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Світовий ринок товарів 

та послуг : підручник / за заг. 

ред. А. А. Мазаракі, Т. М. 

Мельник ; [А. А. Мазаракі, Т. 

М. Мельник, В. В. Юхименко, 

В. М. Костюченко, Л. П. 

Кудирко та ін.]. – К. : КНТЕУ, 

2015. – 720 с. 
Розглядаються теоретичні 

засади та практичні аспекти 

формування світових ринків товарів і 

послуг, особливості та 

закономірності їх функціонування 

за умов динамічності 

світогосподарських процесів і 

науково-технічного прогресу. 

Висвітлюються специфіка сегментів 

світових ринків і напрями інтеграції України до світових ринків у 

контексті глобалізації, регіоналізації та екологізації. Призначено 

для студентів, аспірантів, фахівців у сфері міжнародної 

економіки, міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

Мазаракі А. А.  

Мерчандайзинг : навч. 

посібник / А. А. Мазаракі, 

Н. Б. Ільченко. – К. : КНТЕУ, 

2015. – 292 с. : іл. 
У навчальному посібнику 

проведено дослідження проблем 

упровадження інструментів 

мерчандайзингу підприємствами 

роздрібної торгівлі. Висвітлено 

основні правила, принципи та 

концепції мерчандайзингу. 

Приділено увагу формуванню та 

розподілу потоків покупців у торговій 

залі магазину, особливостям 

розроблення планограм магазинів 

різних типів спеціалізації. Розглянуто 

основні види, концепції та особливості систематизації викладання 

товарів на різних видах торговельно-технологічного обладнання у 



торговій залі магазину. Досліджено впровадження візуального 

мерчандайзингу підприємствами роздрібної торгівлі. Визначено 

показники-індикатори ефективності мерчандайзингової діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі. 

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів вищих та 

середніх навчальних закладів торговельного профілю, а також 

фахівців та консультантів у галузі торгівлі, дизайнерів, архітекторів. 

 
 

Ортинська В. В.  

Маркетингові дослідження : 

підручник / В. В. Ортинська, 

О. М. Мельникович. – Вид. 2-ге, 

доп. – К. : КНТЕУ, 2015. – 436 с. 
У підручнику розглянуто важливі 

теоретично-методологічні питання орга-

нізації маркетингових досліджень. 

Розкриваються зміст та особливості 

проведення різноманітних видів 

опитування, спостереження та 

експериментів. Викладені методичні 

підходи до дизайну опитних листів. Певні 

розділи розкривають прикладні питання 

маркетингових досліджень. Кожний 

розділ підручника супроводжується 

завданнями і ситуаційними вправами 

для обговорення та тестами для перевірки рівня засвоєння 

матеріалу. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за напрямом підготовки 

«Маркетинг». Матеріал, викладений у 

підручнику, може бути корисним для 

керівників та спеціалістів служб 

маркетингу виробничих і торговельних 

підприємств. 

 

 

Ромат Є. В.  Продакт 

плейсмент : навч. посібник 

/ Є. В. Ромат, О. І. Микало. – К. : 

КНТЕУ, 2015. – 300 с. : іл. 
У навчальному посібнику 

викладено теоретичні й методологічні 
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основи технології продакт плейсменту, її цілі та завдання, визначено 

традиційні та нові канали продакт плейсменту, особливості та 

принципи його розміщення з урахуванням світового та вітчизняного 

досвіду. 

Навчальний посібник висвітлює широке коло питань, 

пов’язаних із управлінням продакт плейсментом як комунікаційною 

технологією, окреслює перспективні напрямки роботи фахівців у 

даній галузі з огляду на світові тенденції індустрії комунікацій. 

Призначений для самостійної роботи студентів, може бути 

корисним фахівцям у галузі реклами, зв’язків з громадськістю та 

інших сфер індустрії комунікацій, викладачам дисциплін, 

пов’язаних з маркетинговими та соціальними комунікаціями. 
 

 

 

Корж Н. В.  Корпоративний 

капітал: зміст, структура, 

особливості розвитку : 

монографія / Н. В. Корж. – Київ : 

Кондор, 2014. – 208 с. 
У монографії викладені 

результати досліджень проблем 

структури та особливостей розвитку 

корпоративного капіталу. Розглянуті 

елементи корпоративного капіталу, 

визначені проблеми ідентифікації його 

структурних складових. Здійснено 

критичний аналіз теорій капіталу та 

проаналізована еволюція теоретичних 

підходів до тлумачення поняття капіталу 

та його елементів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мельник Т. М.  Митне 

регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності : 

підручник / Т. М. Мельник, 

О. В. Дьяченко, О. В. Зубко ; за заг. 

