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Адміністративне право 

України : навч. посібник для 

підготовки до іспитів / [упоряд.: І. В. 

Тетарчук, Т. Є. Дяків]. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 214 с. 

 
В навчальному посібнику розкрито 

основні положення адміністративного 

суб'єктів адміністративного права України, 

адміністративної відповідальності, 

адміністративного правопорушення, 

адміністративного процесу, розглянуто 

питання організаційно-правового 

регулювання в різних галузях управління на 

сучасному етапі.  

Навчальний посібник розрахований на 

студентів, слухачів, аспірантів юридичних 

начальних закладів. 

 

 

Бірта, Г. О.  Товарознавство 

продовольчих товарів (спецкурс) : 

навч. посібник / Г. О. Бірта, 

Ю. Г. Бургу. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 224 с. 

 
Флора України налічує кілька тисяч 

видів вищих і нижчих рослин, багато з яких 

можуть бути використані в медицині і в 

галузях харчової промисловості. 

Навчальний посібник присвячений 

вивченню загальнобіологічних, споживчих 

та лікувальних властивостей сировини 

рослинного походження, які недостатньо 

повно вивчаються або не передбачені в 

загальному курсі «Товарознавства 

продовольчих товарів» . 

Для викладачів та студентів вищих 

навчальних закладів із спеціальності «Товарознавство та комерційна 

діяльність». 

 
 

 
 



 

Бірта, Г. О.  Товарознавство продовольчих товарів 

(спецкурс) : навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : 

Центр учбової літератури, 2012. – 424 

с. 
 

Навчальний посібник присвячений 

вивченню загальнобіологічних, споживчих 

та лікувальних властивостей сировини 

рослинного та тваринного походження, які 

недостатньо повно вивчаються або не 

передбачені в загальному курсі 

"Товарознавства продовольчих товарів", але 

їх використання має важливе значення для 

формування продовольчих ресурсів країни, 

розширення асортименту продовольчих 

товарів і поліпшення їх властивостей. 

Посібник розрахований на студентів 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації з напряму підготовки 

«Товарознавство і торговельне 

підприємництво», а також для аспірантів і 

викладачів вищих навчальних закладів. 

 

 

Гребельник, О. П.  Основи зовнішньоекономічної 

діяльності :підручник / О. П. Гребельник. – 4-те вид., переробл. 

і допов. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 452 с. 

 
У підручнику розглядається низка 

проблем, пов'язаних з зовнішньою 

торгівлею і зовнішньоекономічною 

діяльністю в Україні: причини та 

передумови розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності, система регулювання даного 

виду взаємовідносин, характеристика 

інструментарію регулювання відносин у 

сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано 

сутність та основні складові 

зовнішньоекономічного контракту.  

Для студентів і слухачів вищих 

навчальних закладів економічного профілю. 



Аудит (основи державного, незалежного професійного та 

внутрішнього аудиту) : підручник / В. В. Немченко, 

К. О. Редько, О. Ю. Редько та ін. ; за 

наук. ред. В. В. Немченко, О. Ю. 

Редько. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 540 с. 
 

Підручник розкриває теоретичні 

основи аудиту. Він підготовлений на базі 

передового досвіду розвитку аудиту в 

Україні. Використовується світовий і 

європейський досвід у розвитку аудиту, 

документи Аудиторської палати України. 

Підручник розраховано на 

економістів, фінансистів, бухгалтерів, 

аудиторів, викладачів, аспірантів, 

студентів. 
 

 

 

 

Безпека життєдіяльності : підручник / О. І. Запорожець, 

В. М. Заплатинський, Б. Д. Халмурадов та ін. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 448 с. 

 
У підручнику викладено теоретичні 

положення з питань безпеки життєдіяль-

ності людини. Розглянуто питання 

ідентифікації, аналізу ризиків. Матеріал 

підручника дозволяє студентам сформувати 

практичні навички для безпечного життя та 

збереження власного здоров'я та життя і 

здоров'я найближчого оточення. 

