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Валєєв, К. Г.  Вища математика для економістів : навч. 

посібник / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова, С. В. Дегтяр. – К. : 

Знання, 2011. – 287 с. 
 

У навчальному посібнику викладено 

основи вищої математики, на яких 

базуються математичні методи, що 

застосовуються для розв'язання 

економічних задач. Докладно подаються 

відомості з лінійної алгебри, аналітичної 

геометрії, диференціального та ін-

тегрального числення, диференціальних та 

різницевих рівнянь. Матеріал подається на 

чітких прикладних засадах, що відповідає 

сучасним світовим тенденціям стосовно 

математичної освіти майбутніх економістів. 

До кожної теми пропонуються добірки задач 

із розв'язками, від найпростіших до 

складніших. 

Розраховано на студентів, аспірантів, 

викладачів економічних спеціальностей, а 

також економістів-практиків. 

 

 

Валютні операції. Порядок здійснення та обліку : 

практичний посібник / упоряд. Д. 

М. Лівшиц. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 342 с. 
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Дудар, Т. Г.  Менеджмент : навч. посібник / Т. Г. Дудар, 

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

2013. – 336 с. 
 

В навчальному посібнику розкрито 

сутність, закони, закономірності та принципи 

менеджменту, його місце у системі 

економічних ринкових відносин. Показано 

функції та технологію менеджменту. 

Висвітлено соціально-психологічні аспекти, 

питання управлінської діяльності та 

ефективності системи менеджменту. 

Теоретичний матеріал супроводжується 

змістовними тестовими завданнями та 

питаннями для самоконтролю знань, в окремий 

блок виділено завдання для практичної 

роботи студентів. 

Для студентів бакалаврського рівня 

підготовки економічних вищих навчальних 

закладів III і IV рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки: 6.030601 

"Менеджмент" та 6.030504 "Економіка підприємства", аспірантів, підприємців, 

керівників різних рівнів і сфер діяльності. 

 

 

 

 

Жилко, Н. М.  Англійська 

мова. Вправи з граматики : навч. 

посібник / Н. М. Жилко, Л. С. 

Панова. – К. : Академія, 2011. – 

304 c. – (Серія "Альмаматер" : 

засн. в 1999 р.). 
 

Навчальний посібник містить правила 

та вправи для засвоєння найуживаніших 

граматичних явищ англійської мови. 

Адресований студентам вищих навчальних 

закладів. Корисний буде всім, хто 

оволодіває англійською мовою. 
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Енциклопедія сакрального 

мистецтва Поділля. Храми 

Вінниччини : альбом. – Вінниця : 

Консоль, 2010. – 132 с. : фотогр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституційне право України : навч. посібник для 

підготовки до іспитів / упоряд. І. 

В. Тетарчук. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 218 с. 
 

Метою упорядкування посібника 

«Конституційне право України» є надання 

студентам базових знань з теорії 

конституційного права і змісту конституційного 

законодавства, формування у них навиків і 

умінь їх глибокого осмислення і творчого 

застосування на практиці. 

Головними завданнями посібника є: 

 - подання студентам знань теорії 

конституційного права; 

 - розвиток у студентів навиків 

самостійної творчої роботи при закріпленні 

теоретичних знань у ході вивчення курсу; 

 - закріплення навиків самостійного вивчення і аналізу законодавства. Посібник 
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стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою загальнотеоретичних знань 

про конституційне право, без яких неможливе успішне засвоєння інших юридичних 

навчальних дисциплін та власне успішна практична юридична діяльність. 

 

 

 

Кухарська, В. Б.  Англійська мова для студентів 

харчових спеціальностей / В. Б. Кухарська ; навч.-метод. 

посібник. – К. : Фірма "Інкос", 

2012. – 352 с. 
 

Навчальний посібник орієнтований на 

вивчення англійської мови студентами 

факультетів харчових та переробних 

виробництв. Посібник складається з трьох 

частин, кожна з яких містить інформацію, 

спрямовану на формування у студентів 

іншомовної компетенції, розвиток навичок 

монологічного та діалогічного мовлення, 

перекладу та розуміння оригінальних 

науково-популярних текстів, підготує їх до 

ведення дискусій на запропоновані розмовні 

теми, підтримання бесіди англійською 

мовою, обговорення важливих питань з 

їхнього фаху. 

