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Назаренко, Л. О.  Експертиза 

товарів : розділ "Експертиза 

продовольчих товарів" : слайд-курс 

: навч. посібник / Л. О. Назаренко. – 

К. : Центр учбової літератури, 

2013. – 312 с. 
   Навчальний посібник з дисципліни 

«Експертиза товарів: слайд курс» (розділ 

«Експертиза продовольчих товарів») 

присвячений вивченню основ, правил, 

технології проведення експертизи та правилам 

проведення експертної оцінки продовольчих 

товарів вітчизняного та закордонного 

виробництва. Зміст навчального посібника 

відповідає програмі нормативної дисципліни і 

розкриває наступні питання: основи експертизи товарів, характеристики видів 

експертиз, технології проведення товарознавчих експертиз, визначення кількості 

та якості товарів, особливості експертизи продовольчих товарів. Виклад 

матеріалу з експертизи продовольчих товарів поданий у вигляді слайдів. З метою 

контролю знань студентів запропоновані питання за темами дисципліни. 

Навчальний посібник рекомендовано для студентів кваліфікаційного 

рівня спеціаліст і магістр товарознавчих спеціальностей вищих навчальних 

закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за напрямом 

«Торговельне підприємництво». 

 

 

Хмурова, В. В.  Менеджмент 

підприємницької діяльності : навч. 

посібник / В. В. Хмурова. – К. : 

Центр учбової літератури, 2013. – 

286 с. 

Посібник детально розкриває 

навчальний матеріал програми вибіркової 

дисципліни «Менеджмент підприємницької 

діяльності». У посібнику розглянуто теоретичні 

засади підприємництва, види, організаційно- 

правові форми підприємництва. Розкрито 
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питання створення сервісного підприємства, особливості міжнародного 

підприємництва, особливостям підприємницьких структур, 

конкурентоспроможності та ризикам. 

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів, 

а також для спеціалістів, діяльність яких пов'язана з підприємництвом. 

 

 

Мельников, А. М.  Основи організації бізнесу : навч. 

посібник / А. М. Мельников, О. М. 

Коваленко, Н. Б. Пундяк ; за заг. 

ред. А. М. Мельникова. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 200 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний посібник призначений для 

вивчення теоретичних засад організації 

бізнесу, набуття загальнонаукових вмінь, 

якими повинен володіти студент. В посібнику 

розглянуті питання організації створення 

бізнесу, його організаційно-правові форми, 

фінансове забезпечення бізнесу, організації 

інфраструктури бізнесу, управління 

персоналом, організацією роботи з інформаці-

єю, організацією укладення угод, захист 

комерційної таємниці, страхування та 

управління ризиком в бізнесі, ділову етику в управлінні бізнесом. Детально 

розглянуто основні завдання індивідуальної роботи студентів при вивченні даної 

дисципліни. 

Посібник направлений на підготовку бакалаврів в галузі знань 03.05 Еко-

номіка і підприємництво, а також може бути використаний керівним персоналом 

в малому та середньому бізнесі. 
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Амеліна, І. В.  Міжнародні економічні відносини : навч. 

посібник / І. В. Амеліна, Т. Л.  Попова, С. В. Владимиров. – К. : 

Центр учбової літератури, 2013. – 256 с. 

Навчальний посібник відповідає 

освітньо-професійній програмі за курсом 

«Міжнародні економічні відносини». У 

навчальному посібнику розглянуто 

передумови, зміст структуру, специфіку і 

тенденції розвитку міжнародних 

економічних відносин. Особлива увага 

приділяється аналізу формам міжнародних 

економічних відносин,міжнародній торгівлі, 

міжнародному руху факторів виробництва, 

економічній інтеграції та проблемам 

науково технічного обміну і міжнародного 

бізнесу в цілому. 

Пропонується для студентів вищих 

навчальних закладів.  

 

 

 

Зайцев, О. В.  Фінансові 

розрахунки : теорія і практика : 

навч. посібник / О. В. Зайцев. – 

К. : Кондор, 2013. – 548 с. 

 

Навчальний посібник містить основні 

теоретичні принципи і практичні положення 

фінансових розрахунків. Метою посібника є 

ознайомлення з теорією і практикою 

розрахунків у фінансовій сфері 

Для студентів економічних 

спеціальностей всіх форм навчання як 

структурований матеріал, який може 

застосовуватися при засвоєнні лекційного 

матеріалу, виконанні практичних та 

самостійних робіт, виконанні курсових та 

випускних кваліфікаційних робіт бакалавра, 
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дипломних робіт спеціаліста, магістра тощо. 