Для студентів інших навчальних 

закладів освітніх рівнів "неповна вища осві-

та" та "базова вища освіта" всіх 

спеціальностей. 
 

 

 



Банківські операції : навч. 

посібник / К. Ф. Ковальчук, 

І. В. Вишнякова, Л. М. Савчук, 

І. Г. Сокиринська. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 162 с. 
 

Містить основні теми програми 

дисципліни «Банківські операції», наведені 

матеріали і приклади розкривають зміст і 

основні положення дисципліни. Після 

викладення кожної теми студентам 

пропонуються контрольні запитання та за-

вдання для їх самостійного розв'язання, 

перелік літературних джерел. 

Призначений для студентів напряму 

підготовки 6.030508 - фінанси та кредит. 

 
 

 

 

Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір 

конкретних ситуацій : навч. 

посібник / Н. Г. Шпанковська, 

Г. О. Король, К. Ф. Ковальчук та 

ін. ; за ред. К. Ф. Ковальчука. – К. : 

Центр учбової літератури, 2012. – 

328 с. 
 

У навчальному посібнику висвітлені 

сутність та взаємозв'язки основних 

наукових категорій економічного аналізу в 

умовах трансформації економіки до 

ринкових умов. Визначені особливості 

економічного аналізу на металургійному 

підприємстві. Наведені організація 

аналітичної роботи та її інформаційне 

забезпечення.  

Навчальний посібник призначений 

для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців, 

економістів-практиків, керівників виробничих підприємств. 

 
 

 



Головніна, О. Г. Основи соціальної економіки : підручник 

/ О. Г. Головніна. – 2-ге вид., 

переробл. та допов. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 648 с. 
 

 В підручнику послідовно 

розглядаються теоретичні, методологічні 

засади соціально орієнтованої ринкової 

економіки. Докладно висвітлені мікро- та 

макроаспекти реалізації прав власності, 

мотивізаційні засади активності особистості 

в суспільстві, особливості державного 

регулювання в трансформаційній економіці, 

основні фактори та критерії, що визначають 

особливості формування людського та 

соціального капіталу.  

Для викладачів і студентів 

економічних факультетів, наукових 

працівників. 

 

 

Господарське право України : навч. посібник для 

підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. 

Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 208 с. 
В навчальному посібнику розкриті 

положення про основні засади господарської 

діяльності, про суб'єкти господарювання та 

господарські зобов'язання, про 

відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання та особливості правового 

регулювання в окремих галузях 

господарювання (поставка, біржова торгівля, 

оренда майна, агентські відносини, 

перевезення вантажів, фінансова та 

банківська діяльність, страхування, аудит, 

комерційна концесія тощо), 

зовнішньоекономічна діяльність  та 

спеціальні режими господарювання  

 

 

 

 

 



Загурський, О. М.  Фінансовий аналіз: кредитно-

модульний курс : навч. посібник 

/ О. М. Загурський. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 472 с. 
 

Цей посібник - перша спроба викласти 

курс фінансового аналізу відповідно до 

вимог Болонської конвенції. Розкрито 

програмний матеріал з позиції комплексного 

підходу до планування, обліку, звітності й 

аудиту, розглянуто методологічні й 

організаційні засади аналітичних 

досліджень для діагностики та оцінки 

фінансового стану фірми.  

Призначений для студентів 

економічних спеціальностей, аспірантів, 

викладачів та всіх, хто опановує питання 

фінансового аналізу. 

 

 

 

Гелей, С. Д.  Політологія : навч. посібник / С. Д. Гелей, 

С. М. Рутар. – 8-ме вид., переробл. і 

допов. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 348 с. 
 

Висвітлено сутність та структурні 

рівні політики, окреслено взаємодію 

політики з іншими сферами суспільного 

життя, визначено механізми державного, 

регіонального та місцевого управління. 

Даний посібник дає змогу ефективно 

реалізувати завдання в рамках Європейської 

системи трансферу кредитів (ECTS). У 

ньому пропонуються тести двох типів 

(закритого і відкритого), а також 

різноманітні форми поточного модульного 

та підсумкового контролю. 

