддннііссттьь,,  22001111..  ––  114488  сс..  

  
ННааввччааллььнниийй  ппооссііббнниикк  зз  ««ППррааввооввооггоо  

ппииссььммаа»»  ппііддггооттооввллеенниийй  ааввттооррссььккиимм  ккооллееккттииввоомм  

ХХммееллььннииццььккооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ууппррааввлліінннняя  ттаа  

ппрраавваа..  

УУ  ннььооммуу  ссииссттееммнноо  ввииккллааддеенноо  ппооллоожжеенннняя  

щщооддоо  ппоонняяттттяя  ппррааввооввооггоо  ппииссььммаа,,  ввииммоогг  ддоо  ззммііссттуу  

ююррииддииччннооггоо  ддооккууммееннттуу  ттаа  ййооггоо  ооффііццііййнноо--ддііллооввооггоо  

ссттииллюю,,  аа  ттааккоожж  ппррооббллееммии  щщооддоо  ппррооееккттуувваанннняя  

ююррииддииччнниихх  ддооккууммееннттіівв..  

ДДлляя  ссттууддееннттіівв,,  аассппііррааннттіівв  ттаа  ввииккллааддааччіівв  

ююррииддииччнниихх  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв..  

  
 

 

 

 

 

 

  

ССттааттииссттииччнниийй  щщооррііччнниикк  ВВііннннииччччииннии  ззаа  22001122  рріікк  //  ззаа  рреедд..  

СС..  НН..  ІІггннааттоовваа..  ––  ВВііннннииццяя  ::  ГГооллооввннее  ууппррааввлліінннняя  ссттааттииссттииккии  уу  

ВВііннннииццььккіійй  ооббллаассттіі,,  22001133..  ––  662233  сс..  
 

УУ  ссттааттииссттииччннооммуу  щщооррііччннииккуу  ннааввееддеенніі  ддаанніі  

ппрроо  ссооццііааллььнноо--ееккооннооммііччннее  ссттааннооввиищщее  ооббллаассттіі  ззаа  

22001122  рріікк  уу  ппооррііввнняянннніі  зз  ппооппееррееддннііммии  ррооккааммии..  

ВВииссввііттллеенноо  ппооккааззннииккии  ссииссттееммии  ннааццііооннааллььнниихх  

ррааххууннккіівв,,  ммааттееррііааллььннооггоо  ввииррооббннииццттвваа,,  ффііннааннссооввооїї  

ссффееррии,,  ннаассееллеенннняя  іі  ссооццііааллььннооїї  ссффееррии,,  ссттааттииссттииччнніі  

ппооккааззннииккии,,  яяккіі  ххааррааккттееррииззууююттьь  ссооццііааллььнноо--

ееккооннооммііччннее  ссттааннооввиищщее  ооббллаассттеейй  УУккррааїїннии..  

ООккрреемміі  ппооккааззннииккии  ззаа  22001122  рріікк  єє  

ппооппееррееддннііммии  іі  ббууддууттьь  ууттооччннеенніі  вв  ннаассттууппнниихх  

ссттааттииссттииччнниихх  ввииддаанннняяхх,,  аа  ппооккааззннииккии  ппооппееррееддннііхх  

ррооккіівв  ууттооччннеенніі  ппоо  ввіідднноошшееннннюю  ддоо  рраанніішшее  

ооппууббллііккоовваанниихх..  

РРооззррааххоовваанниийй  ннаа  шшииррооккее  ккооллоо  ччииттааччіівв..  

  
 

  



ТТууррччиинн,,  ДД..    ААннггллііййссььккаа  ммоовваа  ддлляя  

ммііжжннаарроодднниихх  ввііддннооссиинн  ==  EEnngglliisshh  ffoorr  

iinntteerrnnaattiioonnaall  rreellaattiioonnss  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  22--

ггее  ввиидд..,,  ппееррееррообблл..  іі  ддооппоовв..  ––  ВВііннннииццяя  ::  

ННоовваа  ккннииггаа,,  22001111..  ––  225566  сс..  ::  іілл..  ++  CCDD  ++  

ККннииггаа  ддлляя  ввииккллааддааччаа..  
 

