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ААффттааннддіілляяннцц,,  ЄЄ..  ГГ..  ММааттееррііааллооззннааввссттввоо  ::  ппііддррууччнниикк  

//  ЄЄ..  ГГ..  ААффттааннддіілляяннцц,,  ОО..  ВВ..  ЗЗааззииммккоо,,  КК..  ГГ..  ЛЛооппааттььккоо..  ––  [[ХХееррссоонн]]  ::  ООллддіі--

ппллююсс  ;;  [[КК..]]  ::  ЛЛіірраа--КК,,  22001133..  ––  661122  cc..  
 

УУ  ппііддррууччннииккуу  ррооззгглляяннууттоо  ккррииссттааллііччннуу  ббууддооввуу  ммееттаалліівв  іі  

ссппллааввіівв,,  ддііааггррааммии  ссттааннуу  ппооддввііййнниихх  ссииссттеемм,,  ппррооццеессии  

ффооррммуувваанннняя  ссттррууккттууррии  ммееттаалліівв,,  ссттааллеейй,,  ччааввуунніівв,,  ччооррнниихх  іі  

ккооллььооррооввиихх  ссппллааввіівв,,  ттееооррееттииччнніі  ооссннооввии  ллееггуувваанннняя  іі  ттееххннооллооггііїї  

ообб''єєммннооїї  ттаа  ппооввееррххннееввооїї  ттееррммііччннооїї  ооббррооббккии  ммааттееррііаалліівв..  ННааввееддеенноо  

ккллаассииффііккааццііюю,,  ввллаассттииввооссттіі,,  ммааррккуувваанннняя,,  ппррииззннааччеенннняя  ннааййббііллььшш  

ппоошшиирреенниихх  ііннооззееммнниихх  ммааттееррііаалліівв  ттаа  ннааддаанноо  ііннффооррммааццііюю  щщооддоо  

ввііддппооввііддннооссттіі  ууккррааїїннссььккооїї,,  єєввррооппееййссььккооїї,,  ааммееррииккааннссььккооїї  ттаа  

яяппооннссььккооїї  ссииссттеемм  ппооззннааччеенннняя  ммааттееррііаалліівв..  ННааввееддеенноо  ооссннооввии  

ккооммпп''ююттееррннооггоо  ммааттееррііааллооззннааввссттвваа  ттаа  ввииввччеенннняя  ссттррууккттууррии  

ммееттаалліівв  іі  ссппллааввіівв  ззаа  ддооппооммооггооюю  ккооммпп''ююттеерраа..  

ННааддаанноо  ддооккллаадднниийй  ооппиисс  ссттррууккттууррии,,  ввллаассттииввооссттеейй  іі  

ззаассттооссуувваанннняя  ппооллііммеерріівв,,  ппллаассттммаасс,,  ггууммии,,  ддееррееввииннии,,  ккллееїївв,,  

ннееооррггааннііччннооггоо  ссккллаа,,  ллааккооффааррббооввиихх  іі  ееллееккттррооііззоолляяццііййнниихх  

ммааттееррііаалліівв.. 

 

 
ББууззаакк,,  НН..  ІІ..    ООбблліікк  уу  ззааррууббііжжнниихх  ккррааїїннаахх  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  НН..  ІІ..  ББууззаакк,,  ОО..  ВВ..  ФФооммііннаа..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  332200  сс..  
 

УУ  ннааввччааллььннооммуу  ппооссііббннииккуу  ввииссввііттллеенноо  ккооммппллеекксс  

ттееооррееттииччнниихх  ппииттаанньь  ооббллііккуу  вв  ззааррууббііжжнниихх  ккррааїїннаахх  зз  ууррааххуувваанннняямм  

ззааггааллььннооппррииййнняяттиихх  ппррииннццииппіівв  ттаа  ммііжжннаарроодднниихх  ссттааннддааррттіівв  

ффііннааннссооввооїї  ззввііттннооссттіі..  РРооззгглляяннууттоо  ооссооббллииввооссттіі  ооррггааннііззааццііїї  ооббллііккуу  

ззааррууббііжжнниихх  ккррааїїнн..  ККоожжнниийй  ррооззддіілл  ввккллююччааєє  ппеерреелліікк  ккооннттррооллььнниихх  

ппииттаанньь  ддлляя  ззааккррііппллеенннняя  ввииввччееннооггоо  ммааттееррііааллуу..  ДДоо  ссккллааддуу  

ннааввччааллььннооггоо  ппооссііббннииккаа  ууввііййшшллии  ттеессттии  зз  ккоожжннооїї  ттееммии..  ДДлляя  

ссттууддееннттіівв  ееккооннооммііччнниихх  ссппееццііааллььннооссттеейй,,  ввииккллааддааччіівв  ввиищщиихх  

ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв,,  ппррааккттииккіівв  ттаа  ввссііхх  ттиихх,,  ххттоо  ввииввччааєє  ззааррууббііжжнниийй  

ддооссввіідд  ввееддеенннняя  ооббллііккуу..  
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ВВііннннииччччииннаа  уу  ццииффрраахх  уу  22001122  ррооцціі  ::  ссттаатт..  ззбб..  

//  ДДеерржжааввннаа  ссллуужжббаа  ссттааттииссттииккии  УУккррааїїннии,,  

ГГооллооввннее  ууппррааввлліінннняя  ссттааттииссттииккии  уу  ВВііннннииццььккіійй  

ообблл..  ;;  ззаа  рреедд..  СС..  НН..  ІІггннааттоовваа,,  ввііддпп..  ззаа  ввиипп..  ОО..  ВВ..  

ШШееввччееннккоо..  ––  ВВііннннииццяя,,  22001133..  ––  118800  сс..  
 
У статистичному збірнику вміщено дані про соціально-

економічне становище Вінницької області у 2012 році у 
порівнянні з попередніми роками. Розрахований на широке 
коло читачів.  

 

 

 

 

 

 
  

ВВииссооччиинн,,  ІІ..  ВВ..    УУппррааввлліінннняя  ттооввааррооооббооррооттоомм  ппііддппррииєєммссттвв  

ррооззддррііббннооїї  ттооррггііввлліі  ::  ммооннооггррааффііяя  //  ІІ..  ВВ..  ВВииссооччиинн..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  

554444  сс..  
Монографію присвячено розробці теоретико-

методологічних засад та практичного інструментарію 
управління товарооборотом на підприємствах роздрібної 
торгівлі. Досліджено сутність товарообороту підприємства 
роздрібної торгівлі як економічної категорії та економічного 
показника. Вдосконалено методичний інструментарій аналізу, 
прогнозування та планування товарообороту на підприємствах 
роздрібної торгівлі.  