ред. А. А. Мазаракі. – Київ : 

КНТЕУ, 2014. – 600 с. 

Розкриваються ключові категорії та поняття 

митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, 

розглядаються організаційно-правові 

основи митного регулювання в Україні, 

принципи митно-тарифного та 

нетарифного регулювання, засади 

визначення митної вартості, специфіка 

адміністрування митних платежів та застосування митних режимів, 

порядок організації митного контролю та митного оформлення, 

основні положення митного регулювання в рамках функціонування 

інтеграційних об’єднань. 

Для студентів, аспірантів, фахівців у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, усіх, хто цікавиться цими питаннями. 

 

Рудавська Г. Б.  Мікробіологія : підручник 

/ Г. Б. Рудавська, 

Л. І. Демкевич. – 2-ге вид., 

переробл. і доп. – К. : 

КНТЕУ, 2015. – 407 с. 
Підручник висвітлює питання 

загальної мікробіології, а також 

мікробіології товарів народного 

споживання (продовольчих і 

непродовольчих). У ньому 

обґрунтовано роль корисної та 

шкідливої дії мікроорганізмів з 

точки зору товарознавства. 

Призначений для студентів 

товарознавчих факультетів вищих 

навчальних закладів України III і IV 

рівнів акредитації, спеціалістів у 

галузі товарознавства 

продовольчих і непродовольчих товарів, експертів та митників. 
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Фінансовий аудит: 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення : монографія 

/ за ред. Є. В. Мниха ; [Є. В. 

Мних, С. В. Бардаш, К. О. 

Назарова, О. Л. Шерстюк, 

В. П. Белякова, В. П. 

Міняйло]. – К. : КНТЕУ, 

2015. – 416 с. У монографії 

висвітлені проблеми теорії і 

практики інформаційно-аналі-

тичного забезпечення 

фінансового аудиту. Визначено 

особливості побудови 

інтегрованої системи реалізації 

аналітичних процедур за різними 

видами і формами фінансового 

аудиту та виділені проблеми побудови необхідних і достатніх 

інформаційних потоків для мінімізації ризику аудиторського 

висновку, проведено критичний аналіз нормативно-правового 

регулювання фінансового аудиту. 

Призначено для наукових співробітників, сертифікованих 

аудиторів, засновників та керівників суб’єктів господарювання та їх 

об’єднань, викладачів, аспірантів та 

студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. 

 

 

Внутрішній ринок і 

торгівля України: структурно-

інституціональна 

трансформація : монографія / за 

ред. В. Д. Лагутіна ; [В. Д. 

Лагутін, Ю. М. Уманців, А. Г. 

Герасименко, О. Г. Гриценко, 

Ю. І. Боровик, Ю. А. Кірієнко, 

Ю. І. Ясько]. – К. : КНТЕУ, 2015. – 

432 с. 
У монографії здійснено 



комплексне обґрунтування теоретико-методологічних засад 

дослідження динаміки, структури та інститутів внутрішнього ринку і 

торгівлі, розкрито економічний зміст та механізми структурно-

інституціональної трансформації внутрішнього ринку в 

посткризовий період розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації. Важливу увагу приділено аналізу трансформації та 

регулювання конкурентних відносин на внутрішньому ринку. 

Монографія розрахована на науковців, викладачів і студентів 

вищих навчальних закладів, фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться 

проблемами розвитку внутрішнього ринку і торгівлі. 

 

 

Гопанчук І. Г.  Українська 

мова у діловому спілкуванні : 

навчальний посібник 

/ І. Г. Гопанчук, 

С. Ю. Шашенко. – Київ : КНТЕУ, 

2016. – 196 с. 
Пропонований навчальний курс 

має на меті удосконалення вмінь і 

навичок усного спілкування, 

необхідного в професійній діяльності, та 

вдосконалення правописних навичок. 

Він спрямований на професійну 

підготовку, поглиблення знань зі 

стилістики (у першу чергу - офіційно-

ділового і наукового стилю), 

розширення лексичного запасу, розгляд 

російсько-українських паралелей 

типових мовних зворотів (кліше) ділового 

стилю та вилучення суржикових словосполучень, вивчення 

українського мовного етикету, особливостей його функціонування 

в офіційних ситуаціях  
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Колот Л. А.  

Менеджмент - моя 

спеціальність = I Major in 

Mamagement : навчальний 

посібник / Л. А. Колот. – 

Київ : КНТЕУ, 2015. – 252 с. 

