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Навчальний посібник «Облік і звітність 

в оподаткуванні» написано відповідно до 

типової програми навчальної дисципліни 

«Облік і звітність в оподаткуванні». 

У посібнику в розрізі тем висвітлено: 

облік та порядок складання звітності по 

податку на прибуток, ПДВ, акцизному податку, 

податку на доходи фізичних осіб, місцевих 

податках і зборах, майнових та ресурсних 

платежах, а також порядок обліку та складання 

звітності при спеціальних режимах 

оподаткування. 

Видання містить практичні завдання, 

тестовий контроль, тематику рефератів, 

питання для самоконтролю знань глосарій та додатки, які включають форми 

податкової звітності. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за 

спеціальністю "Облік і аудит", а саме для підготовки бакалаврів галузі знань 

 0305 «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання.

 

 

У навчальному посібнику узагальнено і 

систематизовано навчальний матеріал щодо 

теоретичних основ товарознавства, основ 

дослідження властивостей і якості товарів, 

сертифікації, метрології, стандартизації 

споживчих товарів, класифікації та 

характеристики асортименту продовольчих і 

непродовольчих товарів; класифікації, 

стандартизації тари для продовольчих і непро-

довольчих товарів та особливості їх пакування, 

основ ідентифікації і фальсифікації товарів. 

Призначено для студентів вищих 
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навчальних закладів  товарознавчих напрямів підготовки, слухачів 

 післядипломного навчання, спеціалістів-практиків.

 

 
 
Посібник спрямований на активне 

засвоєння курсу «Міжнародний маркетинг» 

згідно з чинною програмою Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України. Він містить 

аналіз загальних основ міжнародного маркети-

нгу, економічного, політико-правового та 

соціально-культурного його середовища. 

Особлива увага приділяється 

маркетинговим стратегіям на зарубіжному ринку, 

товарній політиці та ціноутворенню у міжнародному маркетингу ,засобам 

просування продукту на зарубіжний ринок. 

 Для студентів економічних вузів та факультетів

 

 
 
Данная книга предназначена для людей, 

желающих освоить профессию бармена, а также тем, 

кто хочет знать правила и способы приготовления, 

оформления и подачи смешанных напитков. 

В книге допускаются некоторые вольные 

шутки, несвойственные учебникам. Но надеюсь, эту 

книгу будут читать будущие бармены, люди 

воспитанные и с чувством юмора. 

В книге дана историческая справка по 

возникновению смешанных напитков и некоторых 
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ингредиентов. Дана классификация смешанных напитков. Рассмотрена товароведная 

характеристика компонентов, из которых приготавливаются смешанные напитки. 

Рассмотрен основной инвентарь и инструмент бармена. Обусловлены основные 

принципы приготовления смешанных напитков. Перечисляются главные группы 

смешанных напитков, правила их приготовления и подачи. Последовательность 

излагаемого материала способствует более простому, логичному и быстрому его 

усвоению. Структура книги соответствует программе подготовки барменов. 

 

 

 
 

У навчальному посібнику висвітлено 

організаційні та методичні засади формування 

і функціонування інституту місцевих фінансів. 

Розглянуто сутність, складові та засади їх 

організації. Розкрито механізми управління 

системою місцевих фінансів, а саме особливості 

формування та використання бюджетних 

коштів, збалансування місцевих бюджетів. 

Дано характеристику доходів та видатків 

підприємств комунальної власності. Особливу 

увагу приділено фінансовій діяльності 

житлово-експлуатаційного комплексу. 

Матеріал систематизовано за модулями, 

що відповідає вимогам кредитно-модульної 

системи. До кожного модулю додаються тестові 

завдання. 

Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і 

викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів місцевого самов-

рядування, фінансових органів, державного казначейства. 
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. 
Мета навчального посібника — розкрити 

суть основних категорій маркетингу 

інформаційних продуктів і послуг, розглянути 

роботу з їх створення як системи і пояснити 

кожну її складову. Викладений тут матеріал 

допоможе студентам детальніше з'ясувати 

особливості сучасного маркетингу 

інформаційних продуктів і послуг, оволодіти 

знаннями, необхідними для побудови 

ефективно діючої організації. 

Для слухачів курсів початкової 

економічної освіти, університетських курсів, 

студентів вищих навчальних закладів, 

документознавців, усіх, хто хоче ознайомитися з 

основами маркетингу інформаційних продуктів і 

послуг. 

 

 

У посібнику всебічно розглянуто 

основні засади науково-дослідної роботи. 

Наука подана як система уявлень про дійсність, 

висвітлено питання організації наукової 

діяльності, наведено структуру та класифіка-

цію наук, розкрито основи методології 

науково-дослідної роботи, проаналізовано 

організацію наукових досліджень та їх 

інформаційне забезпечення, розглянуті 

питання підведення підсумків наукових 

досліджень, виокремлено організаційні 

аспекти наукової діяльності, вимоги до підго-

товки й оформлення курсових, дипломних та 

магістерських робіт. 

Для керівників та працівників наукових 

установ, студентів вищих навчальних закладів, 

викладачів, аспірантів, усіх тих, хто займається науково-дослідною роботою. 
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Навчальний посібник призначений для 

студентів які вивчають дисципліну 

"Комп’ютерна графіка". 

У навчальному посібнику висвітлено 

питання загального ознайомлювального плану, 

що дозволяє зорієнтуватися в такій області 

інформатики, як комп'ютерна графіка. 

Розглянуто математичні та алгоритмічні основи 

подання об'єктів комп'ютерної графіки та 

питання ефективності обчислень трудомістких 

операцій тривимірної графіки. Розглянуті 

прикладні пакети для роботи з растровими та 

векторними зображеннями. На прикладах 

показується використання стандартних 

алгоритмів машинної графіки, інтерфейсних 

 засобів, сучасного мультимедійного забезпечення тощо.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 
В підручнику розглянуті питання, які 

пов'язані з моделюванням процесів і обладнання 

харчових виробництв, та роллю моделювання в 

проведенні науково-дослідних і конс-

трукторських робіт. Особлива увага приділена 

існуючим методам моделювання, їх класифікації 

і областям застосування. Показані переваги і 

недоліки кожного з методів моделювання. 

Для студентів вищих навчальних закладів 

Ш-IV рівнів акредитації за спеціальністю 

«Обладнання переробних і харчових 

виробництв». Підручник буде корисним 

аспірантам, науковим співробітникам, 

інженерно-технічним працівникам харчової і 

суміжних галузей промисловості, які займаються 

 питаннями розробки технологічного обладнання.

 

 

  

 
Розглядаються сутність податкового 

контролю в ринковій економіці, завдання та 

функції Державної податкової служби України, 

питання інформаційного забезпечення 

контролюючих органів та організації перевірок 

платників податків. Особлива увага 

приділяється оформленню результатів 

податкового контролю та відповідальності за 

порушення податкового законодавства. 

Призначений для курсантів та студентів 

юридичних та економічних вищих навчальних 

закладів, може бути корисним для фахівців 

податкової служби та працівників податкової 
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міліції. 

 

 

 
Навчальний посібник забезпечує 

дисципліну «Банківські операції» навчально-

методичними матеріалами для самостійної 

роботи студентів. До кожної теми подані 

методичні вказівки, задачі і практичні ситуації 

для обов'язкового і індивідуального розв'язку, 

тестові завдання, проблемні питання та список 

нормативної літератури. В посібнику наведено 

розв'язання типових задач з курсу, а також 

міститься термінологічний словник, 

індивідуальні завдання для самостійної роботи 

студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання, карта самостійної роботи студента, 

порядок і критерії оцінювання знань 

студентів. 

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра напряму підготовки 

«Фінанси і кредит».  

