
 
 

1 
 

ВВііннннииццььккиийй  ттооррггооввееллььнноо--

ееккооннооммііччнниийй  ііннссттииттуутт  

ККииїїввссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  

ттооррггооввееллььнноо--ееккооннооммііччннооггоо  

ууннііввееррссииттееттуу  

  

ББііббллііооттееккаа  
  

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  

ББЮЮЛЛЕЕТТЕЕННЬЬ  
  

ННООВВИИХХ  ННААДДХХООДДЖЖЕЕННЬЬ  ДДОО  ББІІББЛЛІІООТТЕЕККИИ  
  

  

((ттррааввеенньь  22001155))  

  

  
  

ВВііннннииццяя  22001155  
 



     Трансформація 
національних економічних 
інтересів : монографія 
/ Т. І. Павлюк, М. М. Бичков, 
Л. Б. Мартинова, 
Л.  В. Осіпова, Н. М. Чорна.  – 
Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2015. – 324 с. 

 
В умовах трансформаційних 

перетворень у нашому суспільстві 

значно зростає потреба в пошуку 

дієвих методів та напрямків 

утвердження ринкових відносин, їх 

вплив на формування економічних 

інтересів суспільства. Тому в монографії досліджено 

загальнометодологічні, філософські та теоретико-еволюційні 

аспекти ринкових відносин та їх вплив на економічні інтереси 

суспільства, розкрито теоретико-методологічний аналіз мотивів 

та стимулів трудової діяльності спрямованих на задоволення 

потреб кожної особи і суспільства в цілому. 

 

 
 

Товарознавчі та 
маркетингові дослідження 
товарних ринків : збірник 
наукових праць II студентської 
науково-практичної інтернет-
конференції, 19 березня 2015 р. – 
Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2015. – 204 с. 

 
У збірнику наукових праць II 

студентської науково-практичної 

Інтернет-конференції «Товарознавчі та 

маркетингові дослідження товарних 



 
 

3 
 

ринків» розглянуто питання, пов'язані із проведенням наукових 

досліджень стратегічної парадигми інноваційного маркетингу 

та логістики у різних сферах господарювання, проблем теорії 

та практики маркетингових досліджень товарних ринків, 

безпеки і якості продовольчих та непродовольчих товарів, 

інновацій та проблематики товарознавчих досліджень ринку. 

 

 

Освітнє середовище як 
чинник становлення 
обдарованої особистості : 
монографія / Інститут 
психології ім. Г. С. Костюка ; за 
ред. Р. О. Семенової 
  [І. І. Карабаєва, Д. К.Корольов, 
М. О. Мельник, О. Л. Музика та 
ін.]. – К. ; Кіровоград : Імекс-
ЛТД, 2014. – 228 с. 

У монографії розкрито широке 

коло методологічних і прикладних 

проблем, пов'язаних із створенням 

освітнього середовища як такої 

сукупності умов для навчання, розвитку, індивідуалізації та 

соціалізації обдарованої особистості, яка забезпечує 

можливість прояву та розвитку її обдарованості у відповідності 

з природними задатками, інтересами, вимогами вікової 

соціалізації, з одного боку, та соціальним запитом, з іншого. 

На основі емпіричного дослідження визначена 

психологічна структура й принципи побудови розвивального 

освітнього середовища, спрямованого на випереджувальний 

характер навчання, розвиток, індивідуалізацію та соціалізацію 

обдарованої особистості на різних етапах онтогенезу. 

Представлено систему підготовки  педагогічних кадрів до 

роботи з обдарованими дітьми і молоддю. 

Монографія адресована науковцям, аспірантам, 

викладачам психології, а також психологам, педагогам і 

вихователям, які мають справу з навчанням і вихованням 

обдарованих дітей та учнівської молоді. 
 

 



Становлення психологічної 
думки в Україні : монографія 
/ Інститут психології ім. 
Г. С. Костюка ; за ред. В. В. Турбан 
; [В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, 
Ю. Т. Рождественський, 
В. М. Лецтев та ін.]. – К. ; 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 
306 с. 

У колективній монографії,  

написаній науковцями  лабораторії іс-

торії психології ім. В. А. Роменця  

Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, висвітлено історичні передумови, особливості  та 

специфіку провідних ідей в українській  психологічній думці, ви-

значено провідні напрями, позиції психології  як  науки в Україні. 

Сформульовано  визначальні  концепції розвитку психологічної  

думки в Україні, окреслено основні характеристики парадигми 

розвитку уявлень і вчень про психічну реальність. 

