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    У методичних рекомендаціях подано відомості щодо методики складання 

списку використаної літератури та наведено приклади оформлення 
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                              «Норми бібліографічного опису представляють собою, так 

би    мовити, красу наукового етикету. 

                        Їх дотримання вказує на звичку до науки, а їх порушення 

виявляє вискочку і неука 

                              і часто кидає ганебну тінь на роботу, здавалося б, 

пристойну на перший погляд…» 

Умберто Еко 

 

 

Правила оформлення бібліографічних списків 

 

 

Важливим обов’язковим елементом наукової роботи є складання списку 

використаної літератури. Він відображає роботу автора зі збору та аналізу 

літератури, дозволяє зробити висновок про ступінь фундаментальності 

проведеного дослідження і охоплює документи, використані при написанні 

наукової роботи.  

Правила оформлення наукових робіт є загальними для всіх галузей знань і 

регламентуються державними стандартами України. 

Назва бібліографічного списку повинна характеризувати його зміст та 

призначення. В наукових виданнях, курсових і дипломних роботах 

використовують стандартні назви: "Список літератури", "Бібліографічний 

список", а також модифікації: "Список цитованої (використаної, рекомендованої) 

літератури (джерел, документів)" та ін. 

Бібліографічні описи у списках літератури необхідно нумерувати, що дає 

уяву про розміри списку, полегшує його використання. Нумерація є суцільною 

для всього бібліографічного списку, номер ставиться перед бібліографічним 

записом і відокремлюється від нього крапкою. 

 



1. Систематизація літератури в списку 

 Для зручності користування роботою література у списку систематизується 

у певному порядку.  

 В залежності від характеру роботи авторам пропонується на вибір такі 

варіанти розташування бібліографічних описів у списках: алфавітний, 

хронологічний, систематичний та нумераційний. 

 

Алфавітне розташування літератури у списках 

 Частіше використовується алфавітна побудова списку опрацьованої 

літератури, при якій бібліографічні описи розташовуються за алфавітом, спочатку 

українською мовою або мовами з кириличною графікою, а потім – мовами з 

латинською графікою. 

Хронологічне розташування літератури у списках 

 Бібліографічний список за хронологією публікацій доцільний в науковій 

роботі тоді, коли основним завданням списку є відображення розвитку наукової 

ідеї або певної думки. Принцип розміщення описів тут – за роками видання, а 

опублікованих в одному році розміщують в алфавітному порядку. В деяких 

випадках вони можуть розміщуватися в зворотньохронологічному порядку — від 

останніх публікацій до перших.  

Систематичне розташування літератури у списках 

При систематичній розстановці літератури бібліографічні описи групуються 

за галузями знань, окремими темами в їх логічному підпорядкуванні або за 

главами, розділами роботи, а в середині кожного розділу - за алфавітом чи в 

хронологічному порядку. 

Нумераційне розташування літератури у списках 

 Нумераційний спосіб формування бібліографічного списку передбачає 

розміщення джерел в списку за порядком їх використання при виконанні роботи. 

Форма зв’язку записів з основним текстом – за номерами їх записів у списку. 



 Вибір способу побудови бібліографічного списку залежить від його 

призначення, кількості та характеру відображених в ньому документів. Але при 

будь-якій побудові бібліографічного списку необхідно пронумерувати позиції 

списку, щоб використовувати порядкові номери для посилання на них у тексті.  

 

2. Бібліографічне оформлення списку 

 

 Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про 

документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними 

правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної 

переробки інформації. 

Список використаної літератури є бібліографічним посібником, тому 

кожний документ, що включено до списку, повинен бути описаний відповідно до 

вимог стандартів. 

 

   Бібліографічний опис документів здійснюється за: 

 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання» 

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та 

правила складання". 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до: 

ДСТУ 3582:2013 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. 

Загальні вимоги та правила»  

ГОСТ 7.12—93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила»  

ДСТУ 7093:2009 «Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними 

європейськими мовами» . 

Оформлення бібліографічних посилань :  

 ДСТУ 8302:2015. «Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила 

складання». 