 

Навчальний посібник ґрунтовно 

досліджує та пропонує до вивчення питання, 

які характеризують регіональну економіку 

України і рекомендовані Міністерством освіти і 

науки у відповідній навчальній програмі. 

Особлива увага звертається на теоретичні 

складові економіки регіонів, розміщення 

продуктивних сил, регіональну економічну 

політику держави, природний та 

трудоресурсний потенціал, промисловий 

розвиток, охорону навколишнього середовища. 

Надані додаткові матеріали: змістові модулі і 

критерії оцінки знань, тематика рефератів і 
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контрольних робіт, тести, завдання для індивідуальної роботи студентів та 

підготовки до семінарських занять. По всіх темах розроблені переліки 

першоджерел в наукових виданнях економічного характеру. Посібник 

розрахований на цілеспрямоване вивчення регіональної економіки студентами 

вищих навчальних закладів усіх спеціальностей та форм навчання, а також на 

відповідну увагу науковців, викладачів і управлінців. 

 

 

 
Структуру навчального посібника 

розроблено відповідно до анотації змісту дисци-

пліни «Бухгалтерський облік». 

Текст навчального посібника містить 

таблиці, схеми, рисунки, що сприяють 

кращому розумінню матеріалу та допомагають 

його викладанню. Особливу увагу зосереджено 

на управлінському обліку, який є базовим у 

підготовці майбутніх фахівців управління 

підприємствами та організаціями. 

Навчальний посібник навчає студентів 

спрямувати теорію бухгалтерського обліку на 

розвиток методів отримання, обробки і 

використання облікової інформації в системі 

управління підприємством в умовах глобалізації економіки 

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, а 

також для бажаючих самостійно оволодіти теоретичними знаннями і  

практичними навичками з бухгалтерського обліку. 
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У навчальному посібнику розглянуто 

характеристики пакувальних матеріалів, що 

відображають сучасний рівень їх технологій. 

Наведено класифікацію, вимоги до 

використання, знаки та позначення на 

матеріалах, викладено особливості властивостей 

окремих видів пакувальних матеріалів, вплив 

на навколишнє середовище, їх застосування, 

основні методи оцінки та визначення якості. 

Видання розраховано на студентів, 

аспірантів, та викладачів вищих навчальних 

закладів, а також фахівців пакувальної 

індустрії. 
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У підручнику розглянуто 

фундаментальні питання теорії фінансового ме-

неджменту його економічну сутність, 

теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту, управління грошовими 

потоками на підприємстві, управління 

прибутком, активами, інвестиціями, 

фінансовими ризиками. Розглянуті питання 

антикризового фінансового управління на 

підприємстві, системи забезпечення 

фінансового менеджменту, аналіз фінансових 

звітів, сутність фінансового планування та 

валютно-фінансове середовище міжнародного менеджменту. 

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи 

післядипломної освіти, аспірантів, викладачів. 

 

 
 
Навчальний посібник складається з двох 

частин, в яких в сучасній інтерпретації 

висвітлено необхідні уявлення та 

закономірності з курсів загальної, 

неорганічної, фізичної, органічної хімії та 

хімії високомолекулярних сполук. 

Розглянуті проблеми хімічного зв'язку, 

фізико-хімічні основи хімічних процесів, 

властивості металів і неметалів, органічних та 

високомолекулярних сполук, поняття і 

принципи нанохімії і нанотехнології. 

Посібник адресовано студентам, але він 
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може бути корисним також аспірантам, викладачам, учням хімічних ліцеїв, 

коледжів, технікумів, учням старших класів загальноосвітніх шкіл і всім 

працівникам, які хотіли б розширити знання в галузі хімії. Особлива увага 

 приділена ролі хімії і охороні навколишнього середовища.

 

 
 
У навчальному посібнику аналізується 

чинне законодавство України, висвітлюються 

основні засади цивілістики, її основні 

принципи, головні поняття і категорії, 

зазначені в Цивільному кодексі України. 