ННааввччааллььнниийй  ппооссііббнниикк  

ббааззууєєттььссяя  ннаа  ккооммппллееккссннооммуу  

ппііддххооддіі  ддоо  ввииввччеенннняя  ааннггллііййссььккооїї  

ммооввии  зз  ууррааххуувваанннняямм  ооссттааннннііхх  

ддооссяяггннеенньь  ттаа  ввииммоогг  ммееттооддииккии  

ввииккллааддаанннняя  ааннггллііййссььккооїї  ммооввии  уу  

ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддаахх..  

ММееттаа  ппооссііббннииккаа  --  

ззааббееззппееччииттии  ррооззввииттоокк  іі  

ввддооссккооннааллеенннняя  ввмміінньь  іі  ннааввииччоокк  

ууссннооггоо  ттаа  ппииссееммннооггоо  ммооввллеенннняя,,  

ччииттаанннняя,,  ссллууххаанннняя  ттаа  ппееррееккллааддуу  

вв  ссууссппііллььнноо--ппооллііттииччнніійй  ссффеерріі  

ттаа  ссффеерріі  ммііжжннаарроодднниихх  

ввііддннооссиинн..  

ДДлляя  ссттууддееннттіівв  ввиищщиихх  

ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв,,  щщоо  

ссппееццііааллііззууююттььссяя  вв  ггааллууззіі  ммііжжннаарроодднниихх  

ввііддннооссиинн,,  аа  ттааккоожж  ддлляя  ввссііхх  ттиихх,,  ххттоо  ппррааггннее  ввддооссккооннааллииттии  ввллаасснніі  ннааввииччккии  

ккооммууннііккааццііїї  ттаа  ппееррееккллааддуу  зз  ммііжжннааррооддннооїї  ттаа  ссууссппііллььнноо--ппооллііттииччннооїї  ттееммааттииккии..  
 

 

 

РРееггііооннааллььннаа  ееккооннооммііккаа::  ссллооввнниикк  

ттееррмміінніівв  //  ззаа  ззаагг..  рреедд..  АА..  АА..  ММааззааррааккіі,,  

[[АА..  АА..  ММааззааррааккіі,,  ТТ..  ММ..  ММееллььнниикк,,  АА..  ВВ..  

ББооххаанн,,  ЮЮ..  ІІ..  ГГооллооввнняя,,  ВВ..  ММ..  ББууддззяякк,,  СС..  

ММ..  ММааннжжаалліійй]]..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  335522  

сс..  
  

УУ  ввииддаанннніі  ннааввееддеенноо  ввииззннааччеенннняя  ттаа  

ттллууммааччеенннняя  ппооннаадд  11550000  ппоонняяттьь,,  ккааттееггоорріійй  іі  

ддооттииччнниихх  ттееррмміінніівв  ззіі  ссффееррии  ррееггііооннааллььннооїї  

ееккооннооммііккии::  ттееооррііїї  ттаа  ммееттооддіівв  ааннааллііззуу  ееккооннооммііччннооггоо  

ррооззввииттккуу  ррееггііоонніівв;;  ззааггааллььннооссииссттееммнниихх  

ззааккооннооммііррннооссттеейй  ррооззммііщщеенннняя  ппррооддууккттииввнниихх  ссиилл  ттаа  

ппррииннццииппіівв  ррееггііооннааллььннооггоо  ррооззввииттккуу,,  ееллееммееннттіівв  

ггооссппооддааррссььккооггоо  ккооммппллееккссуу  ссввііттуу  ттаа  УУккррааїїннии,,  ззаассаадд  



ррааццііооннааллььннооггоо  ппррииррооддооккооррииссттуувваанннняя  ттаа  ссттііййккооггоо  ррооззввииттккуу  ррееггііоонніівв,,  ддеерржжааввннооїї  

ппооллііттииккии  ууппррааввлліінннняя  ттаа  ффооррммуувваанннняя  ппооттееннццііааллуу  ррееггііооннааллььннооїї  ееккооннооммііккии..  

ППррииззннааччеенноо  ддлляя  ссттууддееннттіівв  іі  ввииккллааддааччіівв  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв,,  

ннааууккооввцціівв,,  ффааххііввцціівв--ппррааккттииккіівв,,  аа  ттааккоожж  ттиихх,,  ххттоо  ццііккааввииттььссяя  ррооззввииттккоомм  ррееггііооннааллььннооїї  

ееккооннооммііккии..  

