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Статистичний щорічник 
Вінниччини за 2014 рік / за ред. 
С. Н. Ігнатова. – Вінниця : 
Головне управління статистики 
у Вінницькій області, 2014. – 638 
с. 

У статистичному щорічнику 

наведені дані про соціально-

економічне становище області за 

2014 рік у порівнянні з попередніми 

роками. Висвітлено показники 

системи національних рахунків, 

матеріального виробництва, 

фінансової сфери, населення і 

соціальної сфери, статистичні 

показники, які характеризують соціально-економічне 

становище областей України. 

Окремі показники за 2014 рік є попередніми і будуть 

уточнені в наступних статистичних виданнях, а показники 

попередніх років уточнені по відношенню до раніше 

опублікованих. 

Розрахований на широке коло читачів.  
  

Фінансова політика : навч. 
посібник / Ж. В. Гарбар, 
Л. І. Губанова, А. О. Нікітішин та 
ін. ; за заг. ред. Ж. В. Гарбар. – 
Вінниця : Едельвейс, 2014. – 380 
с. 

Навчальний посібник 

«Фінансова політика» містить текст 

лекцій, питання для самоконтролю, 

тестові завдання для 

самоперевірки. Форма і зміст 

посібника відповідають навчальній 

програмі дисципліни «Фінансова 

політика» для підготовки фахівців 

ОКР «магістр» та «спеціаліст» 



напряму підготовки «Економіка і підприємництво». 

Для студентів вищих економічних навчальних закладів, які 

вивчають дисципліни «Бюджетна система», «Податкова 

система», «Державні фінанси», «Соціальна політика», 

«Управління державним боргом», а також для аспірантів, 

викладачів, спеціалістів-практиків фінансово-кредитної сфери. 

 

 

 

 Міжнародна економіка : 
підручник : у 2 ч. Ч. 2 / за заг. 
ред. А. А. Мазаракі ; 
[А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, 
Л. П. Кудирко, Ю. І. Головня, 
К. І. Ладиченко та ін.]. – К. : 
КНТЕУ, 2014. – 324 с. 

Розглядаються концептуальні 

засади та практичні аспекти 

розвитку системи міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних 

відносин, що складаються між 

національними економіками країн 

світу, та механізми їх регулювання; 

стан і перспективи включення 

сучасної України в міжнародні економічні зв'язки. 

Використовуючи комплексний підхід до розкриття проблем 

міжнародної економічної інтеграції та інтернаціоналізації 

виробництва, розкрито новітні тенденції розвитку міжнародних 

торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних та 

кредитно-грошових зв'язків на рівні регіональних союзів, 

можливості та ризики для країн світової спільноти з огляду на 

формування глобальної економічної системи. 

Для студентів, аспірантів, фахівців у сфері ЗЕД і всіх, кого 

цікавлять проблеми світогосподарського розвитку на 

сучасному етапі. 
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Міненко М. А.  Публічне 
управління: теорія та 
методологія : монографія 
/ М. А. Міненко. – К. : КНТЕУ, 
2014. – 404 с. 

Обґрунтовано теоретико-

методологічні засади механізму 

публічного управління як якісно нової 

моделі регулювання суспільства. 

Особливу увагу приділено 

необхідності впровадження сучасної 

моделі в Україні з метою 

забезпечення ефективного 

функціонування державних 

інституцій і органів місцевого самоврядування через 

процедуру залучення до цього процесу добровільних 

об'єднань громадян. 

Для науковців, аспірантів, студентів, політиків, державних 

службовців, керівників добровільних громадських об'єднань і 

всіх, для кого становлять інтерес проблеми раціональної 

організації управління суспільством. 

 

 
Босовська М. В.  Інтеграційні 

процеси в туризмі : монографія 
/ М. В. Босовська. – К. : КНТЕУ, 
2015. – 832 с. 

Монографію присвячено 

теоретичним, методологічним і 

практичним питанням формування 

та розвитку інтеграційних процесів в 

туризмі. На основі генезису існуючих 

економічних концепцій розкрито 

вплив інтеграційних тенденцій на 

трансформацію змісту управління 

підприємством. Розглянуто мето-

дологію розвитку інтеграційних 

процесів у межах стратегічного 



партнерства, мережевих утворень, франчайзингових систем, 

віртуальних форм взаємодії. Визначено методологічний базис 

кластерних формувань та публічно-приватного партнерства. 