Навчальний посібник «І 

Мajoт іп Мапagement» 

призначений для студентів і 

спеціалістів з менеджменту, які 

мають базові знання з 

англійської граматики, 

вокабуляр з економіки (рівень 

В1) та володіють основними 

навичками і вміннями 

підтримувати бесіду на повсяк-

денну тематику. 

Розроблений згідно з навчальною програмою дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування» з використанням 

сучасних принципів навчання. 

 

 

Управління економічними 

відносинами підприємств 

молокопродуктового 

підкомплексу аграрної галузі 

України : монографія 

/ Г. М. Калетнік, 

С. В. Козловський, 

Н. М. Тарасюк, 

В. В. Семененко. – Вінниця : 

Консоль, 2013. – 248 с. 
Монографію присвячено 

питанням розробки методичних підходів 

до оцінювання рівня ефективності 

економічних відносин підприємств з 

виробництва молока та його 

переробки з використанням найсучас-

ніших економіко-математичних теорій. 

Досліджено теоретичні основи розвитку економічних 

взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу 



аграрної галузі України. Визначено та узагальнено напрями 

вдосконалення системи управління економічними відносинами 

підприємств молокопродуктового підкомплексу аграрної галузі 

України. 

Монографія розрахована на наукових працівників, 

економістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, 

всіх, хто цікавиться питаннями управління економікою в галузі АПК. 

 

Грибан В. Г.  Валеологія : 

підручник / В. Г. Грибан. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2008. – 

214 с. 
Розкриваються основні поняття 

дисципліни валеології, джерела та 

історія розвитку науки, діагностика і 

прогноз здоров’я індивіда, спосіб життя, 

вплив екологічних факторів, особливості 

впливу на організм людини фізичних 

навантажень. Висвітлюється роль 

харчування, дихання, серцево-судинної 

системи у збереженні здоров’я та 

довголіття. Описуються основні засоби 

зміцнення здоров’я та профілактики 

професійних захворювань. Викладено 

погляди на насильство, його природу та 

профілактику. 

Для курсантів, студентів, викладачів, науковців і всіх, хто 

займається проблемами здоров’я 

та виховання молоді. 
 

 

Якобчук А. В.  Основи 

медичної валеології : навч. 

посібник / А. В. Якобчук, 

О. Г. Курик. – Київ : Кондор, 

2013. – 254 с. 
 Навчальний посібник 

дисципліни ―Основи медичної 

валеології‖ для спеціальності 

7.050201 “Менеджмент 

організацій‖ спеціалізація: 

―Менеджмент з організації 

охорони здоров’я‖ підготовлено 
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відповідно до навчальної програми ПВНЗ „Європейський 

університет‖, побудований на основних питаннях поточного та 

кінцевого контролю програми. Курс подано у вигляді як основного, 

так і додаткового матеріалу з метою самостійного отримання та 

поглиблення знань у даній галузі охорони здоров’я. Розкриті 

основні принципи валеологічних знань з поглибленим поданням 

основних складових здоров’я і факторів, що його формують. 

Посібник призначений для викладачів, студентів вищих 

медичних закладів III - IV рівнів акредитації, а також може 

становити інтерес науковцям, інтернам, бакалаврам і магістрам, 

а також широкому колу читачів. 

 

 

Математика для 

економістів. Збірник задач : навч. 

посібник / [С. В. Білоусова, В. О. 

Борисейко, Ю. А. Гладка, В. І. 

Денисенко, Ю. Ф. Діденко, Т. В. 

Ковальчук, Л. З. Мащенко]. – К. : 

КНТЕУ, 2015. – 504  с. 
         Розглянуто елементи лінійної, 

векторної алгебри та аналітичної 

геометрії, теорію ймовірностей та 

елементи математичної статистики. 

Наведено основи математичного 

аналізу і диференціального числення 

однієї змінної, функції багатьох змінних, 

інтегральне числення, диференціальні 

рівняння, числові ряди. Велика кількість 

прикладів, рисунків та завдань для самостійної роботи допоможуть 

перевірити засвоєння матеріалу. Кожний розділ містить 

застосування інформації щодо розглянутих питань до задач мікро- 

та макроекономіки, фінансів, управління, побудови економіко-

математичних моделей. 

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. 

 

 

 



Караваєв Т. А.  Водно-

дисперсійні фарби: 

товарознавча оцінка : 

монографія / Т. А. Караваєв. – 

К. : КНТЕУ, 2015. – 288 с. 
     У монографії розкрито 

наукові основи формування 

властивостей та товарознавчої оцінки 

водно-дисперсійних фарб і покриттів. 