Посібник може бути корисним для банківських працівників, слухачів 

бізнес-шкіл, курсів підвищення кваліфікації. 

 

 

 

Мала енциклопедія господарського права / за заг. ред. 

Ю. Л. Бошицького, С. І. Бевз. – К. : Ліра-К, 2013. – 232 с. 

 
У Малій енциклопедії господарського права наводяться статті, які 

висвітлюють основні поняття теорії 

господарського права,, розкривають сутність 

правових явищ, що існують у сфері 

господарювання, зокрема при здійсненні 

господарської діяльності в нашій державі. 

Поняття даного енциклопедичного видання 

сформульовані з урахуванням здобутків гос-

подарсько-правової доктрини, ґенези 

становлення окремих інститутів, норм 

національного та міжнародного 

законодавства. 

Розраховано на працівників органів 

державної влади, науковців, 

юристів-практиків, викладачів, аспірантів та 

студентів, а також читачів, які цікавляться 

питаннями правового регулювання 

господарської діяльності та тих, хто прагне 

засвоїти юридичні знання 

господарсько-правового спрямування. 
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Стратегічне управління : навч. посібник / [Дикань В.Л., 

Зубенко В.О., Маковоз О.В., 

Токмакова І.В., Шраменко О.В.]. – 

К. : Центр учбової літератури, 

2013. – 272 с. 

 

Сучасним інструментом управління 

розвитком організації в умовах постійних змін 

зовнішнього оточення і пов'язаною з цим 

невизначеністю є стратегічне управління. В 

навчальному посібнику комплексно охоплено 

становлення концепції стратегічного управління, 

сутність стратегічного управлінця, стратегічний 

аналіз середовища підприємства, формування 

господарського портфелю підприємства, 

система стратегій підприємства, 

альтернативність у стратегічному виборі, 

стратегічне планування в системі керування підприємством, реалізація стратегії 

підприємства, інформаційне забезпечення реалізації стратегії та стратегічний 

контроль. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком 

питань для самоконтролю, тестами та практичними завданнями. 

Навчальний посібник може бути корисним студентам, викладачам і мене-

джерам і керівництву підприємств промисловості і транспорту України. 

 

 

Фінанси : навч. посібник / [за 

заг. ред. А. С. Меглаперідзе]. – К. : 

Центр учбової літератури, 2013. – 

420 с. 

Навчальний посібник містить 19 

тематичних блоків, в яких досліджуються 

теоретичні аспекти фінансових відносин. Всі 

тематичні блоки посібник логічно між собою 

пов'язані. 

Проблематику кожної теми визначає план 

(логіка) викладу матеріалу, який допомагає 

орієнтуватися в процесі опанування матеріалом. 
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По завершенні кожної теми, для закріплення матеріалу наводяться питання для 

самоконтролю, тестові завдання для здійснення поточного контролю знань 

студентів та наводиться основна та додаткова література, яка може 

використовуватись при поглибленому вивченні матеріалу. Виклад складних теорети-

чних питань ілюструється прикладами застосування теорії у практичній діяльності. 

 

 

Кропельницька, С. О.  Соціальне страхування : навч. 

посібник / С. О. Кропельницька, Т. В. Солоджук. – [2-ге вид., 

переробл. і допов.]. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 336 с. 

Посібник відповідає програмі курсу 

«Соціальне страхування», затвердженої Мініс-

терством освіти і науки, молоді та спорту 

України. Містить теоретичні основи вивчення 

фінансової діяльності суб'єктів та учасників 

системи соціального страхування. Розглянуті 

функції, особливості організації та 

функціонування системи соціального 

забезпечення в Україні, засоби методи його 

регулювання. Подано детальну 

характеристику діяльності Фондів соціального 

страхування України, її нормативно-правове 

регулювання з урахуванням останніх 

законодавчих змін. Висвітлено сутність, 

методику формування фінансових ресурсів державних цільових та окремих 

недержавних фондів соціального спрямування, дано характеристику основних 

видів матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються за рахунок 

сплати страхових внесків. 

У посібнику також наведені навчально-методичні матеріали, необхідні для 

вивчення дисципліни: навчальна програма курсу, лекційні матеріали, плани 

семінарських (практичних) занять, приклади вирішення типових розрахункових та 

ситуаційних завдань з дисципліни, тестові завдання, рекомендована та 

використана література, перелік екзаменаційних питань та інструктивні матеріали. 