Комунікативно орієнтовані розділи побудовані на автентичному 

матеріалі, а їхня методична організація сприяє ефективному опануванню 

англійською мовою як засобом спілкування та формує навички самостійної 

роботи студентів. Запропонована система вправ сприяє розвитку та вдоско-

 наленню англомовних навичок спеціалістів у галузі харчових технологій.
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Основи економічної теорії : навч. посібник / В. Г. 

Федоренко, М. М. Руженський, 

С. В. Палиця, Ю. Б. Пінчук. – 2-ге 

вид., переробл. і доп. – К. : 

Алерта, 2012. – 312 с. 
 

Навчальний посібник підготовлено за 

програмою дисципліни «Основи економічної 

теорії». Навчально-методичне забезпечення 

курсу містить методичні вказівки, плани 

семінарських занять, навчальні завдання, 

завдання для перевірки знань (тести), списки 

навчальної та наукової літератури й 

термінологічні словники до кожної теми та 

матеріали для підготовки курсової роботи. 

Для студентів вищих навчальних 

 закладів.

 

 

 

 

Сім чудес Вінниччини [Електронний ресурс]. – Вінниця : 

Майстерня Олени Мортко, 2009. – 

1електрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

кольор. + 1 бр. – Назва з етикетки 

диска. 

 

Сім чудес Вінниччини: 

 - Національний музей-садиба М. 

              Пирогова 

 - Браїлівська скарбниця 

 - Лядовський скельний монастир 

 - Тульчинський палац Потоцьких 

 - Історико-культурний заповідник 

              с.Буша 

 - Центр духовності та злагоди 

-  Немирівське городище
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Сім чудес Вінниччини : 

альбом / відп. за вип. К. 

Висоцька. – Вінниця : Він-

ницький обласний крає-

знавчий музей, 2011. – 80 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевчук, Ф. Х. Портрети / Ф. Х. Шевчук. – Вінниця : 

Меркьюрі-Поділля, 2013. – 516 с. : 

фотогр. 
 

Нова книга заслуженого журналіста 

України Федора Шевчука містить розповіді 

про земляків-бершадців, які своєю працею 

звеличували і звеличують рідний край та 

країну у різних сферах діяльності, були і 

залишаються прикладом вірного служіння 

справі і людям. 
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Вільчинська, З. В.  Наша історія. Адміністративно-

територіальний устрій, суспільно-політична історія 

Козятинщини в контексті історії 

України з найдавніших часів до 

сьогодення / З. В. Вільчинська. – 

Вінниця : Вінницька карто-

графічна фабрика, 2013. – 912 с. 
 

Головне завдання цієї книги — змінити 

ставлення читача до вивчення історії рідного 

краю та України, яка повинна об'єднувати усіх 

українців, не зважаючи на розмаїття 

історичного розвитку окремих регіонів, 

слугувати на користь нашому спільному 

державотворенню. Українцям потрібне таке 

сприйняття історичного минулого, яке б 

вчило головному — любити землю, на якій 

народився, і поважати країну, у якій 

проживаєш. 

Книга розрахована на широке коло 

читачів, які цікавляться трагічним і героїчними минулим рідного краю в контексті 

 історії України.
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Виховання духовності особистості : навч.-метод. 

посібник / Національна академія педагогічних наук України, 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; заг. ред. М. Й. 

Боришевського ; [М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко, О. І. 

Пенькова, Т. М. Яблонська, Н. Д. 

Володарська, О. В. Шевченко, В. 

В. Антоненко]. – К. : Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка ; Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с. 
 

У пропонованому  науково-

методичному посібнику дається загальна 

характеристика феномену духовності, 

коротка інформація про стан наукової 

розробки проблеми, а також розглядаються 

соціально-психологічні, психолого-педагогічні 

та інші чинники й умови, котрі можуть сприяти 

вихованню і самовихованню духовності в 

учнів підліткового та раннього юнацького 

віку 

Розрахований на науковців, аспірантів та 

педагогічних працівників, які мають справу з вихованням молоді. 
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Еколого-психологічне забезпечення якості життя : 

науково-методичні рекомендації 

/ Національна академія 

педагогічних наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка ; [за 

ред. Ю. М. Швалба] ; [Ю. М. 

