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Від укладачів 

 

До 50-річчя заснування Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету бібліотека підготувала бібліографічний покажчик про творчий 

доробок доктора економічних наук, професора, керівника Центру регіональних 

досліджень Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

Денисюка Олександра Миколайовича. 

Бібліотека продовжує серію персональних бібліографічних покажчиків 

провідних науковців інституту під назвою «Нехай не згасне світ науки». 

 До покажчика увійшли бібліографічні описи монографій, навчальних 

посібників з анотаціями та зображеннями, статті з журналів, збірників, 

матеріалів наукових конференцій, навчально-методичних видань. 

Видання складається з п’яти  розділів: 

 Монографії 

 Навчальні посібники 

 Статті у фахових виданнях 

 Статті у збірниках наукових праць 

 Навчально-методичні видання. 

У покажчик включено публікації, видані українською, російською та 

англійською мовами. 

В кожному розділі матеріали розміщено в хронологічно-алфавітному 

порядку. 

Записи в бібліографічному покажчику мають суцільну нумерацію, що 

сприяє зручному використанню іменного покажчика. 

Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні 

державними стандартами. 

Відбір матеріалу завершено в березні 2018 року.  

Укладачі не претендують на повноту охоплення друкованих праць 

О. М. Денисюка. 

Покажчик розрахований на наукових працівників, докторантів, 

аспірантів та здобувачів вищої освіти, працівників бібліотек. 
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Вступне слово 

 

Денисюк Олександр Миколайович у 1993 році закінчив Московський 

фізико-технічний інститут, спеціальність «Прикладна математика і фізика» та в 

1996 р. Київський державний економічний університет ім. В. Гетьмана, 

спеціальність «Міжнародні економічні відносини». 

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук в Науково-дослідному економічному 

інституті Міністерства економіки України (м. Київ). 

З 1996 по 1998 рік Денисюк О. М. працював у цьому ж інституті на 

посадах наукового, провідного наукового співробітника, виконувача обов’язків 

завідувача сектора грошово-кредитної політики. 

З 1998 по 2002 рік працював в Адміністрації Президента України на 

посаді головного консультанта Головного управління економічної та соціальної 

політики (м. Київ). Займався питаннями приватизації та корпоратизації 

державних підприємств, управління державним сектором економіки, створення 

та реорганізації державних акціонерних та холдингових компаній, питаннями 

антимонопольного регулювання, банкрутства підприємств та підприємництва, а 

також проблемами розвитку фондового ринку України. Приймав участь від 

Адміністрації Президента України в організації та моніторингу проведення 

чергових президентських та парламентських виборів в країні. 

З 2002 року по теперішній час Денисюк О. М. працює у Вінницькому 

торговельно-економічному інституті КНТЕУ на посадах доцента кафедри 

«Бухгалтерського обліку», доцента кафедри «Фінансового контролю та 

аналізу». 

У 2006 році Олександр Миколайович захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 

«Управління, планування та регулювання національної економіки». З 2006 по 

2016 року Денисюк О. М. працював на посаді завідувача кафедри «Фінансового 

контролю та аналізу». 

 



Вступне слово 
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У 2015 році отримав звання професора. Після об’єднання кафедр 

«Бухгалтерського обліку» і «Фінансового контрою та аналізу», очолював 

кафедру «Обліку та оподаткування» . 

З вересня 2017 року Денисюк О. М. перейшов на посаду керівника 

Центру регіональних досліджень, який займається питаннями проведення 

маркетингових досліджень та досліджень громадської думки з різних питань 

життєдіяльності регіону та країни загалом, розробляє бізнес-плани, оцінює 

ефективність інвестиційних проектів, надає консультації з питань створення, 

діяльності, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, менеджменту, 

стратегічного управління підприємствами, визначення оптимальних напрямів 

фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання тощо. Центр 

проводить незалежний та фаховий аналіз економічної ситуації в місті та 

області, прогнозує розвиток місцевої та національної економіки, основних її 

параметрів, пропонує шляхи розв’язання соціальних та інших проблем регіону. 

Виступає експертом з економічних та соціальних питань на місцевому 

телебаченні. 

Наукові інтереси Денисюка О. М. знаходяться у площині 

макроекономічного регулювання і прогнозування розвитку національної 

економіки та її секторів, а також проблематики макро- і мікроекономічного 

аналізу та фінансового контролю. 