  
  

ССууччаасснниийй  ссттаанн  ттаа  ппееррссппееккттииввии  

ррооззввииттккуу  ффііннааннссооввооїї  ссииссттееммии  

УУккррааїїннии  ::  ззббііррнниикк  ннааууккооввиихх  ппррааццьь  IIII  

ВВссееууккррааїїннссььккооїї  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннооїї  

ііннттееррннеетт--ккооннффееррееннццііїї,,  1144  ччееррввнняя  

22001133  рр..  //  ггооллоовваа  ррееддккоолл..  ЖЖ..  ВВ..  

ГГааррббаарр..  ––  ВВііннннииццяя  ::  ЦЦееннттрр  ппііддггооттооввккии  

ннааууккооввиихх  ттаа  ннааввччааллььнноо--ммееттооддииччнниихх  

ввииддаанньь  ВВТТЕЕІІ  ККННТТЕЕУУ,,  22001133..  ––  224400  сс..  
 

УУ      ззббііррннииккуу      ннааууккооввиихх      ппррааццьь      IIII      

ВВссееууккррааїїннссььккооїї    ннааууккооввоо--ппррааккттииччннооїї  ІІннттееррннеетт  --  

ккооннффееррееннццііїї  ррооззгглляяддааєєттььссяя  ппррооббллееммии  

ффууннккццііооннуувваанннняя  ффііннааннссооввооїї  ссииссттееммии  УУккррааїїннии,,  

ооссооббллииввооссттіі  ууппррааввлліінннняя  ффііннааннссааммии  ппііддппррииєєммссттвв  ттаа  

ууссттаанноовв,,  ааккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ттаа  ппееррссппееккттииввии  

ррооззввииттккуу  ввііттччииззнняяннооїї  ссииссттееммии  ооббллііккуу,,  ввииссввііттллююєєттььссяя  ааннаалліізз  ттаа  ккооннттрроолльь  яякк  

ппііддссииссттееммаа  ссууччаассннооггоо  ммееннеедджжммееннттуу  ппііддппррииєєммссттвваа,,  ддоосслліідджжууююттььссяя  ссууччаасснніі  

ііннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї  вв  ффііннааннссооввіійй  ддііяяллььннооссттіі,,  ооббллііккуу,,  ккооннттрроолліі  ттаа  ааннааллііззіі..  

РРооззррааххоовваанноо  ннаа  ннааууккооввцціівв,,  ссппееццііааллііссттіівв,,  ввииккллааддааччіівв,,  аассппііррааннттіівв  іі  ссттууддееннттіівв..  
 

 

 

ТТаарраассоовваа,,  ІІ..  ІІ..    РРооззввииттоокк  

ііннттееллееккттууааллььннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  

ппррооццеессуу  ууппррааввлліінннняя  

ппііддппррииєєммссттввоомм  ::  ммооннооггррааффііяя  

//  ІІ..  ІІ..  ТТаарраассоовваа..  ––  КК..  ::  ННННЦЦ  ""ІІннссттииттуутт  

ааггррааррннооїї  ееккооннооммііккии"",,  22001133..  ––  223344  сс..  
 

ООббґґррууннттоовваанноо  ддооццііллььннііссттьь  ттаа  ннееооббххііддннііссттьь  

ррооззввииттккуу  ііннттееллееккттууааллььннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  

ппррооццеессуу  ууппррааввлліінннняя  ннаа  ммаашшииннооббууддііввнниихх  

ппііддппррииєєммссттвваахх..  ССффооррммоовваанноо  ппоонняяттііййнниийй  ааппаарраатт  

ттаа  ууддооссккооннааллеенноо  ммееттооддииччнніі  ппооллоожжеенннняя  ддлляя  

ввииззннааччеенннняя  ввззааєєммооззвв''яяззккуу  ммііжж  ттееррммііннааммии::  

ііннттееллеекктт,,  ііннттееллееккттууааллььннее  ззааббееззппееччеенннняя,,  

ііннттееллееккттууааллььннаа  ввллаассннііссттьь,,  ннееммааттееррііааллььнніі  ааккттииввии,,  



ііннттееллееккттууааллььнниийй  ккааппііттаалл,,  ііннттееллееккттууааллььнніі  ааккттииввии..  РРооззррооббллеенноо  ккооннццееппццііюю  ттаа  

ммееттооддииккуу  ффооррммуувваанннняя  ddiiee--ттееммии  ііннттееллееккттууааллььннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  ппррооццеессуу  

ууппррааввлліінннняя  ппііддппррииєєммссттввоомм..  