Сформовано положення концепції інтеграційного розвитку та 

розроблено механізми її імплементації в туризмі. 

Обгрунтовано технології та параметри детермінант 

інтеграційної взаємодії суб'єктів туристичної діяльності. Надано 

методичні та практичні рекомендації щодо реалізації 

інтеграційних стратегій та активізації інтеграційних процесів 

туристичних підприємств. 

Розраховано на науковців, викладачів, керівників та 

професіоналів туристичної галузі, які вивчають наукову 

проблему управління інтеграційними процесами. 

 
 

Ситник Г. В.  Фінанси 
торгівлі : монографія 
/ Г. В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 
2014. – 672 с. 

Монографію присвячено 

розробці теоретико-

методологічних засад та 

практичного інструментарію 

управління фінансами 

підприємств торгівлі. Досліджено 

особливості фінансової діяльності 

підприємств торгівлі та основні 

тенденції розвитку фінансів торгівлі 

України, ідентифіковано основні 

проблеми управління ними. 

Обгрунтовано сутність та основні 

вимоги до управління фінансами на сучасному етапі, 

сформульовано основну мету такого управління, зміст та 

детермінанти збалансованого фінансового розвитку; сутність 

та елементи фінансового потенціалу підприємства торгівлі; 

теоретико-методологічні засади фінансового планування: його 

сутність, принципи здійснення, систематизовано види 

фінансового планування та фінансових планів; 

сформульовано методологічні основи оцінювання їх якості. 

Запропоновано концепцію процесно-орієнтованого 
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фінансового планування на підприємстві торгівлі; методологічні 

основи формування окремих підсистем фінансового 

планування; методичні підходи до прийняття окремих 

фінансових рішень. 

Призначено для наукових співробітників, викладачів, 

аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, фахівців з фінансового управління, 

зокрема в торгівлі. 

 

 
Підприємницькі мережі в 

торгівлі : монографія. – К. : КНТЕУ, 
2014. – 344 с. 

У монографії розглянуто стан 

розвитку роздрібної та оптової торгівлі 

в Україні, передумови розвитку 

підприємницьких мереж та їх вплив 

на ефективність функціонування 

сфери товарного обігу. Визначено 

теоретичні засади формування 

підприємницьких мереж у торгівлі 

України, основні напрями щодо 

удосконалення державної політики 

та механізму державного 

регулювання розвитку 

підприємницьких мереж у торгівлі 

України,  проаналізовано сучасний стан розвитку 

корпоративних і франчайзингових торговельних мереж в 

Україні. Узагальнено зарубіжний досвід щодо розвитку 

підприємницьких мереж і добровільних об'єднань у торгівлі й 

забезпечення ефективності їх функціонування, зокрема на 

принципах маркетингу партнерських взаємовідносин і 

впровадження стратегічного управління в їх діяльність. 

Стане у нагоді студентам, аспірантам, викладачам вищих 

навчальних закладів економічного спрямування, науковцям, а 

також керівникам торговельних підприємств, іншим фахівцям 

та державним службовцям, які займаються питаннями 

торговельного підприємництва, у тому числі розвитку 

підприємницьких мереж.  

 



Тищенко Є. В.  Харчові жири : 
підручник / Є. В. Тищенко. – 3-тє 
вид., переробл. та доп. – К. : 
КНТЕУ, 2013. – 268 с. – (Серія 
"Товарознавство" : засн. у 1999 
р.). 

У підручнику описано хімічний 

склад харчових жирів, їх харчову 

цінність, зміни, які відбуваються у 

харчових жирах під час зберігання. 

Особливу увагу приділено питанню 

впливу на споживні властивості й 

тривалість зберігання харчових жирів 

їх жирно кислотного складу та 

речовин, супутніх жирам. Наведено органолептичні, фізичні, 

хімічні показники та показники харчової безпечності жирів. 

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів III-IV 

рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями: 

товарознавство та комерційна діяльність; товарознавство та 

експертиза в митній справі; експертиза товарів та послуг; 

управління якістю та безпечністю товарів; організація оптової та 

роздрібної торгівлі. 