Автор понад 160 науково-методичних праць, з-поміж яких 3 монографії 

(1 одноосібна), 3 навчальних посібники (1 - з грифом МОН України), більше 

100 статей, опублікованих у вітчизняних та іноземних фахових виданнях.  

Денисюк О. М. входить до редакційних колегій фахових наукових видань 

з економіки, виступає резидентом монографій та навчальних посібників, опонує 

кандидатські й докторські дисертації. Є членом Спеціалізованої вченої ради із 

захисту докторських дисертацій Д 08.02.03 у Київському національному 

торговельно-економічному університеті. 



 

~ 7 ~ 
 

 Монографії

 

1. Проблеми зовнішньої торгівлі України. Проблеми реформування 

економіки України : кол. монографія. – К. : НДЕІ, 1993. – С. 177-181. 

2. Зовнішньоекономічна діяльність і структурна перебудова економіки 

України. Структурна перебудова економіки України : кол. монографія. – К. : 

НДЕІ, 1994. – С. 297-305. 

3. Окремі аспекти збалансування платіжного балансу України. Тенденції 

розвитку економіки України : кол. монографія. – К. : НДЕІ, 1995. – С. 87-93. 

4. Платіжний баланс і валютна політика держави. Проблеми перехідної 

економіки України : кол. монографія. – К. : НДЕІ, 1996. – С. 197-208. 

5. Інституціональна політика України. Україна за роки незалежності: 

1991-1998 / гол. ред. В. В. Каленський. – К. : Нора-прінт, 1999. – С. 90-132. 

6. Україна за роки незалежності 1991 – 1998 : монографія / кол. авт.: 

Є. М. Григоренко та ін.; заг. наук. ред., вступ В. М. Литвин, П. І. Гайдуцький. – 

К. : Нора-прінт, 1999. – 280 с.  

7. Інституційні перетворення та управління державним майном. Україна 

за роки незалежності: 1991 –2001 / гол. ред. Григоренко Є. М. – К. : Нора-Друк, 

2001. – С. 93-114. 

8. Оптимізація структури комунальної власності – важливий фактор 

підвищення доходів місцевих бюджетів та належного забезпечення потреб 

місцевих територіальних громад. Ринкова трансформація економіки України: 

проблеми регулювання : кол. монографія. – К. : НДЕІ, 2005. - С. 533-540. 

9.  Ринкова трансформація економіки України: проблеми 

регулювання : кол. монографія / за ред. В. Ф. Бесєдіна, А. С. Музиченка. – 

К. : НДЕІ, 2005. 

10. Проблеми розвитку підприємництва в Україні та механізми його 

державної підтримки. Тенденції і пропорції розвитку економіки України : кол. 

монографія. – К. : НДЕІ, 2005. – С. 198-204. 

11. Особливості формування національної моделі змішаної економіки в 

Україні. Економіка України: інвестиційно–інноваційні проблеми розвитку : кол. 

монографія. – К. : НДЕІ, 2006. – С. 456-461. 
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12. Денисюк О. М. Становлення багатоукладної економіки та 

раціоналізація структури власності в Україні / О. М. Денисюк. – Вінниця : 

КНИГА-ВЕГА, 2005. – 312 с. 

 

У монографії розглянуто теоретичні та 

методологічні засади гармонійного і 

збалансованого розвитку усіх форм 

власності в економіці України. 

Проаналізовано процес реформування 

відносин власності, становлення 

багатоукладної ринкової економіки. 

 Досліджено основні тенденції та 

проблеми формування приватного сектору 

те реформування державного сектору в 

різних галузях економіки, а також проблеми 

та перспективи комунальної форми 

власності.  

Запропоновано комплекс економічних, 

юридичних та організаційних заходів, 

здійснення яких сприятиме гармонійному та 

збалансованому розвитку усіх форм 

власності в Україні. 

 

 Навчальні посібники

 

13. Денисюк О. М. Аналіз господарської діяльності: практикум : 

навч. посіб. / О. М. Денисюк, І. Ф. Полєщук, В. В. Коровій. – Вінниця : 

ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – 164 с. 

 

У навчальному посібнику розкривається 

програмний матеріал з теорії і практики 

економічного аналізу діяльності господарюючих 

суб’єктів. Передбачено комплекс вправ для 

більш глибокого засвоєння курсу «Аналіз 

господарської діяльності», що викладаються 

студентам економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів.  