Швалб, О. Л. Вернік, М. М. 

Заброцький, О. С. Килимник, А. М. 

Льовочкіна, О. В. Матвієнко ]. – К. : 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 98 

с. 

Висвітлюються: теоретико-методологіч-

ні засади й емпірико-прикладні методи 

дослідження і впливу на якість життя людини. 

Рекомендації розраховані на дослідників 

у галузі екологічної та соціальної психології, 

викладачів і студентів психологічних факультетів. 

 

 

Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах 

розвитку сучасного суспільства : 

колективна монографія / Наці-

ональна академія пе-дагогічних 

наук України, Ін-т психології ім. Г. 

С. Костюка ; за наук. ред. Ю. М. 

Швалба ; [Ю. М. Швалб, О. Л. 

Вернік, О. М. Гарнець, М. М. 

Заброцький та ін.]. – К. : Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка ; 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 

208 с. 

 

У монографії висвітлюються теоретико-

методологічні та емпірико-прикладні методи 
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дослідження і впливу на якість життя людини. 

Видання розраховане на фахівців у галузі екологічної та соціальної психології, 

а також на викладачів і студентів психологічних факультетів. 

 

 

Куєвда, В. Т.  Психологічні ретроспекції української 

етнокультурної моделі : монографія / В. Т. Куєвда, Т. В. 

Ковтунович ; Національна академія педагогічних наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка ; за ред. М.-Л. А. 

Чепи. – К. : Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка ; Кіровоград : Імекс-

ЛТД, 2013. – 104 с. 
 

 

У книзі на широкому фактичному 

матеріалі розкрито психологічну природу 

об'єктивації генези української 

етнокультурної моделі та формування 

етносвідомості, що виявляється передусім 

у неусвідомленому процесі інтериоризації 

міфологічних, архаїчних за своєю 

природою артефактів культури, складної 

системи символів як знакових композицій, 

систем, набуття людиною сукупності 

етнічних ознак у вигляді мови, догматів віри й 

вірувань з відповідними стандартами поведінки. Розроблено концепцію моделі 

етнопсихологічних чинників формування національного потенціалу особистості 

українців, представлено психологічні механізми успадкування й творення 

української етнокультурної моделі, підвалинних основ образу світу 

етнокультурної психічної реальності. 

Розрахована на фахівців у галузі історичної та етнічної психології, 

педагогів, студентів, усіх, хто цікавиться таємницями походження та 

 психологічною сутністю української культури.

 

 

 

 



12 

 

 

Методичні рекомендації щодо врахування 

соціокультурних чинників в теорії та практиці 

психотерапевтичної допомоги особистості / Національна 

академія педагогічних наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка ; за ред. З. Г. Кісарчук. – 

К. : Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка ; Кіровоград : Імекс-

ЛТД, 2013. – 140 с. 
 

 

У методичних рекомендаціях 

висвітлюються результати дослідження ролі 

етнокультурного контексту в розвитку теорії 

і практики психотерапевтичної допомоги. 

Схарактеризовано феномен соціокультурних 

чинників, що зумовлюють ту чи іншу 

поведінку людини як представника певного 

соціуму. Визначено соціокультурні чинники, 

які проявляються у вітчизняному психо-

терапевтичному просторі, позначаючись як на 

теоретичних, так і практичних його аспектах: вітчизняна філософсько-психологічна 

традиція, християнські традиції і цінності, екзистенційні та етичні цінності, сімейний 

контекст особистості особливості народної театральної культури тощо. Описано 

особливості врахування даних чинників в теорії і практиці психотерапевтичної 

допомоги. 

Методичні рекомендації адресовано фахівцям у галузі консультативної 

психології та психотерапії — як науковцям, так і практикам, викладачам вищих 

навчальних закладів, аспірантам, студентам, а також іншим фахівцям, які 

розробляють проблеми консультування та психотерапії. 
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Мова і мовлення в просторі наукової і практичної 

діяльності психологів : монографія / Національна академія 

педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; 

за ред. В. В. Андрієвської ; [В. В. 