Призначено для наукових співробітників, викладачів, 
аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, працівників торговельної сфери. 
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ГГооллоошшууббоовваа,,  НН..  ОО..  ООррггааннііззааццііяя  ттооррггііввлліі  ::  ппііддррууччнниикк  

//  НН..  ОО..  ГГооллоошшууббоовваа..  ––  22--ггее  ввиидд..,,  ппееррееррообблл..  ттаа  ддооппоовв..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  

22001122..  ––  668800  сс..  
 
У підручнику розглядаються питання структурно-

територіальної організації роздрібної та оптової торгівлі, 
формування торговельних мереж, організації процесу продажу 
товарів і обслуговування покупців у магазинах, розвитку поза 
магазинних форм роздрібного продажу товарів, організації 
товаропостачання роздрібної торговельної мережі, організації 
технологічних процесів на складах та їх ефективності, розвитку 
упаковки та організації роботи з нею в торгівлі, організації 
перевезення товарів.  

Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, 
викладачів вищих навчальних закладів торговельного профілю, 
керівників торговельних підприємств та інших фахівців, які 
цікавляться питаннями організації торгівлі. 

 

 

  

ІІллььччееннккоо,,  НН..  ББ..    ППррооееккттуувваанннняя  ттооррггооввееллььнниихх  ообб’’єєккттіівв  ::  ННааввчч..  

ппооссііббнниикк  //  НН..  ББ..  ІІллььччееннккоо,,  ОО..  ОО..  ККааввуунн..  ––  КК..  ::  

ККННТТЕЕУУ,,  22001111..  ––  228844  сс..  
 

У навчальному посібнику висвітлено проблеми 
визначення суб'єктом господарювання потреби у будівництві 
нового торговельного об'єкта або реконструкції існуючого, 
оцінення потенціалу місця розташування торговельного 
об'єкта та особливості впливу наявних пішохідних та 
автомобільних потоків на асортиментний профіль магазину. 
Приділено увагу основним вимогам до проектування 
торговельної і неторговельної площі магазину та 
облаштування зон приймання, зберігання товарів та 
підготовки їх до продажу, порядку розміщення торговельно-
технологічного обладнання у торговельній залі, питанням 
розподілу функціональних зон планування складських 
приміщень та методам розрахунків їх техніко-економічних 

характеристик, проектним вимогам до вибору земельної 
ділянки та її облаштування. 

Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів вищих та середніх 
навчальних закладів торговельного профілю, а також фахівців та консультантів у галузі 
торговельної нерухомості, дизайнерів, архітекторів. 
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ККааллііннііччееннккоо,,  ОО..  ВВ..    ЕЕккооннооммііккаа  ппііддппррииєєммссттвваа  ::  ппррааккттииккуумм  ::  ннааввчч..  

ппооссііббнниикк  //  ОО..  ВВ..  ККааллііннііччееннккоо,,  ОО..  ДД..  ППллооттнниикк..  ––  

КК..  ::  ККооннддоорр,,  22001122..  ––  660000  сс..  
 
Навчальний посібник відповідає типовій програмі 

навчальної дисципліни "Економіка підприємства". У ньому 
запропоновано основні теоретичні підходи, приклади 
розв'язку задач, словник економічних показників, словник 
основних термінів, а також список рекомендованої літератури. 

Навчальний посібник розрахований на студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
аспірантів, викладачів і спеціалістів аграрних підприємств. 
Видання також буде корисним при виконанні дипломних та 
дисертаційних робіт. 

 

 

 

 

 

 
ККррееггуулл,,  ЮЮ..  ІІ..    ААддммііннііссттррааттииввннее  ппррааввоо  іі  ппррооццеесс  ::  ННааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ЮЮ..  ІІ..  ККррееггуулл..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  222244  сс..  

 
Навчальний посібник містить загальні рекомендації щодо 

вивчення дисципліни «Адміністративне право і процес», охоплює 
тридцять одну тему курсу, до кожної теми наводяться фактичні 
завдання, завдання щодо визначення термінів і понять, тести, 
ситуаційні завдання, а також список рекомендованих джерел. 

Призначений для студентів спеціальності 
«Правознавство», а також студентів економічних спеціальностей, 
які вивчають адміністративне право України. 
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ЛЛііггооннееннккоо,,  ЛЛ..  ОО..    ККооннттррооллііннгг  уу  ттооррггііввлліі  ::  ммооннооггррааффііяя  

//  ЛЛ..  ОО..  ЛЛііггооннееннккоо,,  ОО..  АА..  ВВеерржжббииццььккиийй..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001133..  ––  226688  cc..  
 

У монографії розглянуто змістовне наповнення, історичну 
ретроспективу концепцій та особливості національних шкіл 
контролінгу; викладено теоретичні основи формування системи 
контролінгу на підприємствах та методичні засади оцінки 
результативності її формування на стадії впровадження та 
практичного використання. Представлено матеріали досліджень 
щодо стану впровадження та результативності використання 
контролінгу на підприємствах торгівлі України; визначено цільові 
параметри його формування з урахуванням специфіки діяльності 
торговельних підприємств.  

Монографія стане в нагоді студентам, слухачам, аспірантам, 
викладачам вищих навчальних закладів, практикуючим 
фахівцям, які цікавляться проблематикою контролінгу та 
займаються його впровадженням. 

 

 

 
ММааррччуукк,,  ВВ..  ММ..    ТТееооррііяя  ддеерржжааввии  іі  ппрраавваа  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ВВ..  ММ..  ММааррччуукк,,  ОО..  ВВ..  ККооррооллььккоовв..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  441166  сс..  
 