Проведено комплексні дослідження 

вітчизняних мінеральних наповнювачів 

для застосування у складі водно-

полімерних систем. Розроблено та 

здійснено оптимізацію складу водно-

дисперсійних фарб та властивостей 

покриттів. Досліджено та розроблено 

шляхи покращення фізико-механічних, 

водовідштовхувальних, естетичних та інших експлуатаційних 

властивостей покриттів. Проведено товарознавчу оцінку 

асортименту водно-дисперсійних фарб і властивостей покриттів 

різного цільового призначення. 

 Видання розраховане на науковців і практиків, аспірантів, 

студентів та інших спеціалістів у сфері товарознавства і експертизи 

непродовольчих товарів, хімії і технології лакофарбових матеріалів і 

покриттів. 
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Бербенець Л. І.  Business 

English Communication Course : 

Навч. посібник / Л. І. Бербенець, 

Л. М. Хистова. – К : КНТЕУ, 

2004. – 204с. 
Навчальний посібник «Business 

English Сommunication Course» 

призначений для осіб, які досягли 

певного рівня володіння англійською 

мовою і бажають засвоїти ділову 

англійську мову. Він може бути 

додатковим матеріалом для загального 

курсу англійської мови для студентів, які 

потребують знання ділової англійської 

мови у своїй майбутній професійній 

діяльності. 

Посібник вміщує зразки комерційної кореспонденції, факсів, 

телефаксів. У ньому також представлена спеціальна лексика і 

фразеологія, яка стосується різних сфер бізнесу: планування, 

стратегії, управління, розробки нового продукту, управління 

персоналом тощо. 
 

Тютченко Е. П.  

Англійська мова 

комерційного права = English 

for Lawyers : навч. посібник 

/ Е. П. Тютченко, 

О. П. Кулаженко. – К. : КНТЕУ, 

2015. – 176 с. 
Навчальний посібник висвітлює 

такі аспекти комерційного права: 

договірне право, цивільне та 

кримінальне право, право 

власності, деліктне право, заставне 

право, кредити, страхування, 

система вправ допомагає краще 

засвоїти нові лексичні одиниці та 

сприяє розвитку навичок вживання 

професійної лексики англійською мовою. 

Призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів, 

які поєднують навчання в університеті з практичною діяльністю. 
 



Довгань Н. Ю.  Рухливі ігри : 

навч. посібник / Н. Ю. Довгань, 

К. О. М'ясоєденков, М. Ю. Короп. – 

К. : КНТЕУ, 2015. – 156 с. : іл. 
Навчальний посібник створений 

для практичної допомоги студентам у 

розвитку фізичної культури згідно із 

сучасними тенденціями і положеннями 

навчальної програми курсу «Фізичне 

виховання». У посібнику міститься 

теоретичний матеріал, необхідний для 

проведення рухливих ігор на заняттях 

фізичної культури. Окрему увагу 

приділено загальним теоретичним 

засадам методики проведення рухливих 

ігор та естафет, практичним 

рекомендаціям, щодо порядку 

проведення рухливих ігор. Розкрито структуру, характеристику та 

класифікацію рухливих ігор. 

Призначений для студентів, викладачів та фахівців з фізичної 

культури. 

 

Довгань Н. Ю.  Фізичне 

самовдосконалення 

студентів : навч. посібник 

/ Н. Ю. Довгань, 

Л. Б. Биковська, 

Н. Л. Чайченко. – К. : КНТЕУ, 

2015. – 372 с. : іл. 
У навчальному посібнику 

розглянуто фізичне виховання як 

соціальне явище, основи 

формування системи знань з 

фізичної культури та здорового 

способу життя українського 

студентства, висвітлено зміст та 

форми організації самостійних 

занять студентів з фізичного 

самовдосконалення. Наведено 

методики оцінки рівня фізичної підготовленості та комплекси вправ 

для розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної 

підготовки. Значну увагу приділено техніко-тактичним особливостям 

підготовки студентів з різних видів спорту.   Рекомендовано для 
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студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців фізичної 

культури. 
 