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також 

фахівців страхової, фінансової та кредитної сфери. 
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Планування маркетингу : навч. посібник 

/ О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова та ін. – 2-ге вид., 

переробл. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 

352с. 
У навчальному посібнику представлено 

теоретичний та практичний матеріал стосовно 

особливостей використання методів та 

інструментів маркетингу в окремих галузях, 

сферах діяльності: торгівлі, туризмі, індустрії 

гостинності, банківській сфері, народних 

художніх промислах, муніципальному 

управлінні. В окремому розділі розглянуто 

основи сегментації з урахуванням специфіки 

окремих ринків. 

Після теоретичного матеріалу у розділах 

подано основні терміни та поняття, запитання 

для самоконтролю, тестові завдання для 

перевірки знань творчі завдання, ситуаційні 

завдання для роботи в групах, а також 

рекомендована література для вивчення теми. В 

посібнику презентовано програму курсу 

«Маркетинг у галузях і сферах діяльності». 

Посібник розрахований на викладачів та студентів ВНЗ, фахівців в області 

маркетингу різних галузей і сфер діяльності, всіх, хто цікавиться теорією та 

практикою маркетингу. 
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Капінос, Г. І. Операційний менеджмент : навч. посібник / Г. І. 

Капінос, І. В. Бабій. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 352 с. 

 
У навчальному посібнику системно 

викладемо теоретичні, методичні та практичні 

аспекти операційного менеджменту, 

розглянуто понятійний апарат. Розкрито 

сутність операційного менеджменту, 

принципи вибору операційної стратегії, 

побудови операційної системи організацій. 

Висвітлено методи управління операційною 

системою, організацію операційних процесів 

на підприємстві. Значну увагу приділено 

управлінню процесом проектування опера-

ційної системи та її поточного функціонування. 

Розглянуто основи управління проектами, 

зокрема сутність проектного підходу до 

управління організацією, методи сітьового планування. Розкрито основи 

менеджменту якості та управління результативністю операційної діяльності. 

Книга може бути рекомендована для студентів вищих навчальних закладів, 

що навчаються за напрямом підготовки „Менеджмент", а також всім, хто 

цікавиться проблемами ефективного управління операційними системами в 

умовах ринкових механізмів господарювання. 

 

Левченко, В. П.  Розвиток 

ринку небанківських фінансових 

послуг України : монографія 

/ В. П. Левченко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 368 с. 
 

Монографію присвячено дослідженню 

проблем становлення та розвитку ринку 

небанківських фінансових послуг 

теоретичних і організаційно-методологічних 

засад його оцінки. 

Розглянуто особливості державного 

регулювання ринку небанківських фінансових 
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послуг, забезпечення його конкурентоспроможності, а також формування 

стратегічного розвитку ринку небанківських фінансових послуг. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а 

також працівників органів державної влади і ринку небанківських фінансових 

послуг. 

 

 

Потенціал підприємства: формування та 

використання : підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, 

В. В. Морєва та ін. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 248 с. 

У підручнику викладені загальнотеоретичні й практичні основи формування, 

використання та оцінки потенціалу підприємства. 

Особлива увага приділена питанням формування 

потенціалу підприємства, загальноекономічним 

підходам щодо його оцінки, розглянуто проблеми 

визначення вартості окремих складових 

економічного потенціалу підприємства, що 

функціонує в умовах ринку з Притаманними йому 

ризиком та невизначеністю. 

Підручник призначено для студентів всіх 

форм навчання економічних спеціальностей. 

Може бути корисним в практичній діяльності 

менеджменту всіх рівнів, осіб, відповідальних за 

прийняття комплексних управлінських рішень, 

спрямованих на забезпечення ефективної 

діяльності сучасних підприємств України. 
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Аналіз господарської діяльності : навч. посібник / за заг. 

ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової ; [І. 

В. Сіменко, Т. Д. Косова, І. В. 

Гречина, Л. О. Ващенко, П. М. 

Сухарев, Я. І. Глущенко, О. В. 

Бедзай, І. А. Ангеліна, М. Е. 

Шухман]. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 384 с. 

 

У навчальному посібнику розкриті 

теоретичні основи аналізу господарської 

діяльності підприємств в тому числі 

організаційне, інформаційне та методичне 

забезпечення; висвітлена методика аналізу і 

прогнозування господарської діяль- ності та її 

результатів; розглянуто аналіз 

конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності 

бізнес-процесів. 

Навчальний посібник виконаний з урахуванням кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних 

спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних 

працівників. 
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Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних 

ринків : збірник наукових праць за матеріалами 

студентської науково-практичної інтернет-конференції, 20 

лютого 2014 року. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ, 2014. – 152 с. 