Об’єктами складання бібліографічного опису є всі види опублікованих і 

неопублікованих документів на будь-яких носіях – книги, серіальні та інші 

ресурси, нотні, картографічні, аудіовізуальні, образотворчі, нормативні і технічні 

документи,  електронні ресурси, складові частини документів. 

Пунктуація в бібліографічному описі виконує дві функції – звичайних 

граматичних розділових знаків та розділових знаків, що мають розпізнавальний 

характер для областей та елементів бібліографічного опису (знаки приписаної 

пунктуації, тобто умовні розділові знаки). Приписана пунктуація передує 

елементам та областям опису або завершує їх.  

Головним джерелом інформації є елемент документа, який містить основні 

відомості про нього – титульний лист, титульний екран, етикетка, наклейка, 

конверт, контейнер і т. д. 

Бібліографічні відомості наводять в описі у тому вигляді, в якому вони 

наведені в джерелі інформації. Якщо необхідні дані відсутні, їх беруть з різних 

частин документа (зворотний бік титульного листа та ін.), та наводять у 

квадратних дужках. 

Мова бібліографічного опису відповідає мові вихідних відомостей 

документа. 

З метою забезпечення компактності бібліографічного опису застосовують 

скорочення слів і словосполучень згідно з вищезгаданими стандартами. 

При складанні бібліографічного опису додержуються норм сучасної 

орфографії. 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису  

Законодавчі та нормативні документи 

Конституція України : станом на 10 жовтня 2011 р. : відповідає офіційному 

текстові. - Київ : Правова єдність, 2011. - 96 с.  

Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон України від 21.02.2017 

р. № 1860-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2017. - № 3. – Ст. 31. 



Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 5 березня 2013 року : відповідає офіційному текстові. - 

Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 142 с.  

Про День захисника України : Указ Президента України від 14.10. 2014  

 № 806/2014 // Офіційний вісник України. – 2014. - № 83. – С. 15. – Ст. 2353. 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

 № 1187 // Офіційний вісник України . – 2016. – № 7. – С. 23. - Ст. 345.  

Про схвалення Стратегії подолання бідності : Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від від 16 березня 2016 р. № 161-р // Офіційний вісник України 

. -2016. - № 23. – С. 189. - Ст. 923. 

Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного 

капіталу акціонерного товариства : затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 22 лютого 2007 р. // Податки та бухгалтерський облік. - 

2009. - № 3. - С. 34-45. 

Щодо організації бухобліку на підприємстві : Лист від 27 квітня 2009 р.  

№ 31-34000-20-10/11892 / Міністерство фінансів України // Все про 

бухгалтерський облік. – 2009. - № 61. – С. 13–14. 

Соціальні допомоги, пільги та послуги за законодавством України : зб. 

нормат. актів / упоряд.Т. М. Додіна, Г. І. Чанишева. - Х. : Одіссей, 2016. – 520 с. 

Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України 

№ 2210-III від 11 січ. 2001 р., зі змін. і доповн. // Офіційний веб-портал Верховної 

Ради України. – Режим доступу : http: // www.amc. gov.ua / amku / control / main / 

uk / publish / article / 100571.- Назва з екрану. 

Книги 

Один автор 

Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 

4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 312 с. 

Гончаренко О. М. Міжнародне приватне право : підруч. /  

О. М. Гончаренко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 392 с. 



Сагалакова Н. О. Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення : монографія 

/ Н. О. Сагалакова. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 416 с.  

 

Два автори 

Гопанчук І. Г. Українська мова у діловому спілкуванні : навч. посіб. /  

І. Г. Гопанчук, С. Ю. Шашенко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 196 с. 

Осовська Г. В. Менеджмент : підруч. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. –  

4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Кондор, 2015. – 563 с. 

 

Три автори 

Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань,  

Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 

2015. - 440 с.  

Лагутін В. Д. Конкурентоспроможність національної економіки : навч. 

посіб. / В. Д. Лагутін, В. А. Романенко, Ю. М. Уманців ; за ред. В. Д. Лагутіна. - 

Київ : КНТЕУ, 2011. - 296 с.  

Тягунова  Н. М. Основи організації туристичного бізнесу : навч. посіб. : 

кредитно-модульний курс / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. - Київ 

: Центр учбової літератури, 2014. - 130 с.  