Андрієвська, С. П. Тищенко, О. В. 

Виноградна, Ж. В. Гордєєва та 

ін.]. – К. : Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка ; Кіровоград : Імекс-

ЛТД, 2013. – 140 с. 
 

У монографії реалізовано дискурсний 

підхід до аналізу та класифікації видів 

мовлення в діяльності професійного 

психолога та опрацьовано методологічні 

засади побудови інтегральної моделі його 

мовно-мовленнєвої компетентності. 

На основі емпіричних досліджень 

проаналізовано специфіку наукового 

дискурсу (писемна наукова творчість, усний 

науковий дискурс, дискурс емпірико-

дослідницької діяльності), дискурсу практичної діяльності психологів, що 

практикують з різними категоріями клієнтів, особливості психолого-

педагогічного, консультативного і терапевтичного дискурсу, своєрідність 

дискурсу психолога в його роботі у віртуальному просторі, а також розглянуто 

дискурсно-аналітичний підхід до інтерпретації внутрішнього світу особистості. 

Монографію розраховано на науковців, аспірантів, викладачів вищих 

навчальних закладів, що готують психологів, слухачів інститутів післядипломної 

 освіти, а також на усіх, хто цікавиться проблемами психології мовлення.
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Парадигмальні зміни основ загальної психології у 

синергетичному контексті : монографія / Національна академія 

педагогічних наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. 

М.-Л. А. Чепи ; [М.-Л. А. Чепа, В. Ф. 

Маценко, Ж. М. Маценко, Н. М. 

Бугайова, А. Д. Терещук, Т. В. 

Пупцева, Г. В. Чайка, В. В. Турбан]. – 

К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 220 

с. 

У монографії досліджено 

парадигмальні зміни загально-психологічної 

концепції психічних процесів, станів, 

властивостей, свідомості; визначено 

суб'єктивні чинники духовного розвитку 

особистості в контексті синергетичної 

концепції феномену духовності; розкрито 

механізми впливу комп'ютерних технологій на 

особистість. Актуальність роботи визначається 

тим, що основні психологічні категорії розглядалися переважно у періоди сталого 

розвитку, натомість періоди онтогенетичних криз не знайшли свого місця у 

світоглядній та науковій парадигмі психології. 

Тематика монографії відповідає основним напрямкам педагогічної та 

психологічної науки на 2013-2017 роки. 

Кількісні та якісні показники змісту відповідають тематичному завданню на 

фундаментальну НДР: «Парадигмальні зміни основ загальної психології у 

синергетичному контексті» (2009-2013 pp.). 

Наукова та практична значимість роботи полягає в тому, що тут запро-

поновані нові підходи до такого багатогранного явища, як психіка, що полегшить 

його подальше вивчення широким спектром психологічних сумісних дисциплін 

(вікова та педагогічна психологія, патопсихологія і т. ін.). 

 Цільова аудиторія - викладачі, аспіранти, студенти ВНЗ.
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Пірен, М. І.  Політико-владна еліта України (соціо-

психологічна модель) : монографія / М. І. Пірен ; Національ-

на академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г. 

С. Костюка. – К. : Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка ; Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с. 

У монографії розглянуто проблеми 

становлення сучасної політико-управлінської 

еліти в Україні, її соціально-психологічні 

особливості та роль у демократизації 

українського суспільства. 

Книга розрахована на управлінців, 

політиків, викладачів, аспірантів, студентів, а 

також широкий загал читачів, котрі цікавляться 

 актуальними питаннями елітології.

 

 

 

 

 

 

 

 

Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у 

професіях типу "людина-

людина" : монографія / Наці-

ональна академія педагог-гічних 

наук України, Ін-т психології ім. Г. 

С. Костюка ; заг. ред. О. М. 

Кокуна ; [О. М. Кокун, І. В. 

Болотнікова, С. І. Болтівець, М. В. 

Войтович та ін.]. – К. : Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка ; 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 

266 с. 
 