Засвоєння основних понять і категорій правознавства та 
державознавства слугуватиме формуванню у студентів 
професійної правової культури, озброїть їх знаннями та 
навичками, які зі знаннями з інших юридичних дисциплін 
необхідні для розв'язання практичних завдань, що виникають у 
будь-якій сфері суспільного життя: економічній, соціально-
культурній, адміністративно-політичній та ін. Вивчення 
навчального курсу «Теорія держави і права» сприятиме 
прищепленню глибоких професійних переконань у тому, що 
сучасне цивілізоване суспільство може успішно функціонувати і 
розвиватися тільки за умов додержання законності і 
правопорядку. 

Для студентів-правознавців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» професійного спрямування «Правознавство» всіх 

форм навчання. 

 



 

7 

ММииххааййллііччееннккоо,,  ГГ..  ІІ..    ІІннннооввааццііййнниийй  ррооззввииттоокк  ттууррииззммуу  ::  ммооннооггррааффііяя  

//  ГГ..  ІІ..  ММииххааййллііччееннккоо..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  660088  сс..  

 
У монографії викладено теоретико-методологічні 

засади інноваційного розвитку туризму, розкрито генезу 
інноваційних теорій, визначено напрями трансформації 
процесів управління і гармонійного розвитку туристичних 
підприємств, фактори інноваційних змін та особливості 
формування інноваційної стратегії туристичного підприємства. 
Проведено структурний аналіз інноваційного розвитку 
туризму як сфери діяльності, складових інноваційного процесу 
та динаміки нововведень у туризмі; структурно-
інституціональний аналіз ринку туристичних послуг. Визначено 
заходи мотивації інноваційної активності, оновлення і 
модернізації технологічних процесів туристичних підприємств, 
дієвість інвестиційної політики та потенціал інноваційного 

розвитку підприємств туризму завдяки інтелектуальному, 
репутаційному, комунікативному та ресурсному потенціалу туризму. 

Розраховано на науковців, викладачів, працівників туристичної сфери і тих, хто 
цікавиться питаннями інноватики туризму. 

 

 
ММііссццее  ВВііннннииццььккооїї  ооббллаассттіі  вв  ееккооннооммііцціі  УУккррааїїннии  ::  ссттааттииссттииччнниийй  

ззббііррнниикк  //  ДДеерржжааввннаа  ссллуужжббаа  ссттааттииссттииккии  УУккррааїїннии,,  

ГГооллооввннее  ууппррааввлліінннняя  ссттааттииссттииккии  уу  ВВііннннииццььккіійй  

ообблл..  ;;  [[ззаа  рреедд..  СС..  НН..  ІІггннааттоовваа,,  ввііддпп..  ззаа  ввиипп..  ОО..  ВВ..  

ШШееввччееннккоо]]..  ––  ВВііннннииццяя,,  22001133..  ––  115533  сс..  
 
У статистичному збірнику наведені дані про місце 

Вінницької області в економіці України за 2012 рік у порівнянні 
з попередніми роками. Розрахований на широке коло 
користувачів. 
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ММооссттоовваа,,  ЛЛ..  ММ..    ООррггааннііззааццііяя  ооббссллууггооввуувваанннняя  ннаа  ппііддппррииєєммссттвваахх  

рреессттооррааннннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ЛЛ..  ММ..  ММооссттоовваа,,  

ОО..  ВВ..  ННооввііккоовваа..  ––  22--ггее  ввиидд..  ––  [[КК..]]  ::  ЛЛіірраа--КК,,  22001122..  ––  338888  сс..  
 

У навчальному посібнику викладена комплексна 
характеристика організації обслуговування в закладах 
ресторанного господарства різних типів. Наводяться вимоги до 
виробничих та торгових приміщень. Дається характеристика 
посуду, устаткуванню та білизні. В посібнику наводяться 
основні види меню, правила подачі холодних і гарячих 
закусок, страв і напоїв, зокрема лікеро-горілчаних виробів і 
вин, правила їх підбору і подачі. Значна увага приділена 
особливостям обслуговування в готельно-туристичних 
комплексах та за місцем роботи і навчання. 

Посібник призначений для студентів вищих навчальних 
закладів, він також буде корисний працівникам системи 
громадського харчування, широкому колу читачів, які 
цікавляться особливостями обслуговування в закладах 

ресторанного господарства. 
 

 

 
ООррггааннііззааццііяя  ггооттееллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ОО..  ММ..  ГГооллооввккоо,,  НН..  СС..  ККааммппоовв,,  СС..  СС..  ММааххллииннееццьь,,  ГГ..  ВВ..  ССииммооччккоо..  ––  КК..  ::  

ККооннддоорр,,  22001122..  ––  333388  сс..  
 

У навчальному посібнику розкрито сутність процесів 
організації робіт і надання послуг в готельному господарстві. 
Розкрито такі змістові модулі, як історія розвитку світового 
готельного господарства України і Закарпаття; будівництво, 
архітектура, інтер'єр, типи і класифікація підприємств 
готельного господарства; культура обслуговування готельного 
господарства; функціональна організація приміщень, 
організація і технологія обслуговування, надання основних та 
додаткових послуг; технологія прибирання, організація послуг 
харчування і приготування напоїв, організація безпеки. 

Навчальний посібник призначений для студентів вищих 
навчальних закладів напрямку підготовки «Готельно-
ресторанне господарство» та може бути використаний для 

вивчення таких дисциплін, як «Дизайн об'єктів готельно-
ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Технологія 
продукції ресторанного господарства». 
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ООррггааннііззааццііяя  ооббссллууггооввуувваанннняя  уу  ззааккллааддаахх  рреессттооррааннннооггоо  

ггооссппооддааррссттвваа  ::  ппііддррууччнниикк  //  [[АА..  АА..  ММааззааррааккіі,,  НН..  

ОО..  ПП''яяттннииццььккаа,,  ГГ..  ТТ..  ПП''яяттннииццььккаа,,  ТТ..  ЄЄ..  

ЛЛииттввииннееннккоо,,  АА..  ММ..  РРаассууллоовваа,,  ОО..  ММ..  ГГррииггооррееннккоо,,  

ММ..  ЛЛ..  ССввііттллииччннаа,,  ІІ..  ЮЮ..  ААннттооннююкк,,  ЛЛ..  ВВ..  ЛЛууккаашшоовваа,,  

АА..  ОО..  ММееддввєєддєєвваа,,  НН..  ПП..  ББллааггооппооллууччннаа,,  ІІ..  ІІ..  