Чотири автори 

Національна економіка : навч. посіб. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, 

В. К. Лебедєва, В. М. Тарасевич ; за ред. В. М. Тарасевича. - Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. – 280 с. 

Організація готельного господарства : навч. посіб. / О. М. Головко,  

Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко. - Київ : Кондор, 2012. - 338 с. 

 

 

\ 

 



П’ять і більше авторів 

 Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних 

ситуацій : навч. посіб. / Н. Г. Шпанковська, Г. О. Король, К. Ф. Ковальчук [та ін.] ; 

за ред. К. Ф. Ковальчука. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.  

Економічна теорія. Мікроекономіка : підруч. / В. М. Тарасевич,  

О. Л. Черченко, С. П. Горобець [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. - Київ : Знання, 

2012. - 134 с. - (Серія "Вища освіта ХХІ століття" ). 

Світовий ринок товарів та послуг : підруч. / за заг. ред. А. А. Мазаракі,  

Т. М. Мельник ; [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко,  

В. М. Костюченко, Л. П. Кудирко та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2015. – 720 с. 

Без автора 

Англійська для економістів і бізнесменів = English for economists and 

business men : підруч. / за ред. В. К. Шпака. – Київ : Вища школа, 2014. - 223 с. 

Статистичний щорічник Вінниччини за 2015 рік / за ред. С. Н. Ігнатова. - 

Вінниця : Головне управління статистики у Вінницькій області, 2016. - 624 с.  

Якщо до вас прийшли з перевіркою : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. - 

Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 432 с.  

 

Багатотомні видання 

 

Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : збірник 

задач : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Теорія ймовірностей / В. І. Жлуктенко,  

С. І. Наконечний. – Київ : КНЕУ, 2000. – 304 с. 

Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статитика : навч. посіб. : 

у 2 ч. Ч. 2. Математична статистика / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний, 

 С. С. Савіна. – Київ : КНЕУ, 2001. – 336 с. 

або 



Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : збірник 

задач : навч. посіб. : у 2 ч. / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – Київ : КНЕУ, 

2000.   

Ч. 1 : Теорія ймовірностей. – 304 с. 

Ч. 2 :  Математична статистика. - 336 с.  

Економічна енциклопедія : у 3 т. / за ред. С. В. Мочерного та ін. – Київ : 

Академія, 2000 –2002.  

Т. 1 : А – К. – 2000. – 863 с. 

Т. 2 : К – П. -  2001. – 848 с. 

Т. 3 : П -Я. – 2002. – 952 с. 

Історія української літератури : в 2 т. Т.1. Дожовтневий період / авт. :  

М. П. Бондар, М. С. Грицюта, Т. І. Гундорова та ін. ; відп. ред. М. Т. Яценко. – 

Київ : Наук. думка, 1987. – 630 с.  

Методичні матеріали 

Бюджетна система України : методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 

підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 

"Державні фінанси", "Фінансове посередництво" / авт. І. В. Гнидюк. - Вінниця : 

Вид.-ред. від. ВТЕІ КНТЕУ, 2016. - 30 с.  

Інноваційний менеджмент (управління інноваціями) : збірник ситуаційних 

вправ / авт. : О. І. Бєлова, І. М. Підкамінний, В. С. Ціпуринда. – Київ : КНТЕУ, 

2014. - 30 с.  

Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного проекту 

(роботи) : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : 

спец. 14010301 "Туризмознавство" / авт. : І. В. Левицька, Н. В. Корж. - Вінниця : 

Вид.-ред. від. ВТЕІ КНТЕУ, 2015. - 63 с.  

Соколовська В. В. Зовнішня політика України : завдання до практичних 

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент", 



"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / В. В. Соколовська,  

Е. О. Ковтун, І. Ю. Семенюк. — Електронні дані. – Вінниця : Вид.-ред. від. ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Zovnishnya polityka Ukrainy.pdf. 

 

Матеріали конференцій 

 

Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету : за матер. III Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 

"Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: 

пошук молодих", 24 квіт. 2014 р. / редкол. : Н. Л. Замкова (голов. ред.) [та ін.]. - 

Вінниця : Центр підгот. наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2014. - Вип. 19. - 

452 с. 