 

Снайдер Т.  Кровавые земли: 

Европа между Гитлером и 

Сталиным / Т. Снайдер ; пер. с 

англ. Лукии Зурнаджи. – Київ : 

Дуліби, 2015. – 584 с. – 

(Мировой бестселлер). 
С 1933-го по 1945 год в 

Восточной Европе было уничтожено 14 

миллионов человек. Книга 

профессора Йельского 

университета (США), бле- стящего 

историка и искусного рассказчика 

Тимоти Снайдера, «Кровавые земли: 

Европа между Гитлером и Сталиным» 

посвящена трагическим страницам в 

истории Восточной Европы. 

Украинский Голодомор, сталинские 

массовые экзекуции, Холокост, 

расстрелы немцами гражданского населения в ходе 

антипартизанских операций, преднамеренное моренне голодом 

советских военнопленных, послевоенные этнические чистки... Две 

тоталитарные системы совершали одинаковые преступления в 

одно и то же время, в одних и тех же местах, содействуя друг другу 

и подстрекая друг друга. 

Книга Тимоти Снайдера 

мгновенно стала мировым 

бестселлером, пережила 29 

изданий на 26 языках мира. На 

русском языке публикуется 

впервые. 

 

Алексієвич С.  

Чорнобильська молитва: 

хроніка майбутнього : 

роман / С. Алексієвич ; пер. і 

післямова Оксани 

Забужко. – Київ : Комора, 

2016. – 288 с. 
Художньо-документальний 



роман білоруської письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської 

лауреатки 2015 року, говорить голосами «маленьких людей» про 

катастрофу, що зруйнувала мільйони життів, перевернула 

світогляд цілого покоління, а заразом відхилила залізну завісу й 

підважила непорушну, здавалося, конструкцію радянської 

держави. Роман створено на основі розлогих інтерв’ю з 

очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії: 

ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з 

уражених радіацією регіонів та самоселами «зони», 

посадовцями, від рішень яких залежали долі десятків тисяч людей, 

та дітьми, котрі знали, що народилися вже приреченими.  

 

 

Маланюк Є.  

Малоросійство (1959) 

/ Є. Маланюк. – Київ : 

Український пріоритет, 2015. – 

48 с. 
Ця книжка могла б допомогти 

українцям зробити свою державу 

успішною одразу після 

проголошеного відродження 

Незалежності 1991 року. Та один 

уряд змінював інший, а їхня суть 

залишалася незмінною — 

МАЛОРОСІЙСЬКОЮ, отже цю 

книжку вони не друкували. Не 

друкує її також і нинішній, уже 

післяреволюційний уряд. Чи не з тієї 

ж причини?Ця книга для Українців і 

тих, хто хоче позбутися в собі 

хронічної хвороби ганебного МАЛОРОСІЙСТВА. Вже очевидно, 

що вона стане в нагоді й теперішнім очільникам України, яка в 

своїй війні проти вічного ворога — ординського варвара — стікає 

кров'ю через ту ж малоросійську відсутність їхньої політичної волі. 
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Поетична топоніміка : 

альманах. – Хмельницький : 

Цюпак А. А., 2015. – 228 с. : фото. 
До збірника увійшли художні твори 

про села, селища і міста України. У 

власних художніх творах і краєзнавчих 

доповненнях творчі люди розкривають 

сторінки історії українських сіл і міст. 

Видання багате фактичним 

матеріалом, цікавими гіпотезами, 

насичене власними враженнями 

авторів. Охоплено різні сфери життя 

населених пунктів у різні часи 

минувшини з погляду історії, літератури, 

географії, ономастики, фольклору... 

Видання стане у нагоді 

шанувальникам історії, учителям і шко-

лярам, студентам і працівникам 

культури, журналістам та дослідникам і всім, хто цікавиться 

історією рідного краю й України. 

 

 

Літопис самовидців: 

дев'ять місяців українського 

спротиву / авт. проекту Оксана 

Забужко. – Київ : Комора, 2014. – 

312 с. : іл. 
Від Євромайдану до АТО, від 

листопада 2013-го по літо 2014-го — ця 

книжка простежує, в хронологічній 

послідовності, зміну настроїв і 

глибинні психологічні трансформації в 

українському суспільстві. Колективний 

портрет «народження нації», що за 

кілька місяців пройшла шлях від 

мирного протесту до національно-

визвольної війни, складено з 

найпопулярніших за цей час дописів у 

соцмережах, виступів в інтернеті, 

фраґментів новинної стрічки і т.д. 

Понад сотню авторів збірника, серед яких як відомі 

літератори, блогери, журналісти, так і анонімні мережеві «ніки», 

об'єднує одне: всі вони були живими свідками й учасниками 



найдраматичніших подій новітньої української історії, і всі їхні 

думки й почуття, оцінки й пошуки смислів зафіксовано в режимі 

«включеного спостереження». Читач таким чином отримує 

можливість доторкнутися до історії в момент її прямого творення. 

