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ППррооееккттуувваанннняя  ккууррооррттіівв  ::  

ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ззаа  рреедд..  АА..  АА..  

ММааззааррааккіі  ;;  [[АА..  АА..  ММааззааррааккіі,,  

СС..  ЛЛ..  ШШааппоовваалл,,  СС..  ВВ..  

ММееллььннииччееннккоо,,  ТТ..  ІІ..  

ТТккааччееннккоо]]..  ––  КК..  ::    ККННТТЕЕУУ,,  

22001144..  ––  330044  сс..  ::  іілл..  
У навчальному посібнику 

наведено рекомендації з 

проектування курортів, що 

враховують вимоги до 

приміщень і організації 

діяльності, архітектури, дизайну, 

охорони праці, цивільного захисту, економіки і управління, 

нормативно-правове забезпечення.  

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які 

здобувають освітній ступінь магістра за спеціальністю «Курортна 

справа», як навчальний посібник для дипломного проектування 

курортів, а також може бути рекомендований фахівцям-

практикам для розроблення проектної документації, створення 

нових, реконструкції і технічного переоснащення діючих 

курортних закладів. 

Зразки оформлення креслень та схем є розробками 

колективу авторів. 
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ННааззаарроовваа  КК..  ОО..    ААууддиитт::  

ееввооллююццііяя,,  ппооттееннццііаалл,,  

ееффееккттииввннііссттьь  ::  ммооннооггррааффііяя  

//  КК..  ОО..  ННааззаарроовваа..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  

22001155..  ––  446644  сс..  
У монографії  висвітлено 

еволюцію аудиту, його соціально-

економічний потенціал та 

ефективність. Розкрито перехід 

аудиту на стадію соціальної 

відповідальності. Окреслено 

транспарентні тенденції аудиту з 

урахуванням євроінтеграційного вектору розвитку економіки 

України. Розглянуто вплив професійних організацій на розвиток 

аудиту. Визначено перспективи взаємодії внутрішнього та 

зовнішнього аудиту та напрями удосконалення її методологічного 

забезпечення.  Досліджено можливість отримання синергічного 

(антисинергічного) ефекту в аудиті. Розроблено основні підходи 

до оцінки ефективності аудиту, а також можливості реалізації 

його результатів.   

Призначено для наукових співробітників, докторантів, 

аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів, внутрішніх та незалежних аудиторів, 

засновників та керівників суб’єктів господарювання. 
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ДДеерржжааввннее  ффііннааннссооввее  

ррееггууллюювваанннняя  ееккооннооммііччнниихх  

ппееррееттввоорреенньь  ::  ммооннооггррааффііяя  //  ззаа  ззаагг..  

рреедд..  АА..  АА..  ММааззааррааккіі  ;;  [[ІІ..  ЯЯ..  ЧЧууггуунноовв,,  

АА..  ВВ..  ППааввееллккоо,,  ТТ..  ВВ..  ККааннєєвваа,,  ММ..  ВВ..  

ТТаарраассююкк  ттаа  іінн..]]..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  

22001155..  ––  337766  сс..  

 

У монографії розглянуто 

інституційні засади державного 

фінансового регулювання 

економічних перетворень. 

Розкрито сутність і призначення 

бюджетного регулювання у системі економічного зростання 

країни. Визначено механізми фінансового управління державно-

приватним партнерством. Розвинуто основні засади фінансово-

бюджетного забезпечення соціальної сфери. Удосконалено 

механізм державного регулювання ринку фінансових послуг. 

Праця для фахівців та наукових працівників, викладачів, 

студентів вузів у галузі фінансів. 
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ССуущщуукк--ССллююссааррееннккоо  ЗЗ..  ІІ..    

ГГооссппооддааррссььккее  ппррааввоо  ::  ннааввчч..  

ппооссііббнниикк  //  ЗЗ..  ІІ..  ССуущщуукк--

ССллююссааррееннккоо..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  

22001144..  ––  221166  сс..  
У навчальному посібнику 

висвітлено основні засади 

господарської діяльності, роль 

регулювання економіки, статус 

суб’єктів господарювання, їх 

організаційно-правові форми та 

види, а також наведено тематичні, 

тестові та ситуаційні завдання, вирішення яких можливе при 

правильному доборі і тлумаченні правових норм. 

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців вищих 

юридичних навчальних закладів. 