Розраховано на студентів вищих 

навчальних закладів, аспірантів, викладачів, 

усіх, хто цікавиться політологією. 

 

 

 



Дудар, Т. Г.  Основи логістики : навч. посібник 

/ Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – К. : Центр учбової літератури, 

2012. – 176 с. 

 
У навчальному посібнику 

узагальнено та викладено основні аспекти 

теорії логістики: предмет, завдання та 

концепції логістики. Охарактеризовано 

особливості основних галузей логістики. 

Теоретичний матеріал супроводжується 

завданнями для самоконтролю і тестовими 

завданнями. Містить термінологічний 

словник. 

Для студентів вищих навчальних 

закладів економічних спеціальностей, 

аспірантів, менеджерів-логістів, 

підприємців. 

 

 

 

Зубар, Н. М.  Фізіологія харчування: практикум : навч. 

посібник / Н. М. Зубар, Ю. В. Руль, М. К. Булгакова. – К. : 

Центр учбової літератури, 2013. – 

208 с. 
 

У навчальному посібнику висвітлено 

сучасний стан наук про харчування, 

принципи раціонального та адекватного 

харчування різних категорій населення, 

фізіологічні основи харчування здорових 

людей, осіб з групи ризику та хворих. 

Призначено для студентів, які 

навчаються за спеціальностями: 7.091711 -

технологія харчування та7.050201 - 

менеджмент організацій. 

 

 

 

 

 

 

 



Губачева, О. М.  Облік у зарубіжних країнах : підручник 

/ О. М. Губачева, С. І. Мельник. – 2-ге 

вид., переробл. і допов. – К. : Центр 

учбової літератури, 2012. – 400 с. 
 

У підручнику розкриваються 

методологічні засади організації обліку, 

побудови та використання фінансової 

звітності зарубіжних країн. 

Метою даного навчального видання є 

формування у студентів глибоких теоретич-

них знань та практичних навичок з 

організації обліку у зарубіжних країнах, 

уміння використовувати облікову 

інформацію в управлінні 

Розраховано на викладачів та студентів 

економічного спрямування, слухачів відді-

лень післядипломної освіти, магістрантів та 

аспірантів. 

 

 

Гончаров, С. М.  Практикум з маркетингу : навч. посібник 

/ С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : 

Центр учбової літератури, 2012. – 

208 с. 

 

У навчальному посібнику наведено 

вправи, ситуації, контрольні завдання, 

тренінгові тести, питання гарантованого 

рівня знань, які сприяють засвоєнню 

теоретичних аспектів системи маркетингу. 

їх виконання дає змогу творчо осмислити 

теоретичний матеріал, а наведені відповіді 

- перевірити себе. 

Посібник відповідає вимогам 

ЄКТС й адресований студентам 

економічних напрямів підготовки ВНЗ, 

слухачам системи перекваліфікації, 

працівникам служб маркетингу. 

 

 

 



Господарський кодекс України : чинне законодавство зі 

змінами та доповненнями станом 

на 5 березня 2013 року (відповідає 

офіційному текстові). – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 142 с. 
 

Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на 5 

березня 2013 року (відповідає офіційному 

текстові). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський облік і аудит : термінологічний 

українсько-російсько-англійський 

словник : навч. посібник 

/ Ю. А. Верига, В. Л. Іщенко, 

Т. В. Гладких та ін. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 292 с. 
 

Дане видання - є однією із складових 

якісної підготовки європейського рівня 

фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту, 

що повністю відповідає вимогам 

Болонської конвенції, до якої приєдналась 

Україна та європейським стандартам 

вищої освіти. Містить термінологічний 

словник. 

Може бути корисним при написанні 

підручників і навчальних посібників для 

забезпечення навчального процесу при 

викладанні облікових дисциплін російською та англійською мовами. 

 

 

  

 



Заплетніков, І. М.  Експлуатація і обслуговування 

технологічного обладнання харчових 

виробництв : навч. посібник 

/ І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, 

В. М. Кудрявцев. – К. : [Кафедра, 

Центр учбової літератури], 2012. – 

344 с. 
 