 

АД 242. Історія мужності, 

братерства і самопожертви / [авт. 

проекту та уклад. Ірина Штогрін] 

; фотографії Сергія Лойко. – 

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 

2016. – 352 с. : фото. 
Масштабний книжковий проект 

про оборону Донецького аеропорту 

спільно з Радіо Свобода! Журналісти 

зібрали унікальний матеріал : понад 100 

інтерв’ю, десятки ексклюзивних фото з 

місця подій.  

Книга про 242 дні боїв в аеропорту 

Донецька або в «АДу» , як його називали 

оборонці летовища, це свідчення 

кіборгів, розповіді волонтерів та 

журналістів, коментарі військових експертів та аналітиків з України, 

Росії, США та Канади, а також представників Генерального штабу 

Збройних сил України і Головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка. 

Читайте про життя і смерть, про відчайдушність і страх про любов і 

дружбу, про те, що і чому захищали в терміналах ДАП українські 

бійці. Аналізуйте і робіть неупереджені висновки! 
 

Донбас - арена війни 

/ упоряд. та передмова 

Тараненко О. – Вінниця : Т. 

П. Барановська, 2015. – 150 с. 
До збірки ввійшли тексти 

своєрідних життєвих історій, 

аналітична роздумів, 

публіцистичних есе та 

філософських міркувань, 

спровокованих ситуацією на 

буремному Донбасі в 2014 та 2015 

роках. 

Це тексти авторства як дуже 

відомих письменників, поетів, 

фотохудожників та журналістів, так і 
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дебютні, написані вперше, саме для цієї збірки. Переважно усі 

автори мають відношення до Донецького національного 

університету (це його викладачі, студенти, випускники) - українського 

вишу, який було евакуйовано до Вінниці у зв’язку зі збройним 

захватом університету бойовиками ДНР у Донецьку в вересні 2014 

року. 
 

 

Кокотюха А.  Вогняна зима : 

роман / А. Кокотюха. – Харків : 

Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 

352 с. 
Писати про Майдан — 

неможливо. На Майдані треба бути. 

Але Андрій Кокотюха може все. 

Він був на Майдані і написав про нього. 

Написав так, як вміє лише він, 

без зайвого пафосу й пластикового 

спрощення. Майдан Кокотюхи — це не 

вожді на сцені, не політична боротьба, 

а люди. Прості українці, які взяли на 

себе тягар і тактики, і стратегії цієї 

революції. У них щирі емоції, відверті 

слова, прямі дії. 

Книжка пахне димом палаючих 

шин і обпікає вогнем очей, з її сторінок чути грюкіт бруківки й 

скажений ритм серцебиття. 

«Вогняна зима» кипить пристрастями. Тут люблять, борються і 

страждають по-справжньому. 

Тільки так зміг перемогти 

Майдан. Тільки так зможе народитися 

нова Україна. 

Юрій Луценко,  український 

політик і державний діяч. 

 

 

Талан С.  Оголений нерв : 

роман / С. Талан. – Харків : Клуб 

сімейного дозвілля, 2015. – 544 

с. : іл. 
    Війна скидає з облич людей 

маски, оголяє їхні душі та робить свій 

розподіл на добро і зло… Настя 



вважала, що має міцну й дружну родину, що вони завжди 

допомагатимуть щдне одному і будуть разом у найскрутнішу 

годину. Але весна 2014-го показала, хто чого вартий… 

Сєвєродонецьк опинився під владою сепаратистів. Наче безодня 

розкрилась, і Настині діти опинились по різні боки барикад… Кожен 

зробив власний вибір, і шляхи рідних людей розійшлися. Чи можливо 

здолати прірву, яку проклала між ними війна?  
 

 

Дочинець М. І.  Лис та 

інші детективні історії : роман, 

оповідання / М. І. Дочинець. – 

Мукачево : Карпатська вежа, 

2014. – 356 с. 
Роман "Лис" лауреата 

Шевченківської премії Мирослава 

Дочинця - про чоловіка незвичайної 

долі й унікального хисту, який шукає в 

провінції свої загублені сліди, а 

знаходить сенс життя, нові цінності й 

нове кохання. Інші детективні історії 

об'єднані одним головним героєм - 

слідчим Правиком, який, шукаючи 

злочинні сліди, водночас шукає сенс 

життя, міру справедливості і 

милосердя. 