Монографію адресовано психологам-науковцям та 

практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, а 

також тим, хто цікавиться проблемами становлення історії 

психології в Україні. 
 

 

       Становлення ідентичності 
фахівця : монографія / Інститут 
психології ім. Г. С. Костюка ; за 
ред. В. Л. Зливкова ; [Г. О. Балл, 
В.  Л. Зливков, С. О. Копилов, 
Л. О. Курганська та ін.]. – К. ; 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 
260 с. 

       У колективній монографії, 

написаній науковцями лабораторії 

методології та теорії психології 

Інституту психології  імені Г. С. 

Костюка НАПН України, аналізується, у 

її різних вимірах, категорія професійної ідентичності. Базуючись 
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на ранньогуманістичних і діалогічних методологічних 

орієнтаціях, спираючись на здобутки різних напрямів 

психологічної науки і суміжних із нею дисциплін, автори 

намагаються якнайповніше розкрити проблему становлення 

ідентичності фахівця у сучасних умовах, що сприятиме її 

ефективнішому використанню у наукових дослідженнях та у 

різних сферах соціальної практики. Аналізується специфіка 

прояву цього феномену у різних професійних гpyпax. Детально 

розглядаються методи формування та переформатування 

професійної ідентичності та особливості їх застосування в 

контексті цивілізаційних викликів сучасності. 

Монографія адресована психологам-науковцям та 

практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, а 

також усім представникам професій типу «людина-людина». 

 
Теорія і технології 

застосування сучасних підходів 
до психотерапії у вітчизняних 
соціокультурних умовах : 
монографія / Інститут психології 
ім. Г. С. Костюка ; за ред. 
З. Г. Кісарчук. – К. ; Кіровоград : 
Імекс-ЛТД, 2014. – 268 с. 

У колективній монографії, 

підготовленій науковцями Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України, розглядаються особливості 

застосування сучасних 

психотерапевтичних методів у вітчизняному соціокультурному 

просторі. Спираючись на важливі тенденції, що характерні для 

становлення сучасної парадигми психотерапії, осмислюючи 

філософсько-методологічні засади та історико-культурну 

зумовленість існуючих психотерапевтичних методів, 

враховуючи соціокультурні чинники розвитку вітчизняної теорії і 

практики психотерапевтичної допомоги, автори розкривають 

теоретичні та технологічні аспекти застосування у сучасному 

соціокультурному середовищі низки методів психодинамічного, 

екзистенційного, гуманістичного та системного напрямів 

психотерапії. Визначаються теоретико-методологічні принципи 

у їх застосуванні, зокрема щодо опрацювання актуальної для 



вітчизняних клієнтів проблематики, надаються відповідні 

методичні рекомендації, що сприятиме забезпеченню 

психологів-практиків новими науковими знаннями та 

технологіями психологічного консультування і психотерапії. 

Монографія адресована психологам - як науковцям, так і 

практикам, викладачам вищих навчальних закладів, а також 

усім іншим фахівцям, що працюють у галузі психологічного 
консультування і психотерапії. 

 
 
Методологічні    проблеми 

трансформації комунікативної 
компетентності психолога в 
інформаційному суспільстві : 
монографія / Інститут психології 
ім. Г. С. Костюка ; за ред. 
В. В. Андрієвської ; 
[В. В. Андрієвська, С. Т. Бойко, 
Л. Й. Ботіна, О. В. Виноградна та 
ін.]. – К. ; Кіровоград : Імекс-
ЛТД, 2014. – 226 с. 

 

У монографії висвітлена наукова 

концепція, яка розкриває зміст та 

напрями трансформації комунікативної компетентності 

психолога в інформаційному суспільстві. Її оновлена наукова 

модель призначена для впровадження у професійну підготовку 

психологів різного профілю, що сприятиме оптимізації 

професійної підготовленості й діяльності психологів у нових 

соціальних реаліях інформаційного суспільства. 

Монографію адресовано психологам-науковцям, 

практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, 

аспірантам та студентам. 
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Сучасні діти - відображення 
цінностей дорослого світу : 
методичні рекомендації 
/ Інститут психології ім. 
Г. С. Костюка ; за ред. 
Т. О. Піроженко ; 
[Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, 
К. В. Карасьова, І. І. Карабаєва 
та ін.]. – К. ; Кіровоград : Імекс-
ЛТД, 2014. – 120 с.  