 

Ковальчук Т. В.  Вища 
математика для економістів : 
підручник. Ч. 1 / Т. В. Ковальчук, 
В. С. Мартиненко. – К. : КНТЕУ, 
2014. – 395 с. 

Підручник відповідає 

програмам з вищої математики для 

студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних 

закладів. У першій частині розглянуто 

елементи лінійної алгебри, векторної 

алгебри та аналітичної геометрії, 

основи математичного аналізу і 

диференціального числення однієї 

змінної. Теоретичний матеріал 

супроводжується великою кількістю розв'язаних прикладів, 
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рисунків та завданнями для самостійної роботи, які 

допомагають перевірити засвоєння матеріалу. 

Кожний розділ супроводжується застосуванням 

розглянутих питань до задач мікро- та макроекономіки, 

фінансів, управління, побудовою найпростіших економіко-

математичних моделей. Це дає можливість читачу подивитись 

на економіку очима дослідника, який намагається зрозуміти і 

формалізувати мотиви поведінки споживача, виробника, 

фінансиста і держави. Даний підручник призначений для 

студентів економічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів, викладачів, економістів-практиків, а також для тих, хто 

хоче самостійно поглибити свої знання. 

 

 
Ковальчук Т. В.  Вища 

математика для економістів : 
підручник. Ч. 2 / Т. В. Ковальчук,  

В. С. Мартиненко, 
В. І. Денисенко. – К. : КНТЕУ, 
2014. – 342 с. 

Другу частину підручника 

написано відповідно до діючих 

програм курсу вищої математики 

для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних 

закладів. Підручник містить матеріал 

з теорії функцій багатьох змінних, 

інтегрального числення, теорії числових і степеневих рядів, 

звичайних диференціальних та різницевих рівнянь. Теоретичний 

матеріал подано з великою кількістю розв'язаних прикладів, 

рисунків та завдань для самостійної роботи, які допомагають 

перевірити засвоєння матеріалу. У кожному розділі розглянуто 

задачі з мікро- і макроекономіки, фінансових розрахунків, 

управління, побудовою найпростіших економіко-математичних 

моделей. 

Цей підручник призначений для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, 

економістів-практиків, а також тих, хто хоче самостійно 

поглибити свої знання. 



Інвестиційний менеджмент: 
методика розв'язання 
практичних завдань : навч. 
посібник / за заг. ред. 
Н. М. Гуляєвої ; [Н. М. Гуляєва, 
І. М. Вавдійчик]. –  К. : КНТЕУ, 
2015. – 220 с. 

У навчальному посібнику 

розглядаються методичні підходи та 

пояснення до розв'язання практичних 

завдань різноманітної 

спрямованості: аналітичних, 

планових, експертних та інших задач 

з дисципліни «Інвестиційний 

менеджмент», а саме - з аналізу та планування основних 

показників інвестиційної діяльності підприємства, оцінки 

інвестиційної привабливості підприємств, а також з оцінки 

ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та 

фінансових інструментів, що є об'єктами інвестування, 

оцінювання вартості залучення інвестиційних ресурсів, 

параметрів оптимізації програми реальних інвестицій та 

портфеля фінансових інвестицій за критеріями дохідності 

ризику. 

Призначений для студентів і викладачів вищих навчальних 

закладів, практичних працівників у сфері управління 

інвестиційною діяльністю підприємств. 

 

 

Сльозко Т. М.  Організація 
обліку : навч. посібник 
/ Т. М. Сльозко, О. І. Мазіна. – 
К. : КНТЕУ, 2014. – 368 с. 

У  навчальному посібнику 

висвітлено теоретичні та практичні 

питання з організації обліку на 

підприємствах з урахуванням змін у 

нормативно-правовій базі, загальних 

тенденцій глобалізації та сучасних 
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вимог до професійного рівня фахівців з бухгалтерського 

обліку. 

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, 

бухгалтерів-практиків, менеджерів та всіх тих, коло інтересів 

яких пов'язане з організацією обліку на підприємстві. 

 
 
Дубовик Т. В.  Інтернет-

маркетингові комунікації : 
монографія / Т. В. Дубовик. – 
К. : КНТЕУ, 2014. – 332 с. 

У монографії розглянуто 

теоретико-методологічні основи 

інтернет-маркетингових комунікацій 

(ІнМК) підприємств торгівлі в Україні. 