У збірнику наукових праць за 

матеріалами студентської науково-практичної 

Інтернет-конференції «Товарознавчі та 

маркетингові дослідження І товарних ринків» 

розглянуто питання, пов'язані із проведенням 

Наукових досліджень сучасних проблем 

застосування теорії і практики маркетингу та 

товарознавства, проведення маркетингових 

досліджень товарних ринків і інноваційних 

технологій у маркетингу та комерційній 

діяльності. 

 

 

 

 

Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, 

технології : Всеукраїнська науково-практична інтернет- 

конференція : збірник наукових 

праць, 14 лютого 2014 року. – 

Вінниця : Центр підготовки 

наукових та 

навчально-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 600 с. 
 

У збірнику наукових праць 

всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Менеджмент XXI 

століття: сучасні моделі, стратегії, технології» 

наведено результати теоретичних та 

експериментальних досліджень з різних 
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аспектів проблематики та перспектив розвитку менеджменту та маркетингу, 

ділового адміністрування та управління людськими ресурсами, менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, менеджменту туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу. 

 

 

Вісник студентського наукового товариства "Ватра" 

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету : за 

матеріалами III Всеукраїнської студент. наук.-практ. 

конференції "Актуальні проблеми ефективного 

соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 

24 квітня 2014 р.– Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014.  

У Віснику розглядаються актуальні проблеми та перспективи розвитку 

економіки України, управлінські та соціально-економічні аспекти менеджменту. 

Значна увага приділяється теоретичним і методичним засадам 

обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб'єктів 

господарювання, сучасним тенденціям розвитку фінансової системи України, 

процесам моделювання соціально-економічних систем, проблемам застосування 

теорії і практики товарознавства та маркетингу. Висвітлюються напрями і форми 

діяльності туристичного та готельного бізнесу в умовах глобалізації, розвиток 

громадянського суспільства: історичний, психологічний та соціально-правовий 

аспекти, формування соціокультурних та лінгвокомунікативних компетенцій як 

передумови професійної самореалізації майбутніх фахівців, тенденції та 
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перспективи діяльності студентських наукових товариств: досвід та інновації. 

 
 

Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою 

діяльністю : збірник наукових праць Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції, 28 лютого 2014 

р. – Вінниця : Центр підготовки 

наукових та 

навчально-методичних видань 

ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 308 с. 

У збірнику наукових праць 

всеукраїнської науково-практичної Інтернет 

- конференції розглядається сучасний 

стан фінансово-аналітичного забезпечення 

господарських суб'єктів в системі 

управління, актуальні проблеми та 

перспективи розвитку вітчизняної системи 

обліку, інноваційні методики аналізу 

господарської діяльності та контролю за 

умов застосування новітніх інформаційних 

технологій, методологічні засади підготовки 

майбутніх фахівців в умовах інтеграції в 

міжнародний освітній простір. 

 Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів і студентів.

 

 
 
 
 
 
 
 

 1. Інформаційні системи і технології фінансового контролю : опорний конспект 

лекцій / авт. С. А. Яремко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 134 с.  

 2. Облік і звітність у оподаткуванні : опорний конспект лекцій / авт. О. М. 

Дзюба. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 

видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 63 с. 
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 3. Управління фінансовими ризиками : опорний конспект лекцій / авт. В. П. 

Чайковська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 

видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 91 с.  

 4. Митне регулювання ЗЕД : опорний конспект лекцій / авт. І. І. Хільська. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ 

КНТЕУ, 2013. – 114 с.  

 5. Міжнародне приватне право : опорний конспект лекцій : освіт.-кваліф. рівень 

"спеціаліст", "магістр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : спец. 03060104 "Менеджмент ЗЕД" : 

спеціаліз. 03060104 "Менеджмент ЗЕД" / уклад. І. М. Білоус. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 110 

с.  

 

 

 

 

 1. Бюджетне планування і прогнозування : методичні рекомендації та 

ситуаційні завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", 

"магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 

6.030508 "Фінанси і кредит" : спец. "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні 

фінанси" / авт. А. О. Нікітішин. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 78 с. – 3 пр. 

 2. Вища та прикладна математика : методичні вказівки та ситуаційні 

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

підготовки / авт. О. В. Іващук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 58 с. – 3 пр. 

 3. Державний фінансовий контроль : кейс за темою "Перевірка 

кошторису бюджетної установи" / уклад.: Г. В. Даценко, С. В. Присяжнюк. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2014. – 31 с.   