ГГааййооввиийй]]  ;;  ззаа  ззаагг..  рреедд..  НН..  ОО..  ПП''яяттннииццььккооїї..  ––  КК..  ::  

ККооннддоорр,,  22001122..  ––  555577  сс..  
  
У підручнику розкрита сутність організації процесу 

обслуговування у закладах ресторанного господарства різних 
типів і класів. Дана характеристика матеріально-технічної бази 
як необхідної передумови організації процесу 
обслуговування. Висвітлені основні правила подавання страв і 
напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і 
форми обслуговування споживачів, які використовуються в 

закладах ресторанного господарства як повсякденно, так і при 
проведенні бенкетів та прийомів, здійсненні кейтерингового обслуговування, створенні 
умов для розваг і відпочинку. Розкрито особливості організації процесу обслуговування в 
ресторанах, барах, кафе, закладах ресторанного господарства при готелях. Визначено 
основні правила і вимоги при обслуговуванні учасників культурних, громадських, 
спортивних заходів, іноземних туристів, пасажирів на транспорті, соціально незахищених 
верств населення тощо. 

 

 
ООррллееннккоо,,  ВВ..  ІІ..    ІІссттооррііяя  ддеерржжааввии  іі  ппрраавваа  УУккррааїїннии  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ВВ..  ІІ..  ООррллееннккоо,,  ВВ..  ВВ..  ООррллееннккоо..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  448888  сс..  
 

Навчально-методичний посібник розроблений згідно 
з вимогами до обов'язкових стандартів з історії держави і 
права України, затверджених Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України, і розрахований на 
студентів юридичних спеціальностей, викладачів, учнів та 
всіх, хто цікавиться питаннями історії держави і права 
України. 

Він включає тези лекцій до всіх тем курсу «Історія 
держави і права України», тести, ситуаційні, проблемні та 
практичні завдання, словник термінів, список 
рекомендованих джерел, охоплює період із найдавніших 
часів до сьогодення. Використовуючи видання, студенти 
зможуть конкретизувати свої знання з предмета, 
повторити основні поняття, визначення, згадати історичні 
факти, тенденції та закономірності розвитку держави і 
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права України на тому чи іншому історичному етапі розвитку, сформулювати своє його 
бачення. 

 

ПП''яяттннииццььккаа,,  ГГ..  ТТ..    ІІннннооввааццііййнніі  рреессттоорраанннніі  ттееххннооллооггііїї::  ооссннооввии  

ттееооррііїї  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ГГ..  ТТ..  ПП''яяттннииццььккаа,,  НН..  ОО..  ПП''яяттннииццььккаа..  ––  КК..  ::  

ККооннддоорр,,  22001133..  ––  225500  сс..  
 

У навчальному посібнику розкрито сутність інновацій та 
інноваційного процесу, подано характеристику сфери 
інноваційної діяльності, розкрито процес створення і освоєння 
прогресивної виробничої технології, проектування продукції 
та послуг, розглянуто методику оцінювання інноваційних 
переваг та ефективності інновацій, управління інноваційними 
процесами з урахуванням специфіки діяльності у сфері 
ресторанного господарства. 

 

 

 

 

 

 

 
РРооззввииттоокк  ооссввііттии  ннаа  ВВііннннииччччиинніі  ::  ссттааттииссттииччнниийй  ззббііррнниикк  

//  ДДеерржжааввннаа  ссллуужжббаа  ссттааттииссттииккии  УУккррааїїннии,,  ГГооллооввннее  

ууппррааввлліінннняя  ссттааттииссттииккии  уу  ВВііннннииццььккіійй  ообблл..  ;;  [[ззаа  

рреедд..  СС..  ВВ..  РРииббааллккоо,,  ввііддпп..  ззаа  ввиипп..  НН..  ПП..  ГГннааттююкк]]..  ––  

ВВііннннииццяя,,  22001133..  ––  8888  сс..  

 
Збірник «Розвиток освіти на Вінниччині» пропонує 

Вашій увазі широкий вибір статистичних показників про 
мережу дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх 
навчальних закладів, професійно-технічних навчальних 
закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ та III—IV рівнів 
акредитації в області, чисельність в них дітей, учнів та 
студентів, а також дані щодо підготовки аспірантів. Показники 
наведені в цілому по області в розрізі районів, міських 
поселень та сільській місцевості. 

Збірник ґрунтується на використанні матеріалів 
державної статистики, а також адміністративних даних управління освіти і науки 
Вінницької обласної державної адміністрації. У підготовці збірника приймали участь 
фахівці управління статистики послуг, статистики будівництва та інвестицій, населення, 
статистики цін та управління статистики праці Головного управління статистики у 
Вінницькій області. 
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РРооммааннееннккоо,,  ОО..  ЛЛ..    ССммааккооввіі  ттооввааррии  ::  ппііддррууччнниикк  //  ОО..  ЛЛ..  РРооммааннееннккоо..  ––  

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

22001122..  ––  556600  сс..  ––  ((ССееррііяя  ""ТТооввааррооззннааввссттввоо""  ::  ззаасснноовв..  

уу  11999999  рр..))..  
 

У підручнику описано хімічний склад смакових товарів, 
їх харчову цінність, класифікацію, асортимент, умови та 
терміни зберігання. Матеріал оновлено відповідно до діючих в 
Україні державних стандартів та сучасного торговельного 
асортименту. Дано товарознавчу характеристику чаю, кави, 
прянощів, приправ, безалкогольних, слабоалкогольних та 
алкогольних напоїв, виноградних, плодово-ягідних вин та 
коньяків, тютюнових виробів. Висвітлено питання впливу 
сировини, окремих технологічних операцій виробництва на 
формування якості смакових товарів, визначено зміни у 

процесі зберігання, розглянуто дефекти смакових товарів. 
Призначено для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації 

товарознавчих спеціальностей за напрямом «Товарознавство та підприємницька діяльність» 
рівня «бакалавр» та викладачів. 

 

 

 
ССееммччуукк,,  АА..  РР..    ЕЕккооннооммііккоо--ммааттееммааттииччнніі  ммееттооддии  іі  ммооддеелліі  ::  ннааввчч..  

ппооссііббнниикк  //  АА..  РР..  ССееммччуукк,,  ВВ..  ІІ..  ДДееннииссееннккоо,,  ІІ..  ЗЗ..  ГГооттииннччаанн..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  

22001133..  ––  114488  сс..  
 