 

 

Опорні конспекти 
1. Проблеми перекладу науково-технічної літератури : опорний 

конспект лекцій / авт. А. І. Калініченко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 62 с. + Електронна копія. 

2. Процеси та апарати харчових виробництв : опорний конспект 

лекцій / авт. І. І. Тарасенко. – К. : КНТЕУ, 2016. – 92 с. 

3. Стратегічне управління : опорний конспект лекцій / авт. 

Г. Т. П'ятницька. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 130 с. 

4. Бухгалтерський облік : опорний конспект лекцій / авт.: 

В. В. Сопко, М. М. Бенько, Г. В. Зябченкова. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 58 с. 

5. Бухгалтерський облік : опорний конспект лекцій / авт.: 

О. Г. Задніпровський, Т. В. Ігнатенко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 86 с. 

6. Охорона праці : опорний конспект лекцій / авт. 

О. О. Палієнко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 63 с. 

7. Казначейська система обслуговування бюджетів : опорний 
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конспект лекцій / авт.: Т. Д. Сіташ, А. В. Островерхова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 80 с. + Електронна 

копія. 

8. Банківська система : опорний конспект лекцій / авт.: 

О. П. Демченко, Т. А. Далєвська. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 111 с. + Електронна копія. 

9. Стратегія підприємства : опорний конспект лекцій / авт.: 

Г. Т. П'ятницька, Н. В. Ракша. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 152 с. 

10. Основи товарознавства. Харчові продукти : опорний конспект 

лекцій / авт. Р. С. Дончевська. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 110 с. 

11. Страхове право : опорний конспект лекцій / авт. 

О. В. Севастьяненко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 96 с. 

12. Трудове право : опорний конспект лекцій / авт.: 

Л. В. Ніколаєва, О. О. Шарабурина. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 88 с. 

13. Жанрові теорії перекладу : опорний конспект лекцій. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 82 с. + 

Електронна копія. 

14. Антикризова психологія : опорний конспект лекцій / авт.: В. М. 

Корольчук, Л. Ф. Вербицька. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 44 с. 

15. Іміджологія : опорний конспект лекцій / авт. С. Г. Радченко. – 

К. : КНТЕУ, 2015. – 76 с. 

16. Комунікативний менеджмент : опорний конспект лекцій / авт. 

В. В. Білик. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 102 с. 

 

Методичні видання 
1. Web-дизайн : завдання до практичних занять з елементами 

ділової гри : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 

та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит", 

6.030509 "Облік і аудит" / авт. В. І. Ревенок. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 41 с. + Електронна копія. 

2. Автоматизація економічних розрахунків : програма та робоча 

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

та підприємництво" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка 

підприємства" / авт.: М. В. Бондар, Н. В. Добровольська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 21 с. + Електронна 

копія. 

3. Адміністративне право : програма та робоча програма : 

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

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

"Облік і аудит в підприємництві", "Державний фінансовий контроль" 

/ авт.: Ю. І. Крегул, Т. М. Дроздюк. – К. : КНТЕУ, 2016. – 31 с. 

4. Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

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

проф. спрям. "Облік і аудит. Державний фінансовий контроль" 



/ авт. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 54 с. + Електронна копія. 

5. Аналіз господарської діяльності : програма і робоча 

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

та підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" / авт. 

Н. С. Барабаш. – К. : КНТЕУ, 2015. – 48 с. 

6. Аналіз господарської діяльності : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 

підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 03 

"Державний фінансовий контроль" / авт. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 35 с. + Електронна 

копія. 

7. Аналіз діяльності фінансових посередників : програма та 

робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр": 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 

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

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 34 с. + Електронна 

копія. 

8. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : збірник 

лексико-граматичних тестів : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і 

кредит", 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Економіка підприємства 

на ринку товарів та послуг". Ч.1 / авт.: Є. В. Рудешко, Г. П. Іваненко. – 

Київ : КНТЕУ, 2015. – 43 с. 

9. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : програма та 

робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1801 

"Специфічні категорії" : спец. 18010018 "Адміністративний 

менеджмент" / авт. С. А. Сегеда. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 23 с. + Електронна копія. 

10. Аутсорсинг в маркетингу : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 03050701 "Маркетинг" / авт. О. М. Ковінько. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 19 с. + 

Електронна копія. 

11. Безпека життєдіяльності : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і 

адміністрування", 0517 "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції", 1401 "Сфера обслуговування" : 

для усіх спеціальностей / авт. М. О. Рябенька. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 20 с. + Електронна копія. 

12. Безпека життєдіяльності : практикум / авт.: О. С. Болілий, 

Л. А. Карпенко. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 104 с. 