У монографії викладені теоретико-

методологічні засади психофізіологічного 
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забезпечення становлення фахівців професій типу «людина і людина», встановлені 

емпіричним шляхом психологічні та психофізіологічні особливості професійного 

становлення фахівців професій цього типу, а також практичні аспекти 

психофізіологічного забезпечення становлення фахівців професій типу «людина і 

людина». Завершує монографію концепція психофізіологічного забезпечення 

становлення фахівця у професіях типу «людина-людина». 

Монографія може становити інтерес для науковців у галузі психофізіології, 

психології праці, практичних психологів, керівників установ та організацій, 

аспірантів, викладачів. 

Ключові слова: професійне становлення, професії типу «людина і людина», 

 психофізіологічне забезпечення, професійна підготовка, професійна діяльність.

 

 

 

 

 

Психологічні засади організаційного розвитку : 

монографія / Національна академія педагогічних наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка ; за наук. ред. Л. М. 

Карамушки. – К. : Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка ; Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2013. – 206 с. 
 

В монографії розкрито теоретико-

методологічні засади забезпечення органі-

заційного розвитку освітніх організацій (зміст, 

основні складові та рівні організаційного 

розвитку). 

На основі емпіричного дослідження 

проаналізовано основні напрямки та тру-

днощі організаційного розвитку освітніх 

організацій. Детально проаналізовано 

психологічні чинники, які впливають на 

ефективність забезпечення організаційного 

розвитку освітніх організацій (особливості розвитку конкурентоздатності 

освітніх організацій, особистісного розвитку менеджерів освіти, особливості 

підприємницької поведінки персоналу, етнопсихологічних характеристик 

персоналу та ін.). 
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Представлено систему тренінгів для підготовки персоналу освітніх 

організацій до забезпечення організаційного розвитку, їхню структуру, основні 

інтерактивні техніки та організаційні форми використання. 

Монографію розраховано на керівників та працівників організацій, 

організаційних психологів, викладачів та слухачів інститутів післядипломної 

освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами діяльності 

 організацій в умовах організаційного розвитку.

 

 

 

Психологічний супровід становлення суб'єкта 

економічної соціалізації / методичні рекомендації батькам 

та педагогам : Національна 

академія педагогічних наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка ; за ред. О. В. 

Лавренко. – К. : Ін-т психології ім. 

Г. С. Костюка ; Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2013. – 70 с. 
 

Методичні рекомендації містять в собі 

вступ, тематичний план, програми тренінгів 

навчальної форми для дітей старшого дошкі-

льного віку, підлітків, старшокласників і 

студентів, які сприяють розвитку 

особистісних рис для успішного становлення 

економічної суб’єктності їх учасників. 

Призначені для психологів, учителів, батьків і 

всіх, хто працює з учнівською молоддю. 
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Психологічні чинники самодетермінації особистості в 

освітньому просторі : монографія / Національна академія 

педагогічних наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка ; за 

ред. С. Д. Максименка ; [С. Д. 

Максименко, Л. В. Дзюбко, О. М. 

Капустюк, Г. В. Куценко-Лада та 

ін.]. – К. : Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2013. – 400 с. 
 

Монографія присвячена актуальній 

проблемі психології самодетермінації 

особистості, аналізується ряд теоретичних 

гіпотез, що конструюють складові частини 

загальної проблеми самодетермінації. Із 

сучасних методологічних позицій розглянуті 

проблеми джерел та рушіїв психічного 

розвитку та розвитку особистості. 

У монографії системно подано теоретичний аналіз і результати 

експериментальних досліджень проблеми самодетермінації суб'єкта, в 

контексті принципу становлення суб'єктності як процесу самозмінення 

особистості через різні форми активності. Розглядаються змістові й 

процесуальні характеристики та операційні показники самодетермінації 

особистості в їх взаємному співвіднесенні. Подаються діагностичні критерії, що 

відображують особистісний розвиток і кореспондують з самодетермінацією 

особистості. 

Презентовано систему психологічного супроводу процесу 

самодетермінації особистості, що включає діагностичні, розвивальні та 

корекційні методи. 

Для науковців, працівників у галузі практичної психології, викладачів: 

 аспірантів та студентів ВНЗ України.
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Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як 

чинник розвитку особистості : монографія / Національна 

академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка ; за ред. Н. В. 