Навчальний посібник призначено для 

студентів, які навчаються за напрямом під-

готовки 050503 «Машинобудування» 

спеціалізації 05050313 «Обладнання 

переробних і харчових виробництв» і 

відповідно до робочої програми курсу 

«Експлуатація і обслуговування 

технологічного обладнання харчових 

виробництв». Розглянуто питання 

обслуговування та експлуатації на 

підприємствах харчової промисловості. 

Навчальний посібник може бути корисним спеціалістам, які працюють 

на підприємствах харчової промисловості, торгівлі та підприємств ресторан-

ного господарства. 

  

 

Карпенко, О. В.  Управлінський облік : навч. посібник 

/ О. В. Карпенко, Д. В. Карпенко. – 

К. : Центр учбової літератури, 

2012. – 296 с. 
 

В навчальному посібнику передбачені 

всі рекомендовані вищою школою структу-

рні елементи, які в межах кожної теми 

дозволять кожному студенту сформувати 

якісні знання та набути відповідні практичні 

навички у процесі самостійної роботи.  

Посібник успішно може 

використовуватися як студентами денної, 

так і заочної форм навчання; студентами 

викладачами), які вивчають (викладають) 

«Управлінський облік» незалежно від 

спеціальності. 

 



 

Калінеску, Т. В.  Адміністрування податків : навч. 

посібник / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, 

В. В. Демидович. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 290 с. 

 
У навчальному посібнику викладено 

особливості адміністрування податків, 

ефективного застосування процедур та 

механізмів, передбачених чинним 

законодавством у сфері погашення 

зобов'язань платників податків перед бю-

джетами та державними цільовими фондами 

з боку платників податків. Доповнено 

практикумом. 

Посібник призначено для викладачів 

та студентів економічних спеціальностей 

всіх форм навчання. 

  

 

 

 

 

Ігнатьєва, І. А.  Корпоративне управління : підручник 

/ І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. – К. : 

Центр учбової літератури, 2013. – 600 

с. 
 

Підручник розкриває навчальний 

матеріал програми нормативної дисципліни 

«Корпоративне управління». Розглянуто 

передумови виникнення корпоративної 

форми організації бізнесу та корпоративного 

сектору економіки, сучасні концепції 

корпоративного управління, особливості 

зовнішнього середовища функціонування 

корпорацій, тощо. 

Підручник призначений для студентів, 

аспірантів та викладачів, а також для 

менеджерів та економістів, діяльність яких 

пов'язана з проблемами корпоративного 

управління. 

 

 



Нові технології навчання : 

наук.- метод. збірник. № 72, 74 

/ Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України ; 

[гол. ред. Є. М. Суліма, відп. за вип. 

С. А. Жуковська]. – К., 2012. – 200 с., 

184 с. 
 

Збірник включено до Переліку 

наукових видань ВАК України, в 

яких можуть публікуватися 

основні результати 

дисертаційних робіт з 

педагогічних наук.   

Для викладачів, аспірантів, 

науковців і керівних працівників 

освіти та навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

Словник фахівця фондового 

ринку : навч. посібник 

/ О. В. Чернявська, О. В. Яріш, 

І. А. Сененко, О. А. Валенко. – К. : 

Центр учбової літератури, 2013. – 

76 с. 
 

У словнику розкрито зміст 442 

термінів з нормативно-законодавчих актів 

України, що є професійним 

інструментарієм учасників фондового 

ринку.    

«Словник фахівця фондового ринку» 

розраховано на науковців, викладачів 

вищих навчальних закладів, студентів, 



аспірантів економічних спеціальностей.  

 

 

Методичні видання 

 
1.  

 
Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 

0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. підгот. 6.03601 

"Менеджмент", проф. спрям. "Менеджмент організацій" / авт. Л. П. 

Шевчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 69 с. – (3 прим.). 
 

2.  