Виявлено домінанти їх сучасного 

розвитку, охарактеризовано процес 

персоналізації та кастомізації як 

стратегічно значущого орієнтира 

еволюції ІнМК. Запропоновано 

термінологічний апарат вживання 

системних елементів ІнМК. 

Обгрунтовано агреговану модель управління інтегрованими 

інтернет-маркетинговими комунікаціями з урахуванням 

синергії інтегральної взаємодії ІнМК, імперативу системності в 

алгоритмі формування сукупності засобів, технологій та 

інструментів ІнМК. Висвітлено механізм взаємодії підприємств 

торгівлі з різними суб'єктами впливу, що дало можливість 

розробити оптимальні інтернет- маркетингові комунікаційні 

стратегії з урахуванням принципів соціально- етичного 

маркетингу. 

Монографія розрахована на науковців, викладачів, 

магістрантів та фахівців з інтернет-маркетингових комунікацій 

підприємств торгівлі, а також тих, хто цікавиться даними 

питаннями. 

 

 

 

 

 



 

 

Рябоконь О. В.  Самонавчання 
інших мов = Self teaching other 
languages : навч. посібник 
/ О. В. Рябоконь. – Вінниця : Нова 
книга, 2010. – 160 с. 

В книзі розглядаються основні 

поняття теорії і практики самонавчання 

інших мов, а також технологія 

побудови (мотивація, орієнтація в 

умовах, планування), забезпечення 

функціонування (організація, підбір 

джерел, виконання, регулювання, 

стимулювання), моніторингу (контроль, 

оцінка, корекція) й вдосконалення 

(прогнозування, модифікація) індивідуальних моделей 

самонавчання. 

Посібник відображає власний досвід автора в галузі 

самонавчання інших мов та його методичного забезпечення (в 

тому числі з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій), а також досвід інших людей, перш 

за все видатного самоука і поліглота Като Ломб (Угорщина). Ці 

питання обговорюються з точки зору основної категорії 

адресатів книги, якими є ті, хто самостійно вивчає інші мови, в 

тому числі в межах безперервної професійної і загальної 

освіти. 

Посібник також може становити інтерес для тих, хто 

викладає інші мови, розробляє засоби методичного 

забезпечення вивчення й викладання інших мов, є теоретиками 

в галузі вивчення й викладання інших мов, а також їхнього 

методичного забезпечення. Він буде також корисним учням 

старших класів з поглибленим вивченням іноземних мов, 

студентам, магістрантам і аспірантам мовно-педагогічних 

спеціальностей. 
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Заболотний Г. М.  Ринкова 
трансформація економіки 
регіону : підручник 
/ Г. М. Заболотний,  
В. І. Захарченко, 
А. М. Ступницький. – Вінниця : 
Консоль, 2012. – 536 с. 

У підручнику висвітлено 

теоретичні, методологічні та 

практичні питання ринкової 

трансформації економіки 

регіону в умовах динамічного 

зовнішнього середовища й 

обмеженості фінансових та 

інших ресурсів. Наведено алгоритми, методи та приклади 

обґрунтування заходів із стратегічної реструктуризації 

підприємств, компаній, галузей (видів діяльності) та економіки 

регіону загалом. Розглядаються питання управління 

трансформаційними процесами в економічних системах 

різного рівня з позицій кластерного підходу. 

Призначений для студентів старших курсів вищих 

навчальних закладів. Буде також корисним для аспірантів, 

викладачів та управлінців різного профілю. 

 

Опорні конспекти 
 

1. Хімія. Хімія неорганічних речовин та методи їх 

дослідження : опорний конспект лекцій / авт.: 

Б. К. Пасальський, Н. Ю. Чикун. – К. : КНТЕУ, 2014. – 119 с. 

2. Мікробіологія харчових продуктів : опорний конспект 

лекцій / авт.: Г. Б. Рудавська, В. І. Мандрика. – К. : КНТЕУ, 2014. – 

69 с. 

3. Інженерна графіка : опорний конспект лекцій / авт. 

Т. В. Савченко. – К. : КНТЕУ, 2014. – 105 с. 

4. Моделі і структури даних : опорний конспект лекцій 

/ авт.: М. О. Цензура, С. І. Дехтяренко. – К. : КНТЕУ, 2013. – 177 с. 