Структура навчального посібника 

побудована на найбільш оптимальному та 

легкому поданні матеріалу студентам - у 

запитаннях і відповідях, при цьому відповідь 

на питання викладена та розкрита чітко, 

стисло та зрозуміло. 

Начальний посібник розрахований на 

студентів, слухачів, аспірантів юридичних 

начальних закладів. 

 

Навчальний посібник призначений для 

студентів технічних університетів, що 

навчаються  за напрямами 

"Телекомунікаційні системи", "Комп'ютерна 

інженерія" та "Комп'ютерні науки". У ньому 

викладено основні теоретичні положення 

архітектури і технології сучасних безпровідних 

локальних комп'ютерних мереж стандарту 

IEEE 802.11, а також способи забезпечення їх 

захисту від несанкціонованого доступу. 
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Зміст навчального посібника 

відповідає змісту дисципліни, викладеного в 

освітньо-професійній програмі підготовки 

бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 

0501 — «Економіка і підприємництво». 

Навчальний посібник складається із трьох 

розділів і є зручним для опанування 

дисципліни за модульно-рейтинговою 

системою навчання. 

Навчальний посібник розрахований на 

студентів економічних спеціальностей. Але 

може бути корисним також для студентів 

інших спеціальностей, аспірантів, 

викладачів, та усіх, хто бажає опанувати 

теоретичну базу функціонування ринку праці 

та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів 

розвитку ринку праці України. 

 

 
В навчальному посібнику відображено 

сучасний ринок торгово-технічного 

обладнання. Комплексно розкрита роль 

науково-технічного прогресу та його вплив на 

розвиток торговельного обладнання. Розгляну-

то систему та обладнання для автоматичної 

ідентифікації товару, для реєстрації товарно-

грошового обігу, системи безпеки 

торговельного підприємства. Приділено увагу 

сучасному обладнанню для доставки, 

зберігання, упаковки, обробки та демонстрації 

товару. Наведені його склад, структура та 

призначення. 

Посібник призначений для студентів 
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вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, котрі навчаються за 

спеціальностями напряму підготовки «Товарознавство і торговельне 

підприємництво» (0503), аспірантів, а також широкого кола читачів, які 

цікавляться даним питанням. 

 

 

 

 
 
Навчальний посібник вирішує 

проблему забезпечення дисципліни: 

«Фандрайзинг» навчально-методичними 

матеріалами для самостійної роботи студентів. 

До кожної теми подані методичні вказівки, 

проблемні питання, теми індивідуальних 

завдань, тестові завдання, плани практичних 

занять, список рекомендованої літератури. В 

посібнику містяться термінологічний 

словник, методичні рекомендації до 

виконання індивідуальних завдань, карта 

самостійної роботи студента, порядок і 

критерії оцінювання знань студентів. 

Для студентів вищих навчальних 

закладів, наукових і практичних працівників. 
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У навчальному посібнику розкрито 

сучасні теорії підприємств і їх різновиди як 

суб'єктів господарювання. Підприємство 

розглянуте як складна виробнича і соціально-

економічна система у взаємодії і взаємозв'язку 

всіх його елементів і процесів. Докладно 

розглянуті складники ресурсного 

забезпечення функціонування підприємств - 

персонал, інтелектуальний, основний та 

оборотний капітал. Розкрито зміст 

інвестиційної, інноваційної та операційної 

діяльності підприємства. Докладно висвітлено 

суть і особливості управління підприємством, 

планування його господарської діяльності, 

товарної та цінової політики. Особливу увагу 

приділено витратам та фінансово-економічним 

результатам діяльності підприємств, а також їх ефективності і забезпеченню 

конкурентоспроможності. Визначено сучасні моделі розвитку підприємств, 

суть і особливості їх трансформації і реструктуризації, а також антикризової 

діяльності. Докладно розглянутий зміст економічної безпеки підприємства і 

особливості управління його підприємницькими ризиками. 