 

   Бізнес-планування. Завдання до практичних занять з елементами 

ділової гри : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 

"Економіка і підприємництво", напр. підгот.: 6.030503 "Міжнародна 

економіка", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і 

кредит", проф. спрям. "Фінанси підприємства" / уклад.: В. А. Гарбар, О. 

В. Балахонова, В. В. Турчак. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 49 с. – (3 прим.). 

 

3.  

 

   Бізнес-планування. Методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і 

підприємництво", напр. підгот.: 6.030503 "Міжнародна економіка", 

6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит", проф. 

спрям. "Фінанси підприємства" / уклад.: В. А. Гарбар, В. В. Турчак. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 26 с. – (3 прим.). 

 

4.  

 

   Гроші та кредит. 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.: Ж. В. Гарбар, І. В. Гнидюк. – Вінниця : 

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ, 2013. – 34 с. – (3 прим.). 

 

5.  

 

   Гроші та кредит. 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.: Ж. В. Гарбар, І. В. Гнидюк. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 86 с. – (3 прим.). 

 



6.  

 

   Державна фінансова політика. Завдання до практичних занять : освіт.-

кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво", напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит", спец. 

7.03050801 "Фінанси і кредит", спеціаліз. 7.0305080101 "Державні 

фінанси" / уклад. В. П. Чайковська. – Вінниця : Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 72 

с. – (3 прим.). 

 

7.  

 

   Державна фінансова політика. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 

0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030508 "Фінанси і 

кредит", спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит", спеціаліз. 7.0305080101 

"Державні фінанси" / уклад. В. П. Чайковська. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2012. – 53 с. – (3 прим.). 

 

8.  

 

   Державне регулювання соціального захисту населення. Методичні 

рекомендації для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень 

"спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. 

підгот. 030508 "Фінанси і кредит", спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит", 

спеціаліз. 7.0305080101 "Державні фінанси" / уклад. В. П. 

Чайковська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 36 с. – (3 прим.). 

 

9.  

 

   Ділове адміністрування (корпоративне управління). Завдання до 

практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузі знань: 0306 

"Менедж. і адміністрування", 1401 "Сфера обслуг.", напр. підгот.: 

030601 "Менеджмент", 140103 "Туризм", 140101 "Готельно-ресторанна 

справа", спец. 8.030601.01 "Менедж. орг. і адміністрування" та ін. 

/ уклад. О. І. Бабчинська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 37 с. – (3 прим.). 

 

10.  

 

   Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

комплексного державного екзамену з базової освіти : освіт.-кваліф. 

рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 

напр. підгот. 030509 "Облік і аудит", проф. спрям. 01 "Облік і аудит в 

підприємництві", д. ф. н. / уклад.: Г. В. Блакита, Н. А. Яковишина, І. О. 

Гладій, О. М. Дзюба, О. М. Кудирко, Л. В. Осіпова, Н. О. Андрущенко, 

Т. І. Павлюк, Л. А. Майстер. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 213 с. – (3 прим.). 

 



11.  

 

   Звітність підприємств. Методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт.-кваліф. рівні: "спеціаліст", "магістр", галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030509 "Облік і аудит", 

спец. 7030509, 8030509 "Облік і аудит", спеціаліз.: 01 "Облік і аудит у 

підприємництві", 03 "Держ. фін. контроль " / уклад. Н. О. 

Ромашевська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 76 с. – (3 прим.). 

 

12.  

 

   Історія української культури. Методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", всі напрями підготовки, всі 

проф. спрямування / уклад. Л. Б. Мартинова. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2012. – 67 с. – (3 прим.). 

 

13.  

 

   Маркетинг. Завдання до практичних робіт : освіт.-кваліф. рівень 

"бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. 

підгот. 030507 "Маркетинг", проф. спрям. 030507 "Маркетинг" / уклад.: 

Р. Г. Жарлінська, В. В. Луцяк. – Вінниця : Центр підготовки наукових 

та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 84 с. – (3 

прим.). 

 

14.  

 

   Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент). 

Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень 

"бакалавр", галузь знань 0306 "Менедж. і адміністрування", напр. 