У навчальному посібнику розглядаються різні 
економічні задачі, створюються їхні математичні моделі і 
засобами MS Excel шукаються їхні розв'язки. Математичні 
моделі цих задач є задачами лінійного та цілочислового 
програмування, різними транспортними задачами, задачами 
дробово-лінійного програмування та задачами, які 
використовують теорію матричних ігор. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів та інших спеціальностей, які вивчають 
моделювання економіки, а також учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, 
коледжів. 
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ССооццііааллььнноо--ппооллііттииччнніі  ееккооннооммііччнніі  ттаа  ггууммааннііттааррнніі  ввииммііррии  

єєввррооппееййссььккооїї  ііннттееггррааццііїї  УУккррааїїннии::  ззббііррнниикк  ннааууккооввиихх  ппррааццьь  ММііжжннааррооддннооїї  

ннааууккооввоо--ппррааккттииччннооїї  ккооннффееррееннццііїї  2288--3311  ттррааввнняя  22001133  ррооккуу,,  УУккррааїїннаа  ––  

ССллооввааччччииннаа::  вв  22--хх  чч..  ––  [[ВВііннннииццяя]]  ::  [[ЦЦееннттрр  ппііддггооттооввккии  ннааууккооввиихх  ттаа  

ннааввччааллььнноо--ммееттооддииччнниихх  ввииддаанньь  ВВТТЕЕІІ  ККННТТЕЕУУ]]    

ЧЧ..  11  ::  ННааууккооввіі  ппрраацціі..  ––  555566  сс..  

ЧЧ..  22  ::  ННааууккооввіі  ппрраацціі..  ––  442288  сс..    

 
У збірниках наукових 

праць Міжнародної науково-
практичної конференції роз-
глядаються пріоритети розвитку 
національної економіки Укра-
їни в сучасних умовах, ін-
новаційні підходи і технології 
менеджменту вітчизняних під-
приємств, перспективи та нап-
рямки трансформації фінансової 
системи України уніфікації облі-
ково-аналітичних процедур. 

 Досліджуються сучасні 
тенденції розвитку інфор-
маційних технологій в науці, 
освіті, економіці; проблеми 
організації товаропостачання з 

точки зору маркетингу, товарознавства, експертизи, технології виробництва і просування; 
європейський та світовий досвід організації ресторанного та туристичного бізнесу; 
компетентнісний підхід в освіті: можливості застосування в контексті європейської 
інтеграції вищої освіти регулювання суспільних відносин в державах Європи правові та 
психологічні аспекти. Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів, магістрів 
та студентів. 
 

ТТооррггооввееллььннее  ппііддппррииєєммннииццттввоо::  ттееооррііяя  ттаа  

ппррааккттииккаа  ::  ммооннооггррааффііяя  //  ззаа  рреедд..  ЛЛ..  ОО..  ЛЛііггооннееннккоо,,  

[[ЛЛ..  ОО..  ЛЛііггооннееннккоо,,  ГГ..  ММ..  ББооггооссллааввееццьь,,  ІІ..  ВВ..  

ВВииссооччиинн,,  ГГ..  ЛЛ..  ППііррааттооввссььккиийй,,  ІІ..  ВВ..  ССттоояяннееннккоо,,  ТТ..  

ВВ,,  ХХааррччуукк,,  ГГ..  ЛЛ..  ККрраассннееввиичч,,  РР..  ІІ,,  РРииббаакк,,  ОО..  ММ,,  

ТТррууббеейй,,  СС..  АА..  ББууллььббаа,,  ІІ..  ОО..  ГГооллооввккоо,,  НН..  ММ..  

ДДааннііллоовваа,,  ГГ..  ММ..  ССппаащщееннккоо,,  СС..  ІІ..  ГГууббаарр]]..  ––  КК..  ::  

ККННТТЕЕУУ,,  22001122..  ––  330044  сс..  
 

У монографії визначено сутність торговельного 
підприємництва, наведено характеристику суб'єктів 



 

13 

торговельного підприємництва. Досліджено динаміку кількості та складу суб'єктів 
торговельного підприємництва в Україні. Проведено оцінку розвитку суб'єктів 
торговельного підприємництва у сфері роздрібної торгівлі. Висвітлено тенденції розвитку 
обсягів продажів суб'єктів торговельного підприємництва та розвитку торгівлі на ринках 
України в цілому. Визначено проблеми, що стримують розвиток торговельного 
підприємництва в Україні. Проведена поглиблена оцінка ефективності здійснення 
торговельного бізнесу в Україні. 

Монографія стане у нагоді студентам, слухачам, аспірантам, викладачам вищих 
навчальних закладів економічного спрямування. 

 

  

ТТррааннссппооррттнноо--ееккссппееддииттооррссььккаа  ддііяяллььннііссттьь  ::  

[[ннааввчч..  ппооссііббнниикк]]  //  СС..    ЛЛ..    ЛЛииттввииннееннккоо,,  ТТ..  ЮЮ..    

ГГааббррііееллоовваа,,  ПП..  ОО..  ЯЯннооввссььккиийй,,  ГГ..  ІІ..  ННеессттееррееннккоо..  ––  

КК..  ::  ККооннддоорр,,  22001122..  ––  118800  сс..  
 

У навчальному посібнику викладено основи організації 
та правового регулювання транспортно-експедиторської 
діяльності, висвітлено особливості правового регулювання 
перевезень та транспортно-експедиторської діяльності. 
Наведено договірні основи доставки вантажу, а також особли-
вості доставки вантажів у міжнародній торгівлі. Описані 
особливості документального оформлення доставки 
вантажів, базові принципи розробки технологічного процесу 
доставки вантажів, а також особливості управління 

транспортним процесом, організація складування, 
консалтингові та митно-брокерські послуги. 

Для студентів спеціальностей 7/8.07010І02 «Організація перевезень і управління на 
транспорті (за видами транспорту)» транспортних навчальних закладів України. 

 
 
 

 
 
 
 

1. Англійська мова за професійним спрямуванням : збірник завдань для розвитку 
комунікативних навичок : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0517 "Харч. пром-
сть та перероб. с.-г. продукції", 1401 "Сфера обслуг." : напр. підгот. "Харч. технології та 
інженерія", "Готельно-ресторанна справа" : проф. спрям. "Технології в ресторан. 
господарстві" / авт. О. Б. Мойсієнко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 42 с. – (2 прим.). 