Посібник призначений для студентів 

(бакалаврів, спеціалістів) та викладачів економічних  

дисциплін, а також для працівників, які цікавляться 

проблемами проведення аналітичних досліджень. 

 



Навчальні посібники 
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14. Денисюк О. М. Внутрішній аудит : навч. посіб. / О. М. Денисюк, 

О. М. Кудирко, Н. В. Замчевська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 256 с. 

У навчальному посібнику відповідно до 

навчальної програми за цією дисципліною 

розглянуті питання організації внутрішнього 

аудиту, правові основи його функціонування, 

методичні прийоми перевірки фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

Посібник містить логічне викладення 

матеріалу за дев’ятьма темами курсу. До 

кожної теми пропонується перелік основних 

термінів і понять, ситуації з прикладами 

розв’язків, тестові завдання, контрольні 

питання для самоперевірки, теми рефератів. 

Посібник розрахований для студентів 

вищих навчальних закладів. 

 

 

 

15. Денисюк О. М. Аудит державних фінансів : навч. посіб. / 

О. М. Денисюк, О. О. Разборська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 488 с. 

 

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, 

методологічні та практичні аспекти аудиту державних фінансів. Особлива 

увага приділена питанням інформаційного забезпечення аудиту державних 

фінансів, особливостям здійснення наявних у світовій та вітчизняній практиці 

організацій та методологій державного 

фінансового аудиту. 

Навчальний матеріал доповнюється 

рисунками та таблицями, в кінці кожної теми 

містяться питання для самоконтролю та 

тестового контролю, кросворди та сканворди, 

теми рефератів з сучасною проблематикою, 

логічні завдання та господарські ситуації з 

прикладами розв’язків та типові господарські 

ситуації. 

Посібник розрахований для студентів 

вищих навчальних закладів економічного 

спрямування та практикуючих бухгалтерів, 

аналітиків, аудиторів (контролерів), 

фінансистів у державному секторі.
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 Статті у фахових виданнях
 

16. Денисюк О. М. Інституціональні аспекти інвестування в Україні / 
О. М. Денисюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – Спецвип. 
до № 7–8(26–27). – С. 104-107. 

17. Денисюк О. М. Вплив розміру державного пакета акцій на 
ефективність роботи акціонерного товариства / О. М. Денисюк // Формування 
ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 6(37). – С. 57-59. 

18. Денисюк О. М. Інституціональні зміни в економіці України у розрізі 
основних галузей / О. М. Денисюк // Формування ринкових відносин в 
Україні.  2004. – № 4(35). – С. 62-64. 

19. Денисюк О. М. Роль нерезидентів у приватизаційних процесах в 
Україні / О. М. Денисюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – 
№ 5(36). – С. 37-40. 

20. Денисюк О. М. Банкрутство як спосіб приватизації підприємств. 
Правові аспекти та економічні наслідки / О. М. Денисюк // Економіст. – 2005. – 
№ 8(226). – С. 58-60. 

21. Денисюк О. М. Деякі підсумки приватизації та особливості розвитку 
економіки України / О. М. Денисюк // Формування ринкових відносин в 
Україні. – 2005. – № 4(47). – С. 45-49. 

22. Денисюк О. М. Законодавче забезпечення сфери управління 
державним майном / О. М. Денисюк // Економіка і держава. – 2005. – № 11. –    
С. 70-73. 

23. Денисюк О. М. Націоналізація: правові, політичні та економічні 
аспекти, завдання та наслідки / О. М. Денисюк // Державний інформаційний 
бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 5(153). – С. 28-31. 

24. Денисюк О. М. Наявність державного сектору економіки України – 
резерв приватизації чи необхідна умова забезпечення керованості роботи 
господарського комплексу / О. М. Денисюк // Науковий вісник Чернівецького 
торгово-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. IV. – Ч. II. – С. 6-13. 

25. Денисюк О. М. Оптимізація структури власності в економіці – 
ключовий фактор забезпечення економічного зростання, національної безпеки 
та соціальної стабільності у суспільстві / О. М. Денисюк // Формування 
ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 9(52). – С. 39-42. 

26. Денисюк О. М. Особливості розвитку економіки України та 
антимонопольне регулювання / О. М. Денисюк // Державний інформаційний 
бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 11(159). – С. 21-24. 

27. Денисюк О. М. Особливості розвитку конкуренції в економіці 
України / О. М. Денисюк // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 7. – С. 3-6. 