 

ККооллттуунноовв  ВВ..  АА..    ТТееххннооллооггііяя  

ззббееррііггаанннняя  ттоовваарріівв..  ХХааррччооввіі  

ппррооддууккттии  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ВВ..  АА..  ККооллттуунноовв..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  

22001144..  ––  443322  сс..  ––  ((ССееррііяя  

""ТТооввааррооззннааввссттввоо""  ::  ззаасснн..  уу  

11999999  рр..))..  
У навчальному посібнику 

висвітлено новітні досягнення 

вітчизняної та зарубіжної науки і 

практики, чинну в Україні 
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нормативно-технічну документацію з поглибленим науково-

теоретичним обгрунтуванням тих процесів, які мають вирішальне 

значення для формування і збереження якості продовольчих 

товарів.  

Призначено для студентів вищих навчальних закладів IIІ—IV 

рівнів акредитації напряму підготовки «Торгівля», а також для 

фахівців відповідних галузей. 

 

ННииккооннооввиичч  ММ..  ОО..    ААууддиитт  ::  

ппііддррууччнниикк  //  ММ..  ОО..  ННииккооннооввиичч,,  

КК..  ОО..  РРееддььккоо  ;;  ззаа  рреедд..  

ЄЄ..  ВВ..  ММннииххаа..  ––  КК..  ::  ККННТТЕЕУУ,,  

22001144..  ––  774488  сс..  
У підручнику  розкрито 

найважливіші питання сучасного 

аудиту. Ґрунтовно висвітлено 

методичне забезпечення аудиту, 

його методи, організація та 

інформаційна база, а також 

методика аудиту фінансової 

звітності господарюючих суб’єктів.   

Видання призначене для студентів економічного 

спрямування, керівників підприємств, фахівців з обліку, аналізу та 

аудиту суб’єктів господарювання. 
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Карлін М. І.  Світові офшорні 
центри : навч. посібник 
/ М. І. Карлін. – К. : Кондор, 
2015. – 424 с. 

   
У посібнику проаналізовано 

понад 60 типових та нетипових 

офшорів Європи, Азії, Америки, 

Африки та Океанії. Розкрито 

специфіку функціонування 

офшорних підприємств та установ 

(фінансових, інвестиційних, 

страхових, банківських, трастових, 

торгових, судноплавних) в офшорних зонах різних країн світу та 

в залежних юрисдикціях. Значну увагу приділено виявленню 

особливостей тих офшорних центрів, які включено до списку 

Кабінету Міністрів України, а також нових нетипових офшорних 

центрів (Чорногорія, Латвія, Угорщина та ін.).  

Для студентів, які вивчають курси «Міжнародне 

оподаткування», «Міжнародні фінанси», «Фінанси зарубіжних 

країн», «Фінанси та податки зарубіжних країн. 
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Стройко Т. В. Міжнародні 
організації : навч. посібник 
/ Т. В. Стройко. – К. : Кондор, 
2015. – 250 с. 

Навчальний посібник 

містить інформацію про 

сутність, завдання та принципи 

діяльності міжнародних 

організацій, механізми їх 

функціонування. Детально 

розглянуто діяльність Організація 

Об’єднаних Націй, міжнародних 

організацій з регулювання світової торгівлі, міжнародних 

валютно-кредитних організацій. Особливу увагу приділено 

дослідженню участі України в міжнародних організаціях 

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів 

акредитації, викладачів, наукових співробітників. 

 

Мармоза А. Т.  Правова 
статистика : підручник 
/ А. Т. Мармоза. – 2-ге вид., 
переробл. та доп. – К. : Центр 
учбової літератури, 2013. – 528 с. 

У підручнику розглядаються 

основні поняття і категорії правової 

статистики, статистичне 

спостереження, зведення і 

групування даних, абсолютні, 
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відносні і середні величини, показники варіації, ряди динаміки, 

індекси, вибірковий метод, дисперсійний і кореляційний аналіз, 

табличний і графічний метод та ін. 

Аналізується історичний шлях розвитку статистичної науки в 

цілому і її галузі - правової статистики зокрема, розкривається 

зміст її розділів, наводиться характеристика щоденного обліку і 

статистичної звітності правоохоронних органів і органів юстиції, 

показані сфери, особливості і межі застосування статистичних 

методів у аналітичній практиці правоохоронних органів. Для 

студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, 

може бути корисним викладачам, аспірантам і науковцям, а 

також працівникам правоохоронних органів і органів юстиції. 

 

Прикладна етика : навч. 
посібник / [наук. ред. 
В. І. Панченко ; Т. Г. Аболіна, 
В. Г. Нападиста, 
О. Д. Рихліцька, І. І. Маслікова, 
О. В. Шинкаренко, 
Г. П. Подолян, В. В. Єфіменко]. –
 К. : Центр учбової літератури, 
2012. – 392 с. 