Готельно-ресторанний, туристичний та виставковий бізнес: інноваційні 

напрями розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 жовт. 2011 р.,  

м. Ялта / відп. ред. А. А. Мазаракі. - Київ : КНТЕУ, 2011. - 358 с.  

Інноваційний розвиток: економіка, управління, інформаційні технології, 

право, освіта : матер. I Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. 30-річчю ВНАУ та 

10-річчю спец. "Економічна кібернетика", 15-16 листоп. 2012 р. : в 2 т. Т. 1. - 

Вінниця : ВНАУ, 2012. - 200 с.  

Збірники наукових праць 

Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України : зб. наук. пр. III Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 трав. 2015 

р. Ч. 1. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. [та ін.]; редкол. : 

Н. Л. Замкова [та ін.]. - Вінниця : Вид.-ред. від. ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 722 с. 

Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків : зб. наук. пр. III 

студ. наук.-практ. інтернет-конф., 25 лют. 2016 р. - Вінниця : Вид.-ред. від. ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. - 286 с. 



Дисертації 

Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку 

економіки України : дис. ... д-ра екон. наук : 01.03.02 : захищена 09.12.2005: затв. 

09.03.2006 / Крупка Михайло Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 

Київ, 2006. – 276 с. 

Улізько В. М. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменок, 

які спеціалізуються з настільного тенісу в річному циклі підготовки : дис. ... канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Улізько Віра Михайлівна. – Київ, 2008. – 

206 с. 

 

Автореферати дисертацій 

Гордiєнко М. I. Аудит фiнансових результатiв сiльськогосподарських 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. екон. наук : спец. 

08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / М. І. Гордієнко ; Ін-т аграр. 

економіки УААН. – Київ, 2000. – 19 c.  

Байрачний О. В. Психологічні показники у визначенні спортивного амплуа 

футболістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. наук з фіз. виховання і 

спорту : спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / О. В. Байрачний ; 

НУФВСУ. – Київ, 2009. – 20 с.  

 

Стандарти 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : 

ДСТУ 8302:2015. - [Чинний від 2016-07-01]. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - 20 с. - 

(Національний стандарт України).  

або  

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання : [Чинний від 2016-07-01]. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - 20 с. - 

(Національний стандарт України). 

 



Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2007. - (Національний стандарт України). - [На 

заміну ГОСТ 7.1-84, 7.16-79,7.18-79,7.34-81,7.40-82]. 

 

Бібліографічні покажчики 

Англійська мова у глобалізаційних викликах сьогодення = English in today’s 

globalization challenges : бібліогр. покажч. / уклад. : М. В. Захараш, Л. В. Карпусь ; 

ред. Т. Д. Якимчук ; відп. за вип. Т. М. Яворська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2016. - 

43 с. 

Досягнення та розвиток вузівської науки. До 45-річчя заснування 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ : бібліогр. покажч. про 

творч. доробок викл. ВТЕІ КНТЕУ 2009-2013 р.р. / уклад. : Л. В. Карпусь,  

Т. Я. Кушнір ; авт. ст. Р. Г. Жарлінська ; ред. Т. М. Яворська ; відп. за вип.  

Т. Д. Якимчук. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 218 с. – (Серія «Нехай не згасне 

світ науки»). 

Атласи 

Загальногеографічний атлас України / відп. ред. Л. Марченко. - Київ : 

Картографія, 2004. – 112 с. : іл., карти. 

Національний атлас України / НАН України, Інститут географії, Державна 

служба геодезії, картографії та кадастру ; голов. ред. Л. Г. Руденко ; голова ред. 

кол. Б. Є. Патон. — Київ : Картографія, 2007. — 435 с. : іл., карти. 

Словники 

Новий німецько-український і українсько-німецький словник = Das Neue 

Deutch-Ukrainische, Ukrainisch-Deutsche Worterbuch : 60 000 слів / уклад.  

В. Ф. Малишев, В. А. Кібенко. - Харків : ДИВ, 2015. - 576 с.  