 4.  Договірне право : завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. 

рівень "спеціаліст" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 140101 

"Готельна і ресторанна справа" / уклад. І. П. Бахновська. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 62 с.  

 5.  Економіка та організація інноваційної діяльності : ситуаційні 

завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст" : галузь знань 

0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка 

підприємства" / авт. І. В. Чайка. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014.  
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 6.  Економіка та фінанси підприємства : методичні рекомендації та 

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

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

"Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент ЗЕД", "Менеджмент організацій 

торгівлі" / авт. І. М. Боженьова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 91 с. 

 7. Захист прав споживачів : методичні рекомендації до самостійної 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство та торговельне 

підприємництво" : проф. спрям. "Тов-во та комерційна логістика", "Тов-во та 

організація зовнішньої торгівлі" / авт. А. М. Гаврилюк. – Вінниця : Центр підготовки 

наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 71 с. 

 8. Збірник тестових завдань для підготовки до складання 

некваліфікаційного державного екзамену з іноземної мови : освіт.-кваліф. рівень 

"бакалавр" / уклад.: О. М. Яцишин, Л. О. Сікорська, Т. В. Хоменко, О. О. Самохвал. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2014. – 88 с.  

 9.  Інструментальні засоби прикладного програмування : програма : 

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

напр. підгот. 050302 "Економічна кібернетика" / авт.: С. О. Баннікова, О. Ф. 

Кузнєцов. – К. : КНТЕУ, 2014. – 14 с.  

 10.  Інформаційні системи і технології у фінансах : методичні 

рекомендації до виконання практичних робіт з використанням методики 

управління проектами : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка підприємства" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" / авт.: О. М. 

Кузьміна, Т. В. Янчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 58 с.  

 11.  Інформаційні системи і технології у фінансових установах : робоча 

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

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

фінанси", "Державна казначейська справа" / авт. П. Г. Демідов. – К. : КНТЕУ, 2014 

 12. Інформаційні системи і технології фінансового контролю : 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. 030509 "Державний фінансовий контроль" 

/ уклад.: С. А. Яремко, С. В. Степова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 34 с.  

 13.  Комплексна з фаху та переддипломна практика : робоча програма : 

освіт.-кваліф. рівень "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
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напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : спец. "Облік і аудит" : спеціаліз."Облік і аудит 

в підприємництві" : д. ф. н. / авт.: Л. В. Нападовська, А. В. Алексєєва. – К. : КНТЕУ, 

2013. – 30 с.  

 14.  Комп'ютерні мережі та телекомунікації : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова 

промисловість та переробка с.-г. продукції" : напр. підгот. 6.051701 "Харчова 

технологія та інженерія" : проф. спрям. "Харчові технології та інженерія" / авт.: С. В. 

Степова, В. Т. Сусіденко, С. А. Яремко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 50 с.  

 15.  Консалтинг : робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр" : галузь 

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

спец. "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент ЗЕД" : спеціаліз. 

"Менедж. митної справи", "Менедж. персоналу" / авт.: С. І. Бай, В. С. Ціпуринда. – 

К. : КНТЕУ, 2013. – 18 с.  

 16.  Маркетинговий аналіз : програма та робоча програма : освіт.-кваліф. 

рівень "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 

030507 "Маркетинг" / авт.: В. В. Ортинська, І. О. Бучацька, В. В. Сова, К. В. 

Гурджиян. – К. : КНТЕУ, 2013. – 22 с.  

 17.  Менеджмент і адміністрування (Менеджмент) : методичні 

рекомендації до виконання курсових робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : 

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

"Менеджмент" / авт.: Л. О. Чорна, О. М. Лозовський, Л. В. Бондарчук. – Вінниця : 

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 45 

с. 

 18. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт : 

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

: спец. 7.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" / авт.: С. О. Сіренко, А. 

С. Тернова, С. В. Гирич. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 30 с. 

 19. Методичні рекомендації до проведення навчального тренінгу : 

освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент", 6.03060101 "Менеджмент 

організацій торгівлі" / авт. А. К. Мідляр. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 65 с. 

 20. Методичні рекомендації до проведення навчального тренінгу : 

освіт.-кваліф. рівень "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент", 6.03060104 "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / авт. Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 65 с. 
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 21. Методичні рекомендації до проведення навчального тренінгу : 

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

: напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" / авт. І. І. Поліщук. – Вінниця : Центр підготовки 
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