2. Антикризове управління підприємством : програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр" 
: галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" 
: напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит", 030504 "Економіка підприємства", 030601 
"Менеджмент" / авт.: Л. О. Лігоненко, О. О. Хіленко. – К. : КНТЕУ, 2013. – 22 с. – (1 прим.). 

 Методичні видання 
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3. Аудит державних фінансів : практикум : освіт.-кваліф. рівень "магістр", "спеціаліст" 
: галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит", 
030509 "Облік і аудит" : спец. "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" : спеціаліз. "Держ. фін. 
контроль" / уклад.: О. О. Разборська, Г. В. Даценко. – Вінниця : Центр підготовки наукових 
та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 120 с. – (3 прим.). 

4. Вища та прикладна математика : практикум / авт.: Л. З. Мащенко, С. В. Білоусова, 
Ю. А. Гладка, Т. В. Ковальчук, Л. М. Яницька. – К. : КНТЕУ, 2012. – 204 с. – (2 прим.). 

5. Вища та прикладна математика : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менедж.", "Менедж. і адмініструв.", 0305 "Екон. та 
підприємництво", 1404 "Сфера обслуг." : напр. підгот. "Менедж.", "Тов-во та торг. 
підприємництво", "Туризм" / авт.: І. О. Гулівата, О. В. Іващук. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 176 с. – (3 прим.). 

6. Вища та прикладна математика : збірник тестових завдань : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0306 "Менедж.", "Менедж. і адмініструв.", 0305 "Екон. та 
підприємництво", 1404 "Сфера обслуг." : напр. підгот. "Менедж.", "Тов-во та торг. 
підприємництво", "Туризм" / авт. О. В. Іващук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 
навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 92 с. – (3 прим.). 

7. Гігієна і санітарія у ресторанному господарстві : програма та робоча програма : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 051701 "Харчові технології та інженерія" 
/ авт. А. О. Медведєва. – К. : КНТЕУ, 2012. – 26 с. – (1 прим.). 

8. Державний фінансовий контроль : практикум / авт. В. Г. Барановська. – К. : КНТЕУ, 
2012. – 42 с. – (2 прим.). 

9. Ділова іноземна мова (англійська) : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : всі напрями підготовки / авт. Г. Є. Мурасова. – 
К. : КНТЕУ, 2012. – 34 с. – (2 прим.). 

10. Ділова іноземна мова : методичні рекомендації для викладання дисципліни з 
використанням засобів дистанційного навчання : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : для 
викладачів кафедри / авт. Г. Є. Мурасова. – К. : КНТЕУ, 2012. – 27 с. – (3 прим.). 

11. Діловий етикет : методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : напр. підгот. "Менеджмент" : проф. спрям. 6.030601.01 
"Менеджмент організації", 6.030601.06 "Менеджмент ЗЕД" / авт. Г. М. Красніцька. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 
28 с. – (3 прим.). 

12. Економетрія : методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної 
роботи студентів з використанням ПЕОМ : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 
0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 
6.03060101 "Менеджмент організацій торгівлі", 6.03060104 "Менеджмент ЗЕД" / авт.: Г. А. 
Рудомін, М. В. Бондар. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 
видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 107 с. – (3 прим.). 

13. Економіка та організація інноваційної діяльності : збірник завдань / авт.: С. М. 
Дайновська, Т. В. Заварзіна, М. С. Молодоженя. – К. : КНТЕУ, 2012. – 67 с. – (2 прим.). 

14. Економіка торговельного підприємства : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", 
0306 "Менедж. і адміністрування" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства", 
6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Менедж. організацій торгівлі", "Менедж. ЗЕД" 
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/ уклад.: С. Д. Супрун, О. М. Кульганік. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 80 с. – (3 прим.). 

15. Економічна теорія : методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 057 "Харч. 
пром-сть та перероб. с.-г. продукції ", 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 
"Туризм", "Харч. технології та інженерія", "Тов-во та комерц. діяльн." / уклад. Н. Л. 
Краснянська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 70 с. – (3 прим.). 

16. Естетика товарів та дизайн : практикум / авт.: Л. В. Черняк, С. О. Сіренко, О. Г. 
Золотарьова. – К. : КНТЕУ, 2012. – 73 с. – (2 прим.). 

17. Зошит-практикум з теплотехніки / авт.: Н. П. Дроба, Т. Б. Паригіна. – К. : КНТЕУ, 
2012. – 58 с. – (1 прим.). 

18. Івентивний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-
кваліф. рівень "магістр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0306 "Менеджмент" : 
напр. підгот. 140103 "Туризм", 030601 "Менеджмент" : спец. "Туризмознавство (туристична 
діяльність)", "Менедж. ЗЕД", "Менедж. орг. і адміністрування" / авт. А. К. Мідляр. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 
22 с. – (3 прим.). 

19. Ідентифікація будівельних матеріалів та виробів : програма та робоча програма : 
освіт.-кваліф. рівень "магістр" : галузь знань "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 
030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : спец. 8.03051001 "Товарознавство 
і комерційна діяльність" / авт. О. І. Сім'ячко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 20 с. – (1 прим.). 

20. Імітаційне моделювання : методичні рекомендації до виконання лабораторних 
робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот 030502 "Економічна кібернетика" / авт.: В. М. Краснощок, О. В. Криворучко, О. 
І. Козік. – К. : КНТЕУ, 2012. – 32 с. – (2 прим.). 

21. Інвестиційний аналіз : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030508 
"Фінанси" : проф. спрям. "Державні фінанси" / авт.: О. М. Денисюк, С. П. Ковальчук. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 
54 с. – (3 прим.). 

22. Інвестиційний менеджмент : програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр" : галузь 
знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : спец. 
03050801 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінанси підприємства" / авт. Н. М. Гуляєва, О. В. 
Корольова-Казанська, І. М. Вавдійчик. – К. : КНТЕУ, 2013. – 13 с. – (1 прим.). 