28. Денисюк О. М. Приватизація в стратегічно важливих галузях та 
захист національних інтересів / О. М. Денисюк // Державний інформаційний 
бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 7(І55). – С. 30-33. 

29. Денисюк О. М. Приватизація і забезпечення національної безпеки в 
управлінні господарським комплексом / О. М. Денисюк // Формування 
ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 6(49). – С. 100-104. 
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30. Денисюк О. М. Приватизація і інвестиційна діяльність / 

О. М. Денисюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 

2005. – № 10(158). – С. 39-42. 

31. Денисюк О. М. Приватизація і соціальна справедливість: можливі 

шляхи досягнення компромісу / О. М. Денисюк // Державний інформаційний 

бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 6(154). – С. 34-37. 

32. Денисюк О. М. Проблеми державного регулювання інноваційної 

діяльності в Україні / О. М. Денисюк // Науковий вісник Чернівецького 

торгово–економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. ІV. – С. 15-22. 

33. Денисюк О. М. Проблеми становлення та механізми державної 

підтримки і регулювання розвитку підприємництва в Україні / О. М. Денисюк // 

Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2005. – С. 72-78. 

34. Денисюк О. М. Проблеми управління комунальним майном / 

О. М. Денисюк // Економіка і держава. – 2005. – № 9. – С. 16-20. 

35. Денисюк О. М. Реформування системи власності та стратегічні галузі 

в Україні / О. М. Денисюк // Економіст. – 2005. – № 5(223). – С. 77-80. 

36. Денисюк О. М. Роль національного капіталу в процесі приватизації в 

Україні / О. М. Денисюк // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 7(49). – 

С. 22-28. 

37. Денисюк О. М. Російський фактор у процесі приватизації в Україні / 

О. М. Денисюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 5(48). – 

С. 100-104. 

38. Денисюк О. М. Стан та проблеми управління державним 

корпоративним сектором в Україні / О. М. Денисюк // Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2005. – № 10(53). – С. 68-71. 

39. Денисюк О. М. Концептуальні проблеми розвитку економіки України 

на сучасному етапі / О. М. Денисюк // Державний інформаційний бюлетень про 

приватизацію. – 2007. – № 9(181). – С. 39-43. 

40. Денисюк О. М. Теоретико–методологічні аспекти державного 

регулювання аграрного сектору економіки України / О. М. Денисюк, 

Н. В. Білецька // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця, 2014. – 

№ 2(42). – С. 26-38. 

41. Денисюк О. М. Аналіз інвестиційного середовища України: сучасні 

тенденції та перспективи / О. М. Денисюк // Інвестиції: практика та досвід. – 

2015. – № 21. – С. 7-11. 

42. Денисюк О. М. Аналіз операційних витрат підприємств 

машинобудування на прикладі Вінницької області / О. М. Денисюк. – Вінниця : 

Агросвіт, 2015. – № 22. – С. 38-44. 

43. Денисюк О. М. Аналіз стану та ефективності використання основних 

засобів на підприємствах машинобудівної галузі [Електронний ресурс] / 

О. М. Денисюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу : 

http://www.economy.nayka.com.ua. – Назва з екрану. 
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44. Денисюк О. М. Безробіття: стан, тенденції, загрози та шляхи його 

подолання в Україні / О. М. Денисюк // Проблеми і перспективи економіки та 

управління. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – № 3(3). – С. 28-33. 

45. Денисюк О. М. Зовнішня торгівля Вінницької області: сучасний стан 

та потенційні шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Денисюк // 

Ефективна економіка. – 2015.  № 11.  Режим доступу : http://www.economy. 

nayka.com.ua. – Назва з екрану. 

46. Денисюк О. М. Інноваційна методика прогнозування інвестиційних 

вкладень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання / 

О. М. Денисюк, С. П. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2015. – 

Вип. 2(57). – С. 211-215. 

47. Денисюк О. М. Проблеми внутрішнього аудиту ефективності 

інвестицій в науково-дослідну діяльність / О. М. Денисюк // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 

2015. – С. 228-230. 

48. Денисюк О. М. Формування локальної бази даних підсумкового 

внутрішньогосподарського обліку та контролю в системі управління 

підприємством / О. М. Денисюк // Формування ринкових відносин в Україні : 

зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 11(174). – С. 86-88. 