Чепелєвої. – К. : Ін-т психології ім. 

Г. С. Костюка ; Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2013. – 276 с. 
 

У монографії висвітлюються 

результати дослідження особистісного 

функціонування й розвитку у контексті 

постнекласичного методологічного підходу 

Визначено характеристики зрілої особи-

стості, що осмислила себе, власний 

життєвий досвід та створила на цій основі 

свій особистісний проект і здатна 

розвиватися у напрямі реалізації цього 

проекту. Показано вплив процесів 

розуміння та інтерпретації життєвого 

досвіду на особистісне зростання людей 

різного віку та різних соціальних груп.  

Монографія адресована викладачам психології вищих навчальних 

закладів, аспірантам, студентам, працівникам у галузі практичної психології, 

науковцям-психологам, іншим фахівцем, що розробляють проблеми розуміння, 

 інтерпретації та розвитку особистості.
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Чепа, М. -.  Етнопсихологіч-

ний дискурс глобалізації : 

монографія / М.-Л. А. Чепа ; 

Національна академія педагогіч-

них наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. – К. : Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка ; 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 

104 с. 
 

У монографії досліджено 

етнопсихологічний дискурс розвитку 

українського суспільства в умовах 

глобалізації, структурування його у 

відповідності до конструктивних настанов і 

цінностей сучасної цивілізації, створення 

бажаного майбутнього на основі компліментарності з потенційним буттям. 

Показано, що етнічне перетворюється із засобу адаптації до історико-культурних, 

ландшафтно-кліматичних умов у дієвий чинник геополітичних процесів, 

етнопсихологічний каталізатор дискурсивних практик розвитку суспільства в 

сучасних умовах. 

Цільова аудиторія — викладачі, аспіранти, студенти ВНЗ, усі небайдужі до 

проблем розвитку суспільства в умовах глобалізації. 
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1. Організація державного фінансового контролю : опорний конспект 

лекцій / авт.: Г. В. Даценко, О. О. Разборська. – Вінниця : Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 50 с. – (10 прим.). 

2. Фінансовий аналіз : опорний конспект лекцій / авт. І. Ф. Лобачева. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ, 2014. – 130 с. – (12 прим.). 
 

 

 

 

 

1. Англійська мова : методичні рекомендації з формування навичок читання 

та перекладу фахових текстів під час ділової гри на практичних заняттях : всі 

спеціальності : всі форми навчання / уклад. А. І. Калініченко. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 41 с.  

 2. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності : методичні 

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

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

"Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 

/ авт.: Г. В. Блакита, О. П. Мельничук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 46 с.   

3. Державний фінансовий контроль : методичні рекомендації та 

індивідуальні завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : 

галузь знань "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.050106 "Облік і 

аудит" : проф. спрям. 6.05010603 "Державний фінансовий контроль" / авт.: Г. В. 

Даценко, О. О. Разборська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 70 с.  

 4.  Ділова іноземна мова : методичні рекомендації для самостійної роботи : 

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

підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Товарознавство і торговельне 

підприємництво" : спеціаліз. 03051002 "Товарознавство та експертиза в митній 

справі" / уклад. І. В. Шевчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 39 с.  

 5. Ділова іноземна мова : методичні рекомендації з організації самостійної 

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

підприємництво" : всі напрями підготовки / уклад. І. В. Шевчук. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 39 с. – 
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(3 прим.). 

6. Економічна інформатика : збірник тестових завдань на тему: "Табличний 

процесор MS Excel" / авт. І. В. Сташко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 53 с.  

 7. Експертиза товарів : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр" : галузь знань "Екон. та 

підприємництво" : напр. підгот. "Тов-во і торг. підприємництво" : спец. "Тов-во 

та комерц. діяльн." : спеціаліз. "Тов-во та комерц. логіст.", "Тов-во і експертиза в 

митн. справі" / авт.: С. В. Гирич, П. Д. Мамонов, В. В. Шарко. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 75 с.  

 8. Збірник завдань для підготовки до державного екзамену з базової 

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

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

"Державні фінанси" : д. ф. н. / авт.: Ж. В. Гарбар, Л. І. Губанова, Н. М. Богацька, Н. 
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