5. Технологія виробництва ресторанної продукції : 

опорний конспект лекцій / авт.: М. І. Пересічний, 



С. М. Пересічна, І. Ю. Антонюк, М. Ф. Кравченко. – К. : КНТЕУ, 

2014. – 371 с. 

6. Державне регулювання економіки : опорний конспект 

лекцій / авт.: Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – К. : КНТЕУ, 2014. – 119 

с. 

7. Основи менеджменту : опорний конспект лекцій 

/ авт.: Г. Є. Мошек, В. С. Ціпуринда. – К. : КНТЕУ, 2014. – 117 с. 

8. Логістика : опорний конспект лекцій / авт.: 

Д. В. Кочубей, А. В. Кулік. – К. : КНТЕУ, 2014. – 92 с. 

9. Банківські операції : опорний конспект лекцій. Ч. 1. 

Традиційні операції банку / авт.: Н. П. Шульга, У. М. Сігаєва. – 

К. : КНТЕУ, 2014. – 111 с. 

10. Інвестиційний менеджмент : опорний конспект 

лекцій / авт.: І. О. Бланк, Н. М. Гуляєва, С. Г. Дрига, І. В. Ященко. – 

К. : КНТЕУ, 2014. – 114 с. 

11. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків : опорний конспект лекцій / уклад.: О. І. Драч, 

І. Ю. Семенюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 57 с. + Електронна копія. 

12. Основи підприємництва : опорний конспект лекцій 

/ уклад. О. М. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 88 с. + Електронна копія. 

13. Маркетинговий менеджмент : опорний конспект 

лекцій. Ч.1 / авт.: О. М. Ковінько, І. І. Поліщук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 56 с. + 

Електронна копія. 

14. Маркетинговий менеджмент : опорний конспект 

лекцій. Ч.2 / авт.: О. М. Ковінько, І. І. Поліщук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 56 с. + 

Електронна копія. 

15. Прямий маркетинг : опорний конспект лекцій / авт. 

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

КНТЕУ, 2015. – 72 с. + Електронна копія. 

16. Економіка торгівлі : опорний конспект лекцій / авт.: 

Л.   О. Лігоненко, А. М. Носуліч, Н. М. Новікова. – К. : КНТЕУ, 

2014. – 198 с. 

17. Теоретичні основи товарознавства. Інструментальні 

методи дослідження : опорний конспект лекцій / авт. 

І. В.  Гончарова. – К. : КНТЕУ, 2014. – 90 с. 



14 
 

18. Товарознавство. Послуги : опорний конспект лекцій 

/ авт.: О. В. Романенко, А. А. Самойленко. – К. : КНТЕУ, 2014. – 

146 с. 

19. Організація торгівлі : опорний конспект лекцій / авт. 

Н.  О. Голошубова. – К. : КНТЕУ, 2014. – 186 с. 

20. Рекламні технології : опорний конспект лекцій. Ч.1 

/ авт.: В. М. Бондаренко, О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 54 с. + Електронна копія. 

21. Рекламний менеджмент : опорний конспект лекцій. 

Ч.1 / авт.: В. М. Бондаренко, О. М. Ковінько. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 66 с. + 

Електронна копія. 

22. Рекламний менеджмент : опорний конспект лекцій. 

Ч.2 / авт.: В. М. Бондаренко, О. М. Ковінько. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 73 с. + 

Електронна копія. 

23. Рекламний та PR-менеджмент : опорний конспект 

лекцій. Ч.1 / авт.: В. М. Бондаренко, О. М. Ковінько. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 66 с. + 

Електронна копія. 

24. Рекламний та PR-менеджмент : опорний конспект 

лекцій. Ч.2 / авт.: В. М. Бондаренко, О. М. Ковінько. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 53 с. + 

Електронна копія. 

25. Управління якістю продукції та послуг ресторанного 

господарства : опорний конспект лекцій / авт.: Є. В. Тарасенко, 

В. С. Костюк. – К. : КНТЕУ, 2014. – 116 с. 

26. Устаткування закладів ресторанного господарства 

(механічне) : опорний конспект лекцій / авт. І. І. Тарасенко. – 

К. : КНТЕУ, 2014. – 56 с. 

27. Захист прав споживачів : опорний конспект лекцій 

/ авт.: Н. В. Притульська, Ю. М. Мотузка. – К. : КНТЕУ, 2014. – 87 с. 