РРооззррааххооввааннаа  ннаа  ссппееццііааллііссттіівв  ттаа  ннааууккооввцціівв,,  яяккіі  ззааййммааююттььссяя  ппррооббллееммааттииккооюю  

ррооззввииттккуу  іі  ффооррммуувваанннняя  ііннттееллееккттууааллььннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  ппррооццеессуу  ууппррааввлліінннняя  

ппііддппррииєєммссттввоомм..  

  
 

 

 

ШШууллььггііннаа,,  ЛЛ..  ММ..    ММааррккееттииннггооввее  ууппррааввлліінннняя  ттууррииссттииччннииммии  

ппіідд--ппррииєєммссттввааммии  ::  ммооннооггррааффііяя  //  ЛЛ..  

ММ..  ШШууллььггііннаа,,  ММ..  ЛЛ..    ТТккеешшееллаашшввіілліі..  ––  

КК..;;  ТТееррннооппіілльь  ::  ААссттоонн,,  22001111..  ––  229966  сс..  
 

ММооннооггррааффііюю  ппррииссввяяччеенноо  ооббґґррууннттууввааннннюю  

ттееооррееттииккоо--ммееттооддииччннооггоо  ппііддххооддуу  ддоо  

ввппрроовваадджжеенннняя  ттаа  ууддооссккооннааллеенннняя  

ммааррккееттииннггооввооггоо  ууппррааввлліінннняя  ннаа  ттууррииссттииччнниихх  

ппііддппррииєєммссттвваахх  ГГррууззііїї  ттаа  УУккррааїїннии  ннаа  ооссннооввіі  

ввииззннааччеенннняя  їїхх  ннааллеежжннооссттіі  ддоо  оодднніієєїї  зз  ччооттииррььоохх  

ккааттееггоорріійй  ((ттррааддииццііооннааллііссттіівв,,  ппооччааттккііввцціівв,,  

ппооссллііддооввннииккіівв  ттаа  ллііддеерріівв)),,  ввііддппооввіідднноо  ддоо  яяккиихх  

ссффооррммоовваанніі  ссииссттееммии  ііннддииккааттоорріівв  ееффееккттииввннооссттіі  

ммааррккееттииннггооввооггоо  ууппррааввлліінннняя  ттууррииссттииччннииммии  

ппііддппррииєєммссттввааммии..  ТТааккиийй  ппііддххіідд  ппееррееддббааччааєє  

ууззггоодджжееннііссттьь  ммііжж  ппррииннццииппааммии,,  цціілляяммии,,  

ммееттооддааммии  ттаа  ссттррааттееггііяяммии  ммааррккееттииннггооввооггоо  

ууппррааввлліінннняя..  УУ  ммооннооггррааффііїї  ««ддііссттааллаа»»  ппооддааллььшшооггоо  

ррооззввииттккуу  ммееттооддииккаа  ввссттааннооввллеенннняя  ппррииччиинннноо--ннаассллііддккооввиихх  ззвв''яяззккіівв  КК..  ІІссііккааввии,,  аа  

ттааккоожж  ттееооррііяя  ффооррммуувваанннняя  ссттррааттееггііччнниихх  ккаарртт  РР..  ККааппллааннаа  --  ДД..  ННооррттооннаа..  

  
 

  

  

  
1.  

 
   Web-дизайн і web-програмування : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / уклад.: 
В. І. Ревенок, І. Д. Прокопов. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 38 с. – (3 прим.). 

 



2.  
 
   Банківська система : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. 6.0305080101 "Державні 
фінанси" / авт.: Л. І. Губанова, І. В. Гнидюк. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 70 с. – (3 
прим.). 

3.  
 
   Банківська система : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. 
6.0305080101 "Державні фінанси" / авт.: Л. І. Губанова, І. В. Гнидюк. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 69 с. – (3 прим.). 

4.  
 
   Банківські операції : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. 6.0305080101 "Державні 
фінанси" / авт.: Л. І. Губанова, І. В. Гнидюк. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 52 с. – (3 
прим.).  

5.  
 
   Вища математика : завдання для практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" / уклад. Л. П. Гусак. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 46 с. – (3 прим.). 

6.  
 