23. Інженерна графіка : методичні рекомендації до лабораторних занять : освіт.-
кваліф. рівень "бакалавр" : напр. підгот. 0917 "Харчова технологія та інженерія" : проф. 
спрям. 091711 "Технологія харчування" : спец. 091711.01 "Технологія харчування, 
ресторанна справа і сервіс" / авт. Т. В. Савченко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 118 с. – (2 прим.). 

24. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська) : методичні 
рекомендації з розвитку навичок усного мовлення для студентів I-II курсів : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : всі напрями підготовки / уклад.Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 43 с. – (3 прим.). 

25. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька) : Ділова гра 
"Geschaftsverhandlungen mit und ohne Konflikten" : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : всі 
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напрями підготовки / уклад.: О. О. Самохвал, О. В. Петрунчак. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 30 с. – (3 прим.). 

26. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : збірник завдань до практичних 
занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" 
/ уклад. Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 
видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 67 с. – (3 прим.). 

27. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до 
формування граматичної компетенції студентів I-II курсів : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" 
: галузь знань 0305 "Економіка та підприємство" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит", 
6.030509 "Облік і аудит у підприємництві", 6.030502 "Економічна кібернетика" / уклад. С. В. 
Гладьо. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 67 с. – (3 прим.). 

28. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча програма : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 
030601 "Менеджмент" / авт.: А. Г. Латигіна, Л. І. Бербенець, О. Б. Лисак, Л. О. Орленко, Л. С. 
Уханова, Л. А. Колот, О. В. Дубініна, В. О. Кравченко. – К. : КНТЕУ, 2013. – 20 с. – (1 прим.). 

29. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча програма : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140101 
"Готельно-ресторанна справа" / авт.: А. Г. Латигіна, Л. І. Бербенець, А. Є. Мурасова. – К. : 
КНТЕУ, 2013. – 15 с. – (1 прим.). 

30. Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька) : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : всі напрями підготовки / уклад. Г. В. Черній. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 39 с. – (3 прим.). 

31. Іноземна мова за професійним спрямуванням : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань "Гуманітарні науки" : 
напр. підгот. 6.020107 "Туризм" / уклад. Н. І. Костенко. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 58 с. – (3 прим.). 

32. Інформаційні системи в менеджменті : програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" 
: галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" 
/ авт. В. П. Чернякін. – К. : КНТЕУ, 2013. – 12 с. – (1 прим.). 

33. Інформаційні системи і технології : робоча програма : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0303 "Журналістика та інформація" : напр. підгот. 030302 
"Реклама і зв'язки з громадськістю" / авт. О. І. Пурський. – К. : КНТЕУ, 2012. – 30 с. – (1 
прим.). 

34. Інформаційні системи і технології фінансового контролю : практикум / авт. І. С. 
Несходовський. – К. : КНТЕУ, 2011. – 67 с. – (2 прим.). 

35. Комерційне право : практикум / авт. Л. А. Микитенко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 82 с. – (2 
прим.). 

36. Комп'ютерний практикум : програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 
знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" 
/ авт. О. Ф. Кузнєцов. – К. : КНТЕУ, 2013. – 22 с. – (1 прим.). 

37. Кулінарна етнологія : програма та робоча програма : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот 6.140103 "Туризм" 
/ авт.: М. П. Демічковська, Т. О. Марцин. – К. : КНТЕУ, 2012. – 30 с. – (1 прим.). 

38. Логістика : робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка та підприємництво", 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140101 
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"Готельно-ресторанна справа", 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" 
/ авт.: Н. Б. Ільченко, В. М. Торопков, Т. М. Григоренко. – К. : КНТЕУ, 2013. – 34 с. – (1 прим.). 

39. Макроекономіка : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : напр. підгот. "Економіка та підприємництво", "Менеджмент" / авт. Т. А. 
Щербакова. – К. : КНТЕУ, 2012. – 46 с. – (2 прим.). 

40. Макроекономіка : програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 
030504 "Економіка підприємства", 030601 "Менеджмент" / авт.: В. Д. Лагутін, І. П. 
Соколовська, Ю. М. Уманців, Т. А. Щербакова. – К. : КНЕУ, 2013. – 14 с. – (1 прим.). 

41. Математика для економістів : збірник тестових завдань : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань "Економіка та підприємн." : напр. підгот. "Екон. кіберн.", 
"Міжнар. екон.", "Економіка п-ва", "Маркетинг", "Фін-си і кредит", "Облік і аудит" : проф. 
спрям. "Екон. кіберн.", "Міжнар. екон. " *та ін.+ / авт. О. В. Іващук. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 112 с. – (3 прим.). 

42. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" : спец. 7.03050201 
"Економічна кібернетика" / авт.: І. О. Гулівата, Л. П. Гусак. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 45 с. – (3 прим.). 

43. Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів : методичні 
рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 
"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство та торговельне 
підприємництво" / авт.: Н. В. Мережко, Т. А. Караваєв, В. П. Вербій, Л. В. Андрієвська. – К. : 
КНТЕУ, 2013. – 55 с. – (2 прим.). 

44. Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів : методичні 
рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 
знань "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство та 
торговельне підприємництво" / авт.: Н. В. Мережко, Т. А. Караваєв, В. П. Вербій, Л. В. 
Андрієвська. – К. : КНТЕУ, 2013. – 54 с. – (2 прим.). 

45. Методика викладання у вищій школі : програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр" : 
всі галузі знань / авт.: Є. В. Мних, С. В. Бардаш, В. І. Орленко. – К. : КНТЕУ, 2013. – 15 с. – (1 
прим.). 

46. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : збірник задач / авт. О. 
В.Дьяченко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 59 с. – (2 прим.). 

47. Міжнародна економіка : методичні рекомендації до виконання курсових робіт : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 030503 "Міжнародна економіка" : проф. спрям. 6050503 "Міжнародна економіка" 
/ авт.: Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко, К. І. Ладиченко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 30 с. – (2 прим.). 

48. Міжнародні економічні відносини : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 1401 "Готельно-ресторанна справа", 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : напр. підгот. "Готельно-ресторанна справа", "Менедж/" : проф. спрям. 
"Готельно-ресторанна справа", "Менедж. орг. і адмініструв." / уклад.: В. А. Гарбар, Л. П. 
Сисюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 
2012. – 83 с. – (3 прим.). 