49. Денисюк О. М. Оцінка людського капіталу [Електронний ресурс] / 

О. М. Денисюк // Вісник КНТЕУ. – 2016. – № 1(105). – С. 109–121. – Режим 

доступу : http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2016/01/1.pdf. – Назва з екрану. 

50. Денисюк О. М. Аналітичне забезпечення фінансового менеджменту 

підприємства / О. М. Денисюк, С. П. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 

2017. – № 7–8[70]. – С. 154-159. 

 

 Статті у збірниках наукових праць

 

51. Денисюк О. М. Державний сектор економіки – ключовий фактор 

забезпечення економічної безпеки України / О. М. Денисюк // Організаційно–

правові аспекти та економічна безпека сучасного підприємництва : матер.  

IV регіон. наук.–практ. конф. 23 бер. 2007 р. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – Ч. 2. –   

С. 92-94. 

52. Денисюк О. М. Розвиток приватного сектору у контексті формування 

багатоукладної економіки України / О. М. Денисюк // Актуальні проблеми 

сучасної науки : матер. 7 Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – К. : Кримський 

інститут економіки та господарського права, 2010. – С. 24-27. 

53. Денисюк О. М. Чинники формування інноваційно–спрямованої 

економіки України / О. М. Денисюк, С. П. Ковальчук // Реформування 

економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва : 

матер. Міжнар. наук.–практ. конф. 21 квіт. 2011 р. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 

2011.  Ч. 1. – С. 41-45. 
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54. Денисюк А. Н. Исторические предусловия формирования 

инвестиционно–инновационного потенциалу предприятий / А. Н. Денисюк, 
И. В. Грищенко // Scientific Letters of International Academic Society of Mikhal 
Baludansky.– Slovakia : UK TU Košice, 2012. – Vol. 1. – No. 1. – Р. 64-66. 

55. Денисюк О. М. Основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в 
Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення / О. М. Денисюк, 
С. П. Ковальчук // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку 
України в умовах глобалізації : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. 27–30 
берез. 2012 р. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – Ч. І. – С. 313-319. 

56. Денисюк О. М. Сутність та особливості аналізу фінансово–
економічного стану підприємств в сучасних умовах / О. М. Денисюк, 
К. В. Свистак // Найновите научи постижения : матер. 8 Міжнар. наук.–практ. 
конф., 2012.– София : Бял ГРАД–БГ ООД, 2012. – Т. 10. – С. 22-25. 

57. Denysyuk O. Deposit Operations at Contemporary Commercial Banks / 
O. Denysyuk, M. Kleshnya // Scientific Letters of Academic Society of Michal 
Baludansky. – Slovakia, 2014. – Vol. І. – No. 4. – p. 18-20. 

58. Денисюк О. М. Сучасні особливості фінансування сільськогос-
подарських підприємств в умовах фінансової кризи / О. М. Денисюк, 
С. А. Сегеда // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри 
європейської інтеграції України : зб. наук. пр. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – 
Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – Ч. І. –           
С. 353-357. 

59. Денисюк О. М. Теоретичні і методологічні основи аналізу 
фінансового стану підприємства / О. М. Денисюк // Соціально-економічний 
розвиток України в умовах світової фінансової нестабільності : зб. матер. 
Всеукр. наук.-практ. конф.  9 квіт. 2014 р. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2014. –     
С. 208-210. 

60. Денисюк О. М. Особливості організації аудиту фінансової звітності у 
сучасних умовах господарювання / О. М. Денисюк, Л. Ю Патраманська // 
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції 
України : зб. наук. пр. ІІI Міжнар. наук.-практ. конф 20–22 трав. 2015 р., 
Вінниця-Кам'янець-Подільський. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Ч. 1. – 
С. 449-458. 

61. Денисюк О. М. Проблеми державного фінансового контролю на 
місцевому рівні / О. М. Денисюк, Л. О. Гилюк // Облік, контроль і аналіз в 
управлінні підприємницькою діяльністю : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет–
конф., 26 берез. 2015 р. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 12-15. 

 

 Навчально-методичні видання
 

62. Практикум з «Аналізу господарської діяльності» для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки  
0501 «Економіка і підприємництво», професійного спрямування 050106 «Облік 
і аудит» спеціалізації 05010603 «Державний фінансовий контроль» / 
О. М. Денисюк. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – 90 с. 
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63. Внутрішній аудит : опорний конспект лекцій / О. М. Денисюк, 

І. Г. Крупельницька, О. О. Разборська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 131 с. 