Петрушенко О. П. Словник з естетики / О. П. Петрушенко. - Львів : 

Магнолія, 2009. - 353 с. - (Вища освіта в Україні).  



Регіональна економіка: словник термінів / за заг. ред. А. А. Мазаракі,  

[А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, А. В. Бохан, Ю. І. Головня, В. М. Будзяк,  

С. М. Манжалій]. - Київ : КНТЕУ, 2012. - 352 с.  

Препринти 

Панасик М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних 

відходів гамма-методами / М. І. Панасик, А. Д. Скорбун, Б. М. Сплошной. – 

Чорнобиль, 2016. – 7 с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-

1).  

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов 

нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, 

управляемой ускорителем електронов / Шиляев Б. А., Воєводин В. Н. – Xарьков, 

2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-

т» ; 2006-4). 

 

Частина книги 

Мальчик М. В. Структурно-логічна послідовність формування системи 

маркетингу співпраці туристичних підприємств / М. В. Мальчик, О. В. Попко, 

Н. В. Онищук ; за заг. ред. М. Х. Шершуна // Перспективи розвитку сільського та 

екологічного туризму в Україні : монографія. – Рівне, 2016. – С. 215-226.  

Zavalnyuk V. The innovative approach to the management of the enterprises in 

restaurant business / V. Zavalnyuk, A. Klymchuk // The effectiveness of business 

management: investments and innovation : collective monograph. - AMEET Sp. z o.o., 

Lodz, Poland, 2016. - P. 108-113. 

 

Статті із збірників та періодичних видань  

Бомко М. Шляхи підвищення ефективності управління фінансами 

страховика / М. Бомко // Вісник студентського наукового товариства "Ватра" 

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету : за матер. III Всеукр. студ. наук.-практ. 



конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 24 квіт. 2014 р. - Вінниця : Центр підгот. наук. та навч.-

метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2014. - Вип. 18. - С. 49-52. 

 Зайцева Л. О. Якість продукції - необхідна передумова 

конкурентоспроможності підприємства / Л. О. Зайцева // Актуальні проблеми 

економіки. - 2014. - № 9. - С. 196-200.  

Любченко В. Є. Дослідження ринку товарів релігійного призначення. 

Комунікаційний аспект / В. Є. Любченко, Є. Таранюк, Є. Алексєєва // 

Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків : зб. наук. пр. за 

матер. студ. наук.-практ. інтернет-конф., 20 лют. 2014 р. / голова ред. кол. 

 С. В. Гирич. - Вінниця : Центр підгот. наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 

2014. - С. 41-44. 

Мироненко М. Шляхи удосконалення депозитної політики на сучасному 

етапі / М. Мироненко, А. Процепова // Формування системи і механізмів 

обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного 

розвитку підприємств реального сектору економіки України : матер. Міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конф., 11-12 груд. 2012 р. / відпов. за вип.  

Н. В. Семенишена. - Кам'янець-Подільський, 2012. - Ч. 2. - С. 279-282. 

Організаційні форми і методи інноваційної діяльності у розвитку аграрної 

сфери економіки / О. Г. Шпикуляк, В. М. Русан, Л. І. Курило [та ін.] // Економіка 

АПК. - 2010. - № 12. - С. 119-124. 

Сибірний А. Якщо не реформуємо академічну науку сьогодні, завтра буде 

пізно / А. Сибірний // Дзеркало тижня. - 2016. - 16 лип. - С. 12.  

Walton R. PRM and the big brands: discounting in small-town America / R. 

Walton // Antitrust Law and Economics, 1983. – Vol.15. - № 2. – P. 11-16. 

 

Бесіди, інтерв’ю 

"В Україні поступово розвивається система недержавного пенсійного 

забезпечення" : [розмова з дир. департам. пенс. забезп. Мінсоцпол. Миколою 

Шамбіром] / розмову вела В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2012. - 13 берез. - С. 5. 



 "Нова європейська аспірантура має стати двигуном покращення якості 

української вищої освіти" : інтерв'ю з радн. мін. освіти М. Винницьким / інтерв'ю 

вів М. Короденко // Освіта України. - 2016. - 25 лип. - С.10-11. 