підгот. 6030601 "Менеджмент", проф. спрям.: "Менедж. організацій і 

адміністрування", "Менедж. орг. торгівлі", "Менедж. ЗЕД " / авт.: О. М. 

Лозовський, Г. В. Іванченко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 26 с. – (3 прим.). 

 

15.  

 

   Менеджмент і адміністрування (самоменеджмент). Методичні 

рекомендації для проведення практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 

"бакалавр", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. 

підгот. 6030601 "Менеджмент", проф. спрям.: "Менеджмент 

організацій і адміністрування", " "Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності" / авт. Г. В. Іванченко. – Вінниця : Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 43 

с. – (3 прим.). 

 



16.  

 

   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни 

"Моделювання економіки" : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь 

знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 6.030502 

"Економічна кібернетика", проф. спрям 030502 "Економічна 

кібернетика" / уклад.: В. Т. Сусіденко, І. І. Ніколіна. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2013. – 30 с. – (3 прим.). 

 

17.  

 

   Міжнародне приватне право. Методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт.-кваліф. рівні: "спеціаліст", "магістр", галузь знань 0306 

"Менеджмент і адміністрування", напр. підгот 030601 "Менеджмент", 

спец. 03060104 "Менеджмент ЗЕД", спеціаліз. 03060104 "Менеджмент 

ЗЕД" / авт.: І. М. Білоус, І. П. Бахновська. – Вінниця : Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 40 

с. – (3 прим.). 

 

18.  

 

   Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції. Методичні 

рекомендації для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень 

"спеціаліст", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. 

підгот. 030601 "Менеджмент", спец. 7.03060104 "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / уклад. В. П. Чайковська. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 64 с. – (3 прим.). 

 

19.  

 

   Міжнародні фінанси. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. 

рівні: "магістр", "спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво", напр. підгот. 0501 "Економіка і підприємництво", 

спец. 050104 "Фінанси", спеціаліз. 01 "Державні фінанси" / уклад. А. О. 

Нікітішин. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 18 с. – (3 прим.). 

 

20.  

 

   Мікроекономіка. Методичні рекомендації та завдання для самостійної 

роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", всі спеціальності, всі напрями 

підготовки / уклад. Н. М. Чорна. – Вінниця : Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 76 

с. – (3 прим.). 

 

21.  

 

   Організація обліку. Методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка і 

підприємництво", напр. підгот. "Облік і аудит", спец. 03050901 "Облік і 

аудит", спеціаліз. 0305090106 "Облік і аудит в управлінні банками" 

/ уклад.: Г. В. Блакита, О. М. Дзюба. – Вінниця : Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 71 

с. – (3 прим.). 

 



22.  

 

   Підприємницьке право. Завдання до практичних занять : освіт.-

кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво", всі напрями підготовки / авт. В. М. Панькевич. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 58 с. – (3 прим.). 

 

23.  

 

   Податковий менеджмент. Методичні рекомендації для самостійної 

роботи : освіт.-кваліф. рівні: "спеціаліст", "магістр", галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво", напр. підгот. 0501 "Економіка і 

підприємництво", проф. спрям. 03050801 "Державні фінанси" / уклад. 

А. О. Нікітішин. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 79 с. – (3 прим.). 

 

24.  

 

   Публічне адміністрування. Методичні рекомендації для самостійної 

роботи : освіт.-кваліф. рівні: "спеціаліст", "магістр", галузь знань 0306 

"Менедж. і адмініструв.", напр. підгот. 030601 "Менеджмент", спец. 

7.03060101, 8.03060101 "Менедж. орг. і адмініструв.", спеціаліз. 

7.03060101 "Менедж. організацій торгівлі" та ін. / уклад.: Ю. В. 

Алескерова, В. Л. Тодосійчук, Н. Ю. Чорна. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2012. – 44 с. – (3 прим.). 

 

25.  
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Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 46 с. – (3 прим.). 
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Ситуаційна вправа (кейс) - "Ринкові стратегії конкурентів" : освіт.-
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