64. Програма та робоча програма з дисципліни «Теорія фінансово-

господарського контролю» освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, галузь 

знань: 0501 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки: 6050106 «Облік 

і аудит», професійне спрямування: 03 «Державний фінансовий контроль» для 

студентів денної форм навчання / О. М. Денисюк, І. Г. Крупельницька, 

Г. В. Даценко. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 30 с. 

65. Програма та робоча програма з дисципліни «Теорія фінансово-

господарського контролю» освітньо–кваліфікаційний рівень: бакалавр, галузь 

знань: 0501 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки: 6050106 «Облік 

і аудит», професійне спрямування: 03 «Державний фінансовий контроль» для 

студентів денної форм навчання / О. М. Денисюк, І. Г. Крупельницька, 

Г. В. Даценко. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 33 с. 

66. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

комплексного державного іспиту з базової освіти для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» професійного 

спрямування 03050903 «Державний фінансовий контроль» / О. М. Денисюк, 

Л. С. Коваль, О. О. Разборська, Л. Б. Ліщинська, О. А. Сметанюк, Н. А. Яковишина, 

О. Т. Бровко. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 264 с. 

67. Методичні вказівки та тематика курсових робіт з курсу «Аналіз 

господарської діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» 

професійного спрямування 6.050.106 «Облік і аудит» денної та заочної форм 

навчання / О. М. Денисюк, Н. В. Замчевська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 20 с. 

68. Програма та методичні рекомендації до проходження комплексної з 

фаху та переддипломної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр» напряму підготовки «Економіка і підприємництво» 

спеціальність 8.050106 «Облік і аудит» спеціалізація 8.05010605 «Фінансовий 

аналіз і контроль» / О. М. Денисюк, І. Ф  Полєщук. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 

2010. – 29 с.  

69. Завдання до практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз» 

для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня: магістр, галузі знань 0305 

«Економіка і підприємництво», напряму підготовки 030508 «Фінанси» / 

О. М. Денисюк, Н. В. Тиквій, С. П. Ковальчук. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 39 с. 

70. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів  «Аудит і 

оцінювання управлінської діяльності»  освіт.-кваліф. рівня  «магістр», напр. 

підгот. 0305 «Економіка і підприємництво», спец. 8.000007 «Адміністративний 

менеджмент», магістерська програма 8.000007 «Адміністративний менеджмент» / 

О. М. Денисюк, І. В.  Гріщенко. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-

метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 16 с.  

 



Навчально-методичні видання

 

~ 15 ~ 
 

 

71. Методичні рекомендації до практичних занять студентів «Аудит і 

оцінювання управлінської діяльності» освіт.-кваліф. рівня «бакалавр», галузь 

знань 0305 «Економіка і підприємництво», напр. підгот. 6.0305 «Економіка і 

підприємництво», проф. спрям. 6.030504 «Економіка підприємства» з. ф. н. / 

О. М. Денисюк, І. В.  Гріщенко. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-

метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 33 с. 

72. Методичні рекомендації до практичних занять студентів  «Аудит і 

оцінювання управлінської діяльності» освіт.-кваліф. рівня «магістр», напр. 

підгот. 0305 «Економіка і підприємництво», спец. 8.000007 «Адміністративний 

менеджмент», магістерська програма 8.000007 «Адміністративний 

менеджмент» / О. М. Денисюк, І. В.  Гріщенко. – Вінниця : Центр підготов. 

наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 35 с.  

73. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів  «Аудит і 

оцінювання управлінської діяльності» освіт.-кваліф. рівня «бакалавр», галузь 

знань 0305 «Економіка і підприємництво», напр. підгот. 6.0305 «Економіка і 

підприємництво», проф. спрям. 6.030504 «Економіка підприємства» / 

О. М. Денисюк, І. В.  Гріщенко. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-

метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 17 с.  

74. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи з 

дисципліни «Економічний аналіз» для студентів освіт.-кваліф. рівня: «магістр», 

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 030508 

«Фінанси» / О. М. Денисюк, Н. В. Тиквій, С. П. Ковальчук. – Вінниця : ВТЕІ 

КНТЕУ, 2011. – 37 с. 