   Директ-маркетинг : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 6.030507 "Маркетинг" : проф. спрям. "Маркетинг" / уклад.: В. М. 
Нелюба, О. М. Ковінько. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 39 с. – (3 прим.). 

7.  
 
   Друга іноземна (німецька) мова : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера 
обслуговування" : напр. підгот. 6.020107 "Туризм" / уклад. О. О. Самохвал. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 70 с. – (3 прим.). 

8.  
 
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : методичні рекомендації 
до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка і підприємництво" : напр. підгот. "Економічна кібернетика", 
"Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", 
"Фінанси і кредит", "Облік і аудит" / уклад. В. В. Турчак. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 37 
с. – (3 прим.). 

9.  
 
   Економічна інформатика : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : напр. підгот. "Екон. кібернетика", 
"Міжнар. економіка", "Економіка п-ва", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", 
"Облік і аудит", "Тов-во і торг. підприємництво", "Менеджмент", "Готельно-
ресторанна справа", "Туризм" / авт. Л. П. Половенко. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 34 
с. – (3 прим.). 



10.  
 
   Енологія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 
140103 "Туризм" : проф. спрям. 6.140103 "Туризм" / авт. І. В. Левицька. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 20 с. – (3 прим.). 

11.  
 
   Інформаційні системи та технології в управлінні організацією : методичні 
рекомендації і завдання до виконання практичних занять : освіт.-кваліф. 
рівень "спеціаліст", "магістр" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : галузь 
знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 7.03060101, 8.03060101 
"Менеджмент організацій і адміністрування" / авт.: Л. П. Гусак, Т. В. Янчук. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 106 с. – (3 прим.). 

12.  
 
   Інформаційні технології і системи в обліку : завдання до проведення 
практичних занять з елементами ділової гри на тему: "1С-Підприємство" : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. 
"Облік і аудит в підприємництві", "Державний фінансовий контроль" 
/ уклад.: В. І. Ревенок, С. В. Степова, С. А. Яремко. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 51 
с. – (3 прим.). 

13.  
 
   Казначейська система виконання бюджету : збірник завдань для 
практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : 
проф. спрям. 03050801 "Фінанси і кредит", 0305080101 "Державні фінанси" 
/ уклад. В. М. Чубатюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 59 с. – (3 прим.). 

14.  
 
   Комерційна логістика : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. 
рівень "магістр", "спеціаліст" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Тов-во і торг. підприємництво" : 
спец. 03051001 "Тов-во і комерц. діяльність" : спеціаліз. "Тов-во та комерц. 
логістика" / авт. А. С. Тернова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 50 с. – (3 прим.). 

15.  
 
   Комерційна логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Тов-во і торг. підприємництво" : 
спец. "Тов-во та комерц. діяльність" : спеціаліз. "Тов-во та комерц. логістика 
" / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, О. В. Христофор. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 33 
с. – (3 прим.). 

16.  
 
   Комп'ютерний практикум : методичні вказівки та індивідуальні завдання 
для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна 
кібернетика" / авт.: В. Т. Сусіденко, К. В. Копняк, Т. В. Янчук. – Вінниця : 
Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 
2013. – 68 с. – (3 прим.). 



17.  
 
   Кон'юнктура товарного ринку : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 
"Менеджмент організацій і адміністрування", 01 "Менеджмент організацій 
торгівлі" / авт.: О. М. Ковінько, В. Є. Любченко. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 34 с. – (3 
прим.). 

18.  
 
   Конкурентоспроможність підприємства : завдання до практичних занять : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 6.03504 "Економіка підприємства" : проф. 
спрям. "Економіка підприємства" / авт. А. А. Саврасова. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 47 
с. – (3 прим.). 

19.  
 
   Менеджмент і адміністрування (теорія організацій) : завдання до 
практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : напр. підгот. 030601 
"Менеджмент" : проф. спрям. 6.03060101 "Менеджмент організації 
торгівлі", 6.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 
/ авт.: Л. Г. Олійник, Г. В. Іванченко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 39 с. – (3 прим.). 

20.  
 
   Міжнародна економіка : методичні рекомендації до самостійної роботи: 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 
підприємництво" : проф. спрям. 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт. О. 
В. Левчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 
видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 68 с. – (3 прим.). 

21.  
 
   Міжнародна економічна діяльність України : завдання до практичних 
занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 
підприємництво": напр. підгот. 030503 "Міжнародна економіка" : проф. 
спрям. 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт. О. В. Левчук. – Вінниця : 
Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 
2013. – 86 с. – (3 прим.). 