Методичні рекомендації 

розкривають зміст дослідницької 

роботи  лабораторії психології 

дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України на тему «Становлення ціннісних орієнтацій дітей 

дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі». У 

матеріалах представлено портрет цінностей сучасної дитини, 

психологічні та педагогічні питання щодо завдань і умов 

становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці. 

Матеріали спрямовано для обговорення проблемного кола 

питань становлення базових цінностей дошкільника та їх 

психолого-педагогічного супроводу батьками і фахівцями 

дошкільної освіти. 
 

Дитина у сучасному 
соціопросторі : навч. посібник 
/ Інститут психології ім. 
Г. С. Костюка ; за ред. 
Т. О. Піроженко ; 
[Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, 
І. М. Біла, К. В. Карасьова та 
ін.]. – К. ; Кіровоград : Імекс-
ЛТД, 2014. – 272 с. 

Посібник присвячений 

характеристиці ціннісних орієнтацій 

дітей дошкільного віку як пріоритетних 

індикаторів особистісного зростання 

та аналізу параметрів сучасного 

соціального оточення, що визначають становлення та реальне 



функціонування ціннісних орієнтацій дошкільника у системі 

взаємодії дитини із соціальним і предметним середовищем. 

Матеріали посібника відображають ocновну  ідею 

проведеного дослідження, яка полягає у тому, що ціннісні 

орієнтації виступають характеристикою зростаючих 

можливостей дитини дошкільного віку у свідомому виявленні 

психологічного простору «Я». У ціннісних орієнтаціях 

відбивається рівень суб'єктивної активності дитини, ступінь 

дорослішання та гармонізації всіх психологічних надбань, що 

має прояв у поведінці, відносинах з іншими людьми, у 

пізнавальній та предметно-практичних видах діяльності. 

Матеріали навчального  посібника адресовано студентам 

вищих навчальних закладів, педагогам, психологам. 

 

 

Культуротвірна функція 
психологічної науки : 
монографія / Інститут 
психології ім. Г. С. Костюка ; за 
ред. Г. О. Балла ; [Г. О. Балл, 
Н. А. Бастун, О. В. Губенко, 
В. В. Депутат та ін.]. – К. ; 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 
264 с. 

У колективній монографії, 

написаній науковцями лабораторії 

методології і теорії психології 

Інституту психології імені Г С. 

Костюка НАПН України, 

характеризується культуротвірна функція психологічної науки. 

Ця функція знаходить конкретизацію, зокрема, у вдосконаленні 

педагогічної, наукової, економічної, політичної культури, 

культури сімейних відносин тощо, у монографії окреслюються 

провідні аспекти впливу психологічної науки на формування 

партнерів (типових схем) свідомості й поведінки, притаманних 

окремим особам і людським спільнотам, та шляхи гуманізації 

такого впливу у різних сферах суспільного життя. 

Книга адресується фахівцям у галузі психології та 

суміжних із нею дисциплін. 
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Психологічна діагностика 
особливостей когнітивного 
розвитку молодших школярів в 
умовах інформаційного 
суспільства : монографія 
/ Інститут психології ім. 
Г. С. Костюка ; 
за ред. С. А. Гончаренко, 
Л. О. Кондратенко ; 
[С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, 
Є. П. Верещак, О. В. Гнатюк та 
ін.]. – К. ; Кіровоград : Імекс-
ЛТД, 2014. – 228 с. 

 

Монографія присвячена проблемам психологічної 

діагностики особливостей когнітивного розвитку сучасних 

молодших школярів та аналізу змін показників основних 

інтелектуальних здатностей за останні 25 років. Результати 

експериментальних досліджень, представлених у монографії, 

свідчать про значний вплив новітніх інформаційних технологій 

на когнітивну, соціальну, емоційну сфери розвитку сучасних 

дітей, а відтак сучасна школа повинна перебудовувати свої 

методи навчання і виховання у відповідності до нових умов. 

Монографія може бути корисною не лише психологам, а й 

студентам вузів, учителям, вихователям та батькам. 

 

Опорні конспекти 
1. Аналіз фінансових ринків : опорний конспект лекцій / авт. Т. 

Д. Сіташ. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 63 с. 

2. Вища математика : опорний конспект лекцій / авт. 

Л. П. Гусак. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2014. – 85 с. 

3. Web-дизайн : опорний конспект лекцій / авт. В. І. Ревенок. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 77 с.  

4.  Корпоративні інформаційні системи : опорний конспект 

лекцій / авт. С. А. Яремко. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 67 с. 



5. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : опорний 

конспект лекцій / уклад.: С. А. Сегеда, О. О. Разборська. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 79 с.  