Дорогами "чорної смерті" : [інтерв'ю з Гол. держ. агент. рибн. госп. України 

Віктором Дроником] / записав В. Шпак // Урядовий кур'єр. - 2011. - 4 січ. - С.17. 

Економіка та педагогіка - два крила Анатолія Мазаракі : [бесіда з ректором 

Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, докт. екон. наук проф. А. А. Мазаракі] / бесіду вів І. 

Богданів // Фінансовий контроль. - 2008. - №6. - С. 3-6. 

Рецензії 

Войнаренко М. Теоретичні основи концептуального розвитку регіональної 

економіки малого та середнього бізнесу / М. Войнаренко // Економіст. - 2007. - № 

7. - С. 56. - Рец. на кн. : Мороз О. М. Теоретичні основи концептуального 

розвитку регіональної економіки малого та середнього бізнесу : монографія / за 

ред. І. С. Ткаченка. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2007. - 300 с. 

Кузьмін О. Є. Проблеми розвитку регіональної економіки шляхом 

підвищення ефективності діяльності малих і середніх підприємств / О. Є. Кузьмін 

// Регіональна економіка. - 2007. - № 4. - С. 244-245. - Рец. на кн. : Мороз О. М. 

Теоретичні основи концептуального розвитку регіональної економіки малого та 

середнього бізнесу : монографія / за ред. І. С. Ткаченка. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 

2007. - 300 с. 

Звіт про науково-дослідну роботу 

Теоретичні та практичні аспекти запобігання та обмеження негативних 

проявів ринкової влади на ринках роздрібної торгівлі та суміжних з ними ринках : 

звіт про науково-дослідну роботу / С. О. Черненко, О. В. Вознюк,  

В. В. Алічановський [та ін.] // Антимонопольний комітет України; Центр 

комплексних досліджень з питань антимонопольної політики. – К., 2010. – 321 с. – 

Деп. В УкрІНТЕІ, № держреєстрації 0110Г006037. 

Герасименко А. Г. Тенденції змін стану конкурентного середовища в 

економіці України у 2014 році : звіт про науково-дослідну роботу/ А. Г. 



Герасименко, В. В. Венгер, Т. Ю. Іващенко // Антимонопольний комітет України ; 

Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики. – К., 2015. – 

270 с. – Деп. В УкрІНТЕІ, № держреєстрації 0115U002192.  

 

Електронні ресурси 

Локальний ресурс 

Статистичний щорічник Вінниччини за 2014 рік [Електронний ресурс] / 

Державна служба статистики України, Головне управління статистики у 

Вінницькій області. - Вінниця : Головне управління статистики у Вінницькій обл., 

2015. - 1 електрон. оптич. диск (CD-R) . - Систем. вимоги : Adobe Reader ; 702Mb 

RAM. – Назва з контейнера. 

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність 

[Електронний ресурс] : законодавча база з питань оподаткування / Н. М. 

Ткаченко. - 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кольор.; 12 см. - К. : Алерта, 

2011. – Назва з етикетки диска. 

Хачатрян В. В. Економіка підприємств торгівлі : методичні рекомендації до 

виконання курсових робіт [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.30504 

"Економіка підприємства" / В. В. Хачатрян, Н. М. Богацька. — Електронні дані. – 

Вінниця : Вид.-ред. відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги : Acrobat Reader. 

– Режим доступу : http://10.0.2.150/docs/2017/1_2017/Ekonom. pidpr. torhivli 

bakalavr EP.pdf. 

Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології 

[Електронний ресурс] : зб. наук. пр. II Всеукр. практ. інтернет-конф. 16 жовт. 2015 

р. - Електронні дані. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. - Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. - Режим доступу : 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Menedgment_XXI_2015.pdf. 

 



Віддалений ресурс 

Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал. - Режим 

доступу : http://www.rada.gov.ua/. – Назва з екрану. 

Вища освіта в Україні [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцикл. – 

Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрану.  

Кухаренко А. Л. Гуманістичний імідж бібліотек у сучасному 

комунікаційному просторі [Електронний ресурс] / А. Л. Кухаренко // 
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