49. Моделі і структури даних : методичні рекомендації та індивідуальні завдання до 
практичних робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
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підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт.: М. О. Цензура, С. І. 
Дехтяренко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 124 с. – (2 прим.). 

50. Моделювання економіки : методичні рекомендації до виконання курсових робіт : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. 
підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт. С. Л. Рзаєва. – К. : КНТЕУ, 2012. – 24 с. – (2 
прим.). 

51. Моделювання економіки : програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь 
знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" 
/ авт.: С. Л. Рзаєва, О. В. Криворучко. – К. : КНТЕУ, 2013. – 11 с. – (1 прим.). 

52. Моделювання економічної динаміки : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка і 
підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" : спец. 030502 
"Економічна кібернетика" / авт.: В. Т. Сусіденко, І. І. Ніколіна. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 31 с. – (3 прим.). 

53. Об'єктно-орієнтоване програмування : програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : 
галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна 
кібернетика" / авт.: С. О. Баннікова, О. Ф. Кузнєцов. – К. : КНТЕУ, 2013. – 8 с. – (1 прим.). 

54. Облік на підприємствах малого бізнесу : програма : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 
"Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит в підприємництві" / авт. О. І. Мазіна. – К. : 
КНТЕУ, 2012. – 8 с. – (1 прим.). 

55. Перша усна іноземна мова (англійська) : збірник завдань до практичних занять : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 
020303 "Філологія" / авт. С. Д. Чугу. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 63 с. – (3 прим.). 

56. Планування та контроль на підприємстві : завдання до практичних занять : освіт.-
кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 
6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінанси 
підприємства" / уклад.: О. В. Балахонова, О. М. Кульганік. – Вінниця : Центр підготовки 
наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 91 с. – (3 прим.). 

57. Політична економія, мікроекономіка та макроекономіка : методичні рекомендації 
до виконання курсових робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка і підприємництво" : всі напрями підготовки / авт.: В. Д. Лагутін, В. М. Попов, Т. 
А. Щербакова, Н. В. Попова. – К. : КНТЕУ, 2012. – 23 с. – (2 прим.). 

58. Політологія : завдання до практичних занять з елементами проекту : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот.: 
"Менедж.", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Туризм" : проф. спрям. "Менеджмент орг. 
торгівлі", "Менедж. ЗЕД", "Облік і аудит в підприємництві", "ДФК" / авт. Н. М. Чорна. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 
52 с. – (3 прим.). 

59. Право (Правознавство, Адміністративне право) : завдання до практичних занять : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 
напр. підгот 6.030601 "Менеджмент " : проф. спрям. "Менеджмент організацій торгівлі", 
"Менеджмент ЗЕД" / уклад.: І. М. Білоус, В. М. Панькевич, А. М. Гаврилюк. – Вінниця : 
Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 53 с. – (3 
прим.). 
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60. Правознавство : збірник ситуаційних завдань для проведення практичних занять : 
освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : напр. підгот. "Економіка і підприємництво", 
"Менеджмент", "Торгівля", "Харчова технологія та інженерія" : д. ф. н. / авт. В. А. 
Погарченко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 83 с. – (2 прим.). 

61. Прикладна механіка : методичні рекомендації до практичних занять : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" : 
проф. спрям. "Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс" / авт. Т. В. Савченко. – 
К. : КНТЕУ, 2012. – 120 с. – (1 прим.). 

62. Прикладні задачі моделювання економічних процесів : робоча програма : освіт.-
кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 
030502 "Економічна кібернетика" / авт.: О. І. Козік, О. В. Криворучко, В. М. Краснощок. – К. : 
КНТЕУ, 2013. – 19 с. – (1 прим.). 

63. Ризикологія : програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 
"Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт. О. А. 
Харченко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 8 с. – (2 прим.). 

64. Ринок цінних паперів : практикум / авт. В. В. Адаменко. – Вінниця : КНТЕУ, 2012. – 
63 с. – (2 прим.). 

65. Робоча програма комплексної з фаху та переддипломної практики : освіт.-кваліф. 
рівень "магістр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка с.-г. продукції" : 
напр. підгот. 051701 "Харчові технології та інженерія" : спец. 8.05170113 "Технології в 
ресторанному господарстві" / авт.: О. М. Григоренко, С. М. Пересічна, С. П. Гаврилюк. – К. : 
КНТЕУ, 2012. – 35 с. – (2 прим.). 

66. Статистика : методичні рекомендації до виконання курсових робіт : освіт.-кваліф. 
рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 
"Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Банк. справа", "Держ. фінанси", "Страховий менедж.", 
"Фін. посередництво", "Управління держ. фін. ресурсами" / авт.: І. І. Попов, В. В. Рязанцева, 
Н. А. Головач. – К. : КНТЕУ, 2012. – 28 с. – (2 прим.). 

67. Страхування : програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", "магістр" : галузь знань 
0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 1401 "Сфера 
обслуговування" / авт.: Т. А. Ротова, В. В. Тринчук. – К. : КНТЕУ, 2013. – 10 с. – (1 прим.). 

68. Судово-бухгалтерська експертиза : практикум / авт. С. В. Бардаш. – К. : КНТЕУ, 
2012. – 79 с. – (2 прим.). 

69. Теорія галузевих ринків : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 
"Міжнародна економіка" : проф. спрям. 01 "Міжнародна економіка" / авт. В. М. Поліщук. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 
52 с. – (3 прим.). 

70. Теорія економічного аналізу : методичні рекомендації та індивідуальні завдання 
до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 
підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. 6.03050901 "Облік і 
аудит в підприємництві", 6.03050903 "Державний фінансовий контроль" / авт.: І. Ф. 
Лобачева, Л. Ю. Патраманська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-
методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 56 с. – (3 прим.). 

71. Товарознавство. Риба та рибні товари : методичні рекомендації до самостійної 
роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
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підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" 
/ авт. О. В. Сидоренко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 39 с. – (2 прим.). 

72. Туристичне краєзнавство : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-
кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0306 "Менедж. і 
адміністрування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм", 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 
"Туризм", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. А. Г. Кізюн. – Вінниця : Центр 
підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 23 с. – (3 прим.). 

73. Українська мова (за професійним спрямуванням) : збірник завдань для самостійної 
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