28. Самоменеджмент : опорний конспект лекцій / авт. 

М. І. Волобуєв. – К. : КНТЕУ, 2014. – 58 с. 

 

 

 
 
 



Методичні видання 
 
1. Актуальні проблеми державного управління та 

регіональної економіки : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 8.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Державний фінансовий контроль" / авт. О. П. Недбалюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 37 с. + 

Електронна копія. 

2. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : 

методичні рекомендації для формування готовності до участі у 

програмах європейської мобільності : освіт.-кваліф. рівень 

"бакалавр" : всі напр. підгот. / авт. О. Б. Лисак. – К. : КНТЕУ, 

2014. – 39 с. 

3. Вища та прикладна математика : практикум / авт. 

В. О. Борисейко, В. І. Денисенко, Ю. Ф. Діденко. – К. : КНТЕУ, 

2014. – 134 с. 

4. Географія туризму : методичні рекомендації до 

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

1401 "Сфера обслуговування", 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : спец. "Туризм", "Менеджмент" : спеціаліз. 

"Туризм", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. А. Г. Кізюн. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 65 с. + 

Електронна копія. 

5. Гігієна і санітарія : програма та робоча програма : 

освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань "Сфера 

обслуговування" : напр. підгот. 1401010103 "Туризм" / авт. 

А. О. Медведєва. – К. : КНТЕУ, 2014. – 22 с. 

6. Ділове адміністрування (Менеджмент організації) : 

завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : освіт.-

кваліф. рівень "спеціаліст" : галузь знань 0306 "Менедж. та 

адміністрування" : спец. "Менедж. організацій і 

адміністрування", "Менеджмент ЗЕД", "Менедж. митної справи" 

: спеціаліз. "Менедж. орг. торгівлі" / авт.: О. М. Лозовський, 

Г. В. Іванченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 50 с. + Електронна копія. 

7. Електронна комерція : завдання до практичних 

занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 

та підприємництво", 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 
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6.030502 "Економічна кібернетика", 6.140101 "Готельно-

ресторанна справа" / авт. Т. А. Костунець. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 51 с. + 

Електронна копія. 

8. Інженерна графіка : методичні рекомендації до 

виконання індивідуальної графічної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0517 "Харч. пром. та перероб. с.-г. 

продукції", 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. "Харч. 

технології та інженерія", "Готельно-ресторанна справа" : проф. 

спрям. "Технології в ресторанному господарстві" / авт.: 

С. Л. Шаповал, Т. В. Савченко, О. О. Палієнко. – К. : КНТЕУ, 

2015. – 69 с. 

9. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

спец. 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт. 

Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 51 с. 

10. Конкурентоспроможність фінансових установ : 

завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 8.03050801 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. 8.0305080106 "Фінансове 

посередництво" / авт. Ю. А. Романовська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 43 с. + 

Електронна копія. 

11. Конкурентоспроможність фінансових установ : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : 

спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 8.0305080106 

"Фінансове посередництво" / авт. Ю. А. Романовська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 23 с. + 

Електронна копія. 

12. Логістичний менеджмент : програма та робоча 

програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : напр. підгот. "Готельно-ресторанна 

справа" : спец. "Готельна і ресторанна справа", "Курортна 

справа" / авт. Д. В. Кочубей. – К. : КНТЕУ, 2014. – 23 с. 

13. Макроекономічний аналіз : методичні рекомендації 

та індивідуальні/колективні завдання до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 



підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна 

економіка" / авт. Л. В. Осіпова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 53 с. + Електронна копія. 

14. Мерчандайзинг : програма та робоча програма : 

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

підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Товарознавство і 

торговельне підприємництво" : проф. спрям. "Товарознавство 

та комерційна логістика", "Орг. оптової та роздрібної торгівлі" 

/ авт. Н. Б. Ільченко. – К. : КНТЕУ, 2014. – 16 с. 

15. Методика викладання у вищій школі : робоча 

програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" / авт.: 

Т. Г. Глушкова. – К. : КНТЕУ, 2014. – 38 с. 

16. Міжнародне економічне право : завдання до 

практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 

"Міжнародна економіка" / уклад.: А. С. Киричук, В. С. Дорош. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 41 с. + 
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