75. Програма з дисципліни «Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і 

аудиті» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня: магістр, спеціаліст, 

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 030509 

«Облік і аудит», професійного спрямування 01 «Облік і аудит в 

підприємництві», 03 «Державний фінансовий контроль» / О. М. Денисюк, 

Н. В. Тиквій, С. П.  Ковальчук. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 18 с. 

76. Програма та робоча програма «Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності» для студентів  освіт.-кваліф. рівня «магістр», напр. підгот. 0305 

«Економіка і підприємництво», спец. 8.000007 «Адміністративний менеджмент», 

магістерська програма 8.000007 «Адміністративний менеджмент» / 

О. М. Денисюк, І. В.  Гріщенко. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.–

метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 16 с. 

77. Програма та робоча програма «Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності» для студентів освіт.-кваліф. рівня «бакалавр», галузь знань 0305 

«Економіка і підприємництво», напр. підгот. 6.0305 «Економіка і 

підприємництво», проф. спрям. 6.030504 «Економіка підприємства» з. ф. н. / 

О. М. Денисюк, І. В. Гріщенко. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.–

метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 16 с.  

 

 



Навчально-методичні видання
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78. Програма та робоча програма з дисципліни «Аудит проектів» для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр, галузі знань 0305 
«Економіка і підприємництво», напряму підготовки 030509 «Облік і аудит», 
професійного спрямування 03 «Державний фінансовий контроль» / 
О. М. Денисюк, О. М. Кудирко. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 22 с.  

79. Програма та робоча програма з дисципліни «Інвестиційний аналіз» 
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр, галузі знань  
0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 030502 «Економічна 
кібернетика», професійного спрямування 01 «Економічна кібернетика» / 
О. М. Денисюк, Н. В. Тиквій, С. П. Ковальчук. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 
2011. – 29 с.  

80. Програма та робоча програма з дисципліни «Інвестиційний аналіз» 
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, галузі знань 0305 
«Економіка і підприємництво», напряму підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 
професійного спрямування 01 «Економічна кібернетика» / О. М. Денисюк, 
Н. В. Тиквій, С. П. Ковальчук. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 29 с. 

81. Програма та робоча програма з дисципліни «Міжнародні стандарти 
аудиту» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр, галузі знань 
0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 030509 «Облік і 
аудит», професійного спрямування 03 «Державний фінансовий контроль» / 
О. М. Денисюк, О. А. Подолянчук, Н. В. Тиквій. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 
2011. – 21 с. 

82. Програма та робоча програма з дисципліни «Організація і методика 
аудиту» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, галузі знань 
0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 030509 «Облік і 
аудит», професійного спрямування 01 «Облік і аудит в підприємництві»,  
03 «Державний фінансовий контроль» / О. М. Денисюк. – Вінниця : ВТЕІ 
КНТЕУ, 2011. – 35 с. 

83. Робоча програма з дисципліни «Методи і моделі прийняття рішень в 
аналізі і аудиті» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня: магістр, 
спеціаліст, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму 
підготовки 030509 «Облік і аудит», професійного спрямування 01 «Облік і аудит в 
підприємництві», 03 «Державний фінансовий контроль» / О. М. Денисюк, 
Н. В. Тиквій, С. П. Ковальчук. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 23 с. 

84. Завдання для практичних занять  «Проектний аналіз» для студентів 
освіт-кваліф. рівня «бакалавр», «магістр», галузь знань 0305 «Економіка і 
підприємництво», напр. підгот. 6.0305 «Економіка і підприємництво», проф. 
спрям. 6.030504 «Економіка підприємства» / О. М. Денисюк, Л. П. Шевчук, 
І. В. Гріщенко. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ 
КНТЕУ, 2012. – 32 с. 

85. Завдання до практичних занять студентів «Маркетинговий аналіз» 
освіт.-кваліф. рівня «магістр», галузь знань 0305 «Економіка та 
підприємництво», спеціаліз. 030507 «Маркетинг на ринку товарів та 
послуг» / О. М. Денисюк. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-метод. 
вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 63 с. 



Навчально-методичні видання
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86. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

державного екзамену з базової освіти освіт.-кваліф. рівня «бакалавр», галузі 

знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Облік і аудит» 

професійного спрямування «Державний фінансовий контроль» для студентів 

денної форми навчання / О. М. Денисюк, О. М. Кудирко, О. А. Сметанюк, 

Н. А. Яковишина, Г. В. Даценко, Л. В. Осіпова, Т. І. Павлюк, О. Т. Бровко. – 

Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 125 с. 

87. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

державного екзамену з базової освіти освіт.-кваліф. рівня «бакалавр», галузі 

знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Облік і аудит» 

професійного спрямування «Державний фінансовий контроль» для студентів 

заочної форми навчання / О. М. Денисюк, О. М. Кудирко, О. А. Сметанюк, 

Н. А. Яковишина, Г. В. Даценко, Л. В. Осіпова, Т. І. Павлюк, О. Т. Бровко. – 

Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 125 с. 

88. Методичні рекомендації «Аналіз господарської діяльності на тему: 

Аналіз фінансового стану. Кейс стаді для студентів освіт.-кваліф. рівня 

«бакалавр», спец. «Облік і аудит», напр. підгот. «Економіка і підприємництво» / 

О. М. Денисюк, Л. П Шевчук. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.-метод.  

вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 14 с.  

89. Методичні рекомендації до самостійної роботи «Проектний аналіз» 

для студентів освіт.-кваліф. рівня «бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка і 

підприємництво», напр. підгот. 6.0305 «Економіка і підприємництво», проф.  

спрям. 6.030504 «Економіка підприємства» / О. М. Денисюк, Л. П. Шевчук. – 

Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.–метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 56 с. 

90. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи « 

Маркетинговий 

аналіз» для студентів освіт.-кваліф. рівня «магістр», галузь знань 0305 

«Економіка та підприємництво», спеціаліз. 030507 «Маркетинг на ринку 

товарів та послуг» / О. М. Денисюк. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.–

метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 46 с. 

91. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для 

студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 

«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 60305 «Економіка і 

підприємництво» професійне спрямування «Економіка підприємства» / 

О. М. Денисюк, І. В.  Гріщенко. – Вінниця : Центр підготов. наук. та навч.–

метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 132 с. 

92. Завдання до практичних занять «Інвестиційний аналіз» для студентів 

освітньо–кваліфікаційний рівня «бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка і 

підприємництво», 030508 «Фінанси», професійне спрямування «Державні 

фінанси» / О. М. Денисюк С. П. Ковальчук. – Вінниця : Центр підготов. навч. 

та наук.–метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 54 с. 

 

 



Навчально-методичні видання
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93. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни 

«Стратегічний аналіз» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня магістр, 

спеціаліст, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність 

030509 «Облік і аудит» / О. М. Денисюк. – Вінниця : РВВ ВТЕІ КНТЕУ 2014. – 

84 с. 

94. Завдання до практичних занять з дисципліни «Фінансовий аналіз» 

освітньо–кваліфікаційного рівня «спеціаліст», освітнього ступеня «магістр» 

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 030509 «Облік і 

аудит» для студентів усіх форм навчання / О. М. Денисюк. – Вінниця : ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 68 с. 

95. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 

«Фінансовий аналіз» освітньо–кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 

освітнього ступеня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» спеціальності 030509 «Облік і аудит» для студентів усіх 

форм навчання / О. М. Денисюк. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 66 с. 

96. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної 

роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 

«Облік і аудит», спеціалізації «Державний фінансовий контроль» / О. М. Денисюк, 

І. Ф. Лобачева, І. Г. Крупельницька. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 60 с. 

97. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 

«Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності «Облік і аудит» / О. М. Денисюк. – Вінниця : ВРВ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 25 с. 

98. Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності «Облік і аудит» / О. М. Денисюк, Г. В. Даценко, 

С. А. Сегеда. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 с. 

99. Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «бакалавр» спеціальності «Облік і аудит» / О. М. Денисюк, 

Г. В. Даценко, С. А. Сегеда. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. 

100. Програма та робоча програма з дисципліни «Статистичні методи 

прогнозування» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності «Міжнародні економіка» / О. М. Денисюк. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 17 с. 

101. Програма та робоча програма з дисципліни «Стратегічний аналіз» 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Облік 

і аудит» / О. М. Денисюк. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 23 с. 

102. Робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Облік і аудит» / О. М. Денисюк, 

С. П. Ковальчук, Л. Ю. Патраманська. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. 

103. Робоча програма з виробничої та переддипломної практики для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Облік і 

аудит» / О. М. Денисюк, Н. В. Коцеруба, В. В. Покиньчереда. – Вінниця : ВРВ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 25 с. 
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