6.  Економічний аналіз : опорний конспект лекцій / авт. 

О. М. Денисюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 85 с.  

7. Страхові послуги : опорний конспект лекцій / авт. 

Л. І. Губанова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 59 с. 

8. Електронна комерція : опорний конспект лекцій / авт. 

В. І. Ревенок. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 70 с. 

9. Маркетингова політика комунікацій : опорний конспект 

лекцій. Ч. 1 / авт. О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 60 с. 

10. Маркетингова політика комунікацій : опорний конспект 

лекцій. Ч. 2 / авт. О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 104 с. 

11. Аналіз господарської діяльності : опорний конспект лекцій 

/ авт.: Н. В. Коцеруба, С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 119 с. 

12. Торговельне підприємництво : опорний конспект лекцій 

/ уклад.: О. М. Кульганік, В. В. Турчак, Л. П. Сисюк. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 70 с. 

13. Аналіз бізнес-процесів у торгівлі : опорний конспект лекцій 

/ авт. В. В. Турчак. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2014. – 47 с. 

14. Рекламні технології : опорний конспект лекцій. Ч. 2 / авт.: В. 

М. Бондаренко, О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 54 с. 

15. Економетрія : опорний конспект лекцій / авт. М. В. Бондар. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 51 с. 

16. Економіко-математичне моделювання : опорний конспект 

лекцій / авт.: М. В. Бондар, О. В. Іващук. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 82 с.  

 
Методичні видання 

1. Аналіз фінансових ринків : завдання до практичних 

занять : освіт.-кваліф. рівень "магістр" : галузь знань 0305 
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"Економіка та підприємництво" : спец. 03050801 "Фінанси і 

кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / авт. 

В. М. Чубатюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2014. – 23 с. 

2. Аналіз фінансових ринків : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050801 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" 

/ уклад. В. М. Чубатюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2014.  

3. Аудит державних фінансів : методичні рекомендації 

до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : освіт.-кваліф. 

рівень "спеціаліст" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : спец. 

03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. 0305090103 "Державний 

фінансовий контроль" / авт. О. О. Разборська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 105 с.  

4. Гроші та кредит : завдання до практичних занять з 

елементами ділової гри : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : 

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

030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит в 

підприємництві", "Державний фінансовий контроль" / авт. Ю. В. 

Сусіденко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 45 с. 

5. Державне регулювання економіки : завдання до 

практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 

знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 

030601 "Менеджмент" / уклад. О. П. Недбалюк. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 34 с. 

6. Державне регулювання економіки : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень 

"бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

напр. підгот. 030601 "Менеджмент" / уклад. О. П. Недбалюк. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 37 с. 

7. Ділова іноземна мова : завдання до практичних 

занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : всі напрями підготовки 

/ уклад. Г. В. Черній. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2014. – 40 с. 

8. Економіка та фінанси підприємства : методичні 

рекомендації до виконання курсових робіт : освіт. ступінь 



"бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

спец. 030601 "Менеджмент організацій торгівлі" / уклад. Н. М. 

Богацька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 29 с. 

9. Економіка торгівлі : завдання до практичних занять : 

освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 

та підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Товарознавство та 

торговельне підприємництво" : проф. спрям. "Товарознавство 

та комерційна діяльність" / авт. В. В. Хачатрян. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 84 с. 

10. Економіка торгівлі : методичні рекомендації та 

ситуаційні завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. 

рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Товарознавство та 

торговельне підприємництво" : проф. спрям. "Товарознавство 

та комерційна діяльність" / авт. В. В. Хачатрян. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 77 с. 

11. Економічний аналіз : збірник тестових завдань / авт. І. 

Ф. Лобачева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 71 с.  

12. Електронна комерція : методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0517 "Харчова 

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : 

всі напрями підготовки / авт. В. І. Ревенок. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 35 с. 

13. Європейська інтеграція : методичні рекомендації до 

самостійної роботи здобувачів : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" 

: галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. 

підгот. 6.030601 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 

/ авт.: В. А. Гарбар, О. В. Сусіденко, Н. В. Чумак. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 53 с. 

14. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до державного екзамену з базової освіти : освіт.-

кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 0305 "Економіка та 

підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. 

спрям. "Державні фінанси" : заочна форма навчання / авт.: І. В. 

Гнидюк, Л. І. Губанова, М. Ю. Мироненко, І. О. Гладій, Н. М. Чорна, 

Л. В. Осіпова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2014. – 117 с. 
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15. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до державного екзамену з базової освіти : освіт.-

кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 0305 "Економіка та 

підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. 