22.  
 
   Міжнародна економічна діяльність України : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка і підприємництво" : проф. спрям. 6.030503 "Міжнародна 
економіка" / авт. О. В. Левчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 56 с. – (3 прим.). 

23.  
 
   Міжнародна торгівля : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 
підприємництво", 0306 "Менеджмент та адміністрування" : напр. підгот. 
6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 
"Менеджмент ЗЕД" / уклад. І. І. Тарасова. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 65 с. – (3 
прим.). 



24.  
 
   Міжнародне економічне право : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 
підприємництво" : напр.підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт. В. 
М. Панькевич. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 44 с. – (3 прим.). 

25.  
 
   Міжнародний маркетинг : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр" : галузь знань 030601 
"Менеджмент" : спец. 7.03060104, 8.03060104 "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" / авт. О. С. Корпан. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 37 
с. – (3 прим.). 

26.  
 
   Міжнародні перевезення : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 
"Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030503 "Міжнародна 
економіка", 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 6.03060104 "Менеджмент 
ЗЕД" / авт.: І. І. Тарасова, І. В. Чайка. – Вінниця : Центр підготовки наукових 
та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 76 с. – (3 прим.). 

27.  
 
   Організація готельного господарства : збірник тестових завдань для 
поточного та модульного контролю знань / уклад.: Л. Ю. Буряченко, Н. В. 
Орищук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 
видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 29 с. – (3 прим.). 

28.  
 
   Основи наукових досліджень : завдання до практичних занять : освіт.-
кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 1401 "Сфера 
обслуговування", 0517 "Харчова промисловість та переробка с.-г. продукції" 
: всі напрями підготовки / авт. О. А. Слободиська. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 43 
с. – (3 прим.). 

29.  
 
   Пенсійне страхування : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. 
підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. 6.0305080101 "Державні 
фінанси", 6.0305080105 "Страховий менеджмент" / уклад. К. І. 
Проскуряков. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 18 с. – (3 прим.). 

30.  
 
   Пенсійне страхування : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 
підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. 
6.0305080101 "Державні фінанси" / уклад. К. І. Проскуряков. – Вінниця : 
Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 
2013. – 76 с. – (3 прим.). 

31.  
 
   Підприємницьке право : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 
підприємництво" : всі напрями підготовки / авт. В. М. Панькевич. – Вінниця : 
Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 
2013. – 53 с. – (3 прим.). 



32.  
 
   Планування та контроль на підприємстві : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка 
підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінанси 
підприємства" / уклад. О. М. Кульганік. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 41 с. – (3 
прим.).  

33.  
 
   Правове регулювання туристичної діяльності : завдання до практичних 
занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 1801 "Специфічні 
категорії" : напр. підгот. 6.020107 "Туризм" : проф. спрям. "Туризм" / авт. В. 
М. Панькевич. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 37 с. – (3 прим.). 

34.  
 
   Правове регулювання туристичної діяльності : методичні рекомендації            
до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 1401 
"Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / авт. В. М. 
Панькевич. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 
видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 34 с. – (3 прим.). 

35.  
 
   Психологія : методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : всі напрями підготовки / уклад. І. О. 
Котик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 
видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 71 с. – (3 прим.). 

36.  
 
   Світовий ринок товарів та послуг : завдання до практичних занять : освіт.-
кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 
"Менеджмент зовнішньоекономічої діяльності" / уклад. А. А. Саврасова. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 28 с. – (3 прим.). 

37.  
 
   Світовий ринок товарів та послуг : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 
"Менеджмент зовнішньоекономічої діяльності" / уклад. А. А. Саврасова. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 38 с. – (3 прим.). 

38.  
 
   Товарознавство (Непродовольчі товари), розділ "Металогосподарські 
товари" : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : проф. 
спрям. "Тов-во та комерц. логістика", "Тов-во та організація зовнішньої 
торгівлі" / авт. С. О. Сіренко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 45 с. – (3 прим.). 



39.  
 
   Товарознавство (Харчові продукти) (Розділ "М'ясо та м'ясні товари") : 
методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 030510 "Тов-во і торговельне підприємництво" : проф. спрям. "Тов-во 
та комерційна діяльність" / авт. Г. С. Лояніч. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 22 с. – (3 
прим.). 