13. Безпека життєдіяльності : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова 

промисловість та переробка с.-г. продукції", 1401 "Сфера 

обслуговування" : спец. "Харчові технології та інженерія", "Готельно-
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расторанна справа", "Туризм" / авт. М. О. Рябенька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 21 с. + Електронна 

копія. 

14. Бізнес-планування : програма та робоча програма : 

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

підприємництво" : напрям підготовки 6.030503 "Міжнародна 

економіка", 6.030504 "Економіка підприємства" / авт. В. В. Турчак. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + 

Електронна копія. 

15. Бухгалтерський облік : практикум і робочий зошит / авт. 

А. П. Шаповалова. – К. : КНТЕУ, 2015. – 80 с. 

16. Бухгалтерський облік : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" / авт. 

Н. В. Овсюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 34 с. + Електронна копія. 

17. Бухгалтерський облік : робоча програма : освіт. ступінь 

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

напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт.: В. В. Сопко, 

А. В. Алексєєва, А. П. Шаповалова. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 18 с. 

18. Бухгалтерський облік в торгівлі : практикум / авт.: 

А. П. Шаповалова, О. П. Кузьменко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 62 с. 

19. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : 

практикум / авт.: О. Г. Задніпровський, С. Я. Король, 

Г. В. Зябченкова. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 50 с. 

20. Бюджетна система України : методичні рекомендації до 

виконання курсових робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і 

кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове 

посередництво" / авт. І. В. Гнидюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + Електронна копія. 

21. Бюджетна система України : методичні рекомендації та 

ситуаційні завдання до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. 

підгот. "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Економічна кібернетика", 

"Маркетинг", "Економіка підприємства", "Міжнародна економіка" 

/ авт. І. В. Гнидюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 99 с. + Електронна копія. 

22. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь 

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

напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент 

організацій торгівлі" / авт.: В. В. Соколовська, Л. В. Бондарчук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 19 с. + 

Електронна копія. 

23. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь 

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

напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент 



туристичного бізнесу" / авт.: В. В. Соколовська, Л. В. Бондарчук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + 

Електронна копія. 

24. Вища та прикладна математика : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. "Менеджмент", 

"Товарознавство і торгов. підприємництво", "Харчові технології та 

інженерія", "ГРС" : спеціаліз. "МОТ", "МТБ", "МЗД", "Товарознавство та 

комерційна логістика", "Харчові технології та інженерія", "ГРС" / авт.: 

І. О. Гулівата, Л. П. Гусак, О. В. Іващук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 33 с. + Електронна копія. 

25. Вступ до перекладознавства : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні 

науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія" / авт. В. О. Вуколова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 23 с. + 

Електронна копія. 

26. Гандбол. (Секція) : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : всі напрями 

підготовки / авт. Т. В. Ворожцова. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 58 с. + Електронна копія. 

27. Державне управління та місцеве самоврядування : 

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

знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 

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

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: 

Л. В. Бондарчук, М. А. Горшков. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 62 с. + Електронна копія. 

28. Державне управління та регулювання економіки : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

8.03050201 "Економічна кібернетика", 8.03050801 "Фінанси і кредит", 

8.03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий 

контроль" / авт. О. П. Недбалюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 66 с. + Електронна копія. 

29. Державне управління та регулювання економіки : 

програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050201 

"Економічна кібернетика", 8.03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

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

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна 

копія. 

30. Державний маркетинг : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 8.03050701 "Маркетинг" / авт. Н. Ю. Буга. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 21 с. + 

Електронна копія. 

31. Ділова англійська мова : збірник завдань для розвитку 

комунікативних навичок : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
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1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. "Туризм" / авт. 

О. Б. Мойсієнко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 66 с. 

32. Ділове адміністрування (менеджмент організації) : 

методичні рекомендації та ситуаційні завдання до самостійної 

роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст" : галузь знань 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : спец. 7.03060101 "Менеджмент" : 

спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт. О. М. 

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

2016. – 56 с. + Електронна копія. 

33. Діловий етикет : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 

"Фінанси і кредит" / авт. С. Г. Радченко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 18 с. 

34. Економіка і організація інформаційного бізнесу : 

програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підготовки 

6.030502 "Економічна кібернетика" / авт.: Л. П. Половенко, С. В. 

Степова, К. В. Копняк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 27 с. + Електронна копія. 

35. Економіка підприємства : практикум : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань "Економіка і підприємниц." : напр. підгот. 
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