спрям. "Державні фінанси" : заочна (зі скороченим терміном) 

форма навчання / авт.: І. В. Гнидюк, Л. І. Губанова, М. Ю. 

Мироненко, І. О. Гладій, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 117 с. 

16. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до державного екзамену з базової освіти : освіт.-

кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 0305 "Економіка та 

підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. 

спрям. "Державні фінанси" : денна форма навчання / авт.: І. В. 

Гнидюк, Л. І. Губанова, М. Ю. Мироненко, І. О. Гладій, Н. М. Чорна, 

Л. В. Осіпова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2014. – 117 с. 

17. Інженерна графіка : методичні рекомендації до 

виконання індивідуальної графічної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 

6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт. С. В. Степова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 107 с. 

18. Інженерна графіка : методичні рекомендації до 

виконання індивідуальної графічної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції" : спец. 6.051701 

"Харчова технологія та інженерія" / авт. С. В. Степова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 79 с. 

19. Інженерна графіка : методичні рекомендації до 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти : освіт. ступінь 

"бакалавр" : спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 

6.051701 "Харчова технологія та інженерія" / авт. С. В. Степова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 60 с. 

20. Історія економіки та економічної думки : завдання до 

практичних занять з елементами кейс-методу : освіт. ступінь 

"бакалавр" : всі напрями підготовки / авт.: Н. О. Андрущенко, М. 

А. Горшков. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 28 с.  

21. Історія фінансів та кредиту : завдання до практичних 

занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і 



кредит" : проф. спрям. 03050801 "Державні фінанси" / авт. В. М. 

Чубатюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2014. – 15 с. 

22. Історія фінансів та кредиту : методичні рекомендації 

до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 

"Фінанси і кредит" : проф. спрям. 03050801 "Державні фінанси" 

/ авт. В. М. Чубатюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 17 с. 

23. Казначейство зарубіжних країн : завдання до 

практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030503 

"Міжнародна економіка" / авт. В. М. Чубатюк. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 18 с. 

24. Казначейство зарубіжних країн : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 

напр. підгот. 030503 "Міжнародна економіка" / авт. 

В. М. Чубатюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2014. – 19 с. 

25. Логістика : завдання до практичних занять з 

елементами ділової гри : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі", 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: І. І. 

Поліщук, Н. П. Слободяник. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 48 с.  

26. Маркетингова політика комунікацій : методичні 

рекомендації і завдання до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 

спец. 030507 "Маркетинг" / авт. О. М. Ковінько. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 87 с. 

27. Менеджмент : завдання до практичних занять : для 

всіх спеціальностей та форм навчання / уклад. 

О. І. Бабчинська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 116 с. 

28. Менеджмент персоналу : завдання до практичних 

занять : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр" : всі напрями 

підготовки / уклад.: В. В. Соколовська, О. І. Бабчинська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 60 с. 
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29. Методика викладання у вищій школі : завдання до 

практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : всі напрями 

підготовки / авт. А. С. Киричук. – Вінниця : Центр учбової 

літератури, 2014. – 37 с.  

30. Методичні рекомендації до виконання дипломних 

магістерських робіт : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : спец. 03060104 "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: Л. О. Чорна, Л. В. 

Бондарчук, Н. О. Андрущенко. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 36 с. 

31. Методичні рекомендації до виконання дипломних 

робіт : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : спец. 03060104 "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: Л. О. Чорна, Л. В. 

Бондарчук, Н. О. Андрущенко. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 34 с. 

32. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт 

з дисциплін професійної підготовки : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030504 

"Економіка підприємства" / уклад. Н. М. Богацька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 29 с. 
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030503 "Міжнародна економіка" / авт.: В. А. Гарбар, О. В. 

Сусіденко, Н. В. Чумак. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 90 с. 



36. Місцеві фінанси : завдання до практичних занять : 

освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 
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43. Основи наукових досліджень : практикум з 

елементами ділової гри : освіт. ступінь "бакалавр" : всі напрями 



 
 

17 
 

підготовки : всі проф. спрям. / авт. О. А. Слободиська. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 65 с. 

44. Поведінка споживачів : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" 

/ авт.: В. М. Бондаренко, К. Ю. Соколюк. – Вінниця : Видавничий-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 32 с. 

45. Податкова система України : методичні рекомендації 

для самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 

напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні 

фінанси" / авт. А. О. Нікітішин. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 61 с. 

46. Політологія : ситуаційні вправи та завдання до 

практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 
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