40.  
 
   Товарознавство (Харчові продукти) (розділ "Харчові жири") : методичні 
рекомендації до лаборатарних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : 
галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030510 
"Товарознавство і торговельне підприємництво" : проф. спрям. 6.030510 
"Товарознавство та комерційна діяльність" / авт. Г. С. Лояніч. – Вінниця : 
Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 
2013. – 32 с. – (3 прим.). 

41.  
 
   Товарознавчі складові ринкознавства : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Товарознавство і 
торговельне підприємництво" : проф. спрям. 03051001 "Товарознавство і 
комерційна діяльність" / авт.: Н. В. Мережко, С. В. Гирич, А. С. Тернова. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 38 с. – (3 прим.). 

42.  
 
   Торговельне підприємництво : завдання до практичних занять : освіт.-
кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Товарознавство та торговельне 
підприємництво" : проф. спрям. 6.030510 "Тов-во та комерційна діяльність", 
"Тов-во та комерційна логістика" / уклад.: О. М. Кульганік, Л. П. Сисюк. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 68 с. – (3 прим.). 

43.  
 
   Торговельне підприємництво : методичні рекомендації та індивідуальні 
завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 
знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. "Тов-во та торг. 
підприємництво" : проф. спрям. "Тов-во та комерц. діяльн.", "Тов-во та 
комерц. логістика", "Управління тов. системами та мерчандайз." / уклад.: О. 
М. Кульганік, Л. П. Сисюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 45 с. – (3 прим.).  

44.  
 
   Трудове право : методичні рекомендації і завдання до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр" : галузь знань "Економіка та 
підприємництво" : спец. 8.03051001 "Товарознавство і комерційна 
діяльність" : спеціаліз. 05030105 "Товарознавство та організація зовнішньої 
торгівлі" / уклад. І. П. Бахновська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 50 с. – (3 прим.). 



45.  
 
   Фізичне виховання для студентів спеціальної медичної групи : методичні 
рекомендації і завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : усі напрями підготовки / авт.: М. С. Ковінько, М. А. Галайдюк. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 70 с. – (3 прим.). 

46.  
 
   Фінанси зарубіжних корпорацій : завдання до практичних занять : освіт.-
кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менедж. і адміністрування", 
0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент", 
6.030503 "Міжнародна економіка" : проф. спрям. "Менеджмент ЗЕД", 
"Міжнародна економіка" / авт.: І. В. Гнидюк, Е. І. Гатаулліна. – Вінниця : 
Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 
2013. – 51 с. – (3 прим.). 

47.  
 
   Фінанси зарубіжних корпорацій : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування", 0305 "Економіка та підприємство" : напр. підгот. 030601 
"Менеджмент", 6.030503 "Міжнародна економіка" : проф. спрям. 
"Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка" / авт.: І. В. Гнидюк, Е. І. 
Гатаулліна. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 
видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 51 с. – (3 прим.). 

48.  
 
   Фінанси підприємства : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. 
6.0305080101 "Державні фінанси" / авт. С. В. Крива. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 33 
с. – (3 прим.). 

49.  
 
   Фінансове право : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 030509 "Облік і аудит", 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. 
6.030509 "Державний фінансовий контроль", 6.030508 "Фінанси і кредит" 
/ авт. В. М. Панькевич. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 44 с. – (3 прим.). 

50.  
 
   Фінансовий менеджмент : завдання до практичних робіт з використанням 
елементів ділової гри : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр" : галузь 
знань 0306 "Менеджмент", 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. "Менеджмент", "Міжнародна економіка", "Облік і аудит", 
"Економічна кібернетика", "Маркетинг" / авт. М. С. Заюкова. – Вінниця : 
Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 
2013. – 39 с. – (3 прим.). 



51. 
 
 
 
 
 52. 

 
 
   Фінансовий ринок : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 
6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" / авт.: М. С. 
Заюкова, О. А. Сьомченков. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 32 с. – (3 прим.). 
[65.261.2 / Ф59]  Фінансовий менеджмент : опорний конспект лекцій : освіт.-
кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр" : галузь 0306 "Менеджмент", 0305 
"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. "Менеджмент", "Міжнародна 
економіка", "Економічна кібернетика", "Облік і аудит", "Маркетинг" / авт. 
М. С. Заюкова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 53 с. – 5,15. – 10 пр. 
 

  