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних 

закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра 

галузі знань «Економіка і підприємництво», і викладачів, а також 

практикуючих економістів та всіх, хто зацікавлений у набутті знань з питань 

економіки підприємства. 

 

 

 

 1. Банківські операції : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

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

6.0305080101 "Державні фінанси" / авт.: Л. І. Губанова, І. В. Гнидюк. – Вінниця : 

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2013. – 81 с. – 3,97. – 3 пр. 

 2. Економіка та організація біржової торгівлі : завдання до практичних 

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

підприємництво" : 6.030504 "Економіка підприємства" : проф. спрям. 
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"Економіка підприємства на ринку товарів та послуг" / уклад.: В. В. Панько, В. 

А. Гарбар. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 

видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 35 с. – 2,09. – 3 пр. 

 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до 

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

"Економіка та підприємство" : напр. підгот. 6.030508 "Державні фінанси", 

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. – 66 с. – 3,33. – 3 пр. 

 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030601 

"Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: С. Д. Чугу, О. А. Мацера. – Вінниця : 

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2013. – 56 с. – 2,84. – 3 пр. 

 5. Інформаційні системи і технології у фінансах : методичні рекомендації 

для самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань : освіт.-кваліф. 

рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка підприємства" : напр. підгот. 

030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси", "Державна 

казначейська справа" : всі форми навчання / авт.: О. М. Кузьміна, Т. В. Янчук. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ, 2013. – 98 с. – 5,27. – 3 пр. 

 6. Лізинговий бізнес : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. 

рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 

підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" : проф. спрям. "Економіка 

підприємництва на ринку товарів та послуг" / уклад. В. В. Панько. – Вінниця : 

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2012. – 45 с. – 2,58. – 3 пр. 

 7. Менеджмент і адміністрування (управління змінами) : методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "магістр" 

: галузь знань 0306 "Менедж. і адміністрування" : напр. підгот 030601 

"Менеджмент" : спец. 8.03060101 "Менедж. організацій і адміністрування" : 

спеціаліз. "Менедж. організацій торгівлі", "Менедж. туристичного бізнесу" 

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

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 45 

с. – 2,54. – 3 пр. 

 8. Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних 

занять з виконання проектів з дисципліни "Інформаційні системи та 

технології в управлінні підприємством" : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст" : 

напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : спец. 7.03060101 "Менеджмент організації і 

адміністрування" : спеціаліз. 7.0306010101 "Менеджмент організацій торгівлі" 
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/ авт. О. М. Кузьміна, Т. В. Янчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 107 с. – 4,88. – 3 пр. 

 9. Міжнародна статистика : методичні рекомендації до самостійної 

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

підприємництво", 0306 "Менедж. і адміністрування" : напр. підгот. 030503 

"Міжнародна економіка", 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Міжнародна 

економіка", "Менеджмент ЗЕД" / авт. Т. Ю. Фурман. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 47 

с. – 2,63. – 3 пр. 

 10. Операційний менеджмент (Менеджмент та адміністрування) : завдання 

до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 

"Менеджмент та адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент 

організацій", 6.030604 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт. 

М. А. Горшков. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 61 с. – 3,15. – 3 пр. 

 11. Соціологія : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень 

"бакалавр" : галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 

"Менеджмент і адміністрування", 1401 "Сфера обслуговування", 0517 "Харчова 

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : всі напрями 

підготовки / авт. О. А. Слободиська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 45 с. – 2,49. – 3 пр. 

 12. Управління комерційною діяльністю : збірник ситуаційних завдань : 

освіт.-кваліф. рівень "магістр" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. 

спрям. 8.03060101 "Менеджмент організації торгівлі" / авт. Л. О. Чорна. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ, 2013. – 30 с. – 1,94. – 3 пр. 

 

 