Навчальний посібник висвітлює 

практичність етичної теорії в політиці, 

економіці, медицині, біології, 

екології. Розглядаються імперативно-

ціннісні засади конкретних професійних відносин, моральні 

колізії різних соціальних практик у світлі нагальної потреби 
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сьогодення. Дає матеріал по конкретизації професійних етосів, 

що вже діють в існуючих організаційних структурах. 

Для студентів вищих учбових закладів, викладачів, всіх, хто 

цікавиться проблемами сьогодення. 

 
Матвієнко М. П.  

Комп'ютерна логіка : навч. 
посібник / М. П. Матвієнко. – 
К. : Ліра-К, 2012. – 288 с. 

 
У навчальному посібнику 

викладено основні поняття 

комп’ютерної логіки і методи 

побудови різноманітних 

комп’ютерних схем та схем ав-

томатики і управління. Теоретичний 

матеріал проілюстровано великою 

кількістю вправ та задач для набуття 

читачем практичного досвіду. 

Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і 

спеціалістів, які використовують відповідні математичні та 

комп’ютерні методи для побудови схем обчислювальної техніки і 

автоматики, а також окремі розділи посібника 

можуть бути використані студентами технічних на-

вчальних закладів. 
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Педагогіка вищої школи : підручник / за ред. 

 Д. В. Чернілевського ; 
[Д. В. Чернілевський, 
І. С. Гамрецький, 
О. А. Зарічанський, 
І. М. Луцький, 
О. В. Пшеничнюк]. – Вінниця : 
Глобус-Прес, 2010. – 408 с. – 
(Вища професійна освіта). 

 Підручник є оригінальним 

творчим виданням для 

практичного вивчення сучасної 

педагогіки вищої школи - 

андрагогіки. Його мета - 

допомогти магістру, аспіранту, 

докторанту, педагогу-початківцю, менеджеру сучасного 

вищого навчального закладу в освоєнні дидактичних систем і 

освітніх технологій, спрямованих на самоактуалізацію і 

розвиток особистості студента; сприяти молодій людині в 

досягненні професійної компетенції, в знаходженні і корекції 

нею ставлення до себе, до інших людей, до навколишнього 

світу як органічної частини життєдіяльності в соціумі. 

Пропонований підручник «Педагогіки вищої школи» 

передбачає закладення основ педагогічного мислення 

студентів, розвинення у них здатності приймати оптимальні 

рішення у відповідності з дидактичними закономірностями, які 

базуються на духовно-моральних принципах та методологічних 
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основах креативної педагогіки 

вищої професійної освіти. 

Лубський В. І.  
Релігієзнавство : підручник 
/ В. І. Лубський, В. І. Теремко, 
М. В. Лубська. – 3-тє вид., стер. – 
К : Академвидав, 2011. – 464 с. – 
(Альма-матер). 

Підручник «Релігієзнавство 

(Сучасні релігійні процеси у світі й 

Україні)» підготовлений на базі 

релігієзнавчого і соціологічного 

дослідження змін, які упродовж 

останніх десятиріч відбуваються в релігійно-церковній сфері 

передусім Європи, Америки та інших континентів і окремих 

країн. Йдеться про істотні зміни «релігійної географії», 

прогресуючу мінімізацію значення релігії в суспільному і 

особистому житті в умовах глобалізації, секуляризації, 

релігійного індиферентизму і практичного атеїзму. Протидію 

цим явищам і тенденціям різні церкви (передусім Католицька 

церква і Ватикан) намагаються здійснювати такими заходами, 

як: «нова євангелізація Церкви і світу», інновації у віровченні, 

активізація соціальної діяльності як умови збереження релігії, 

налагодження міжрелігійного та міжкультурного діалогу. Під 

цим кутом розглядаються ці процеси і в Україні. 

Розрахований на науковців, викладачів релігієзнавства та 

культурології, студентів, магістрів і аспірантів, на широке коло 

читачів, які цікавляться проблемами релігії.  
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  ООппооррнніі  ккооннссппееккттии  

1. Безпека туризму : опорний конспект лекцій / авт. 

Н. А. Опанасюк. – К. : КНТЕУ, 2015. – 65 с. 

2. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному 

господарстві : опорний конспект лекцій / авт.: А. В. Алексєєва, 

А. П. Шаповалова, Н. І. Морозова, В. М. Горностаєва. – К. : КНЕУ, 

2015. – 92 с. 

3. Бюджетна система України : опорний конспект лекцій 

/ авт.: І. В. Гнидюк, В. В. Коровій. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 119 с. 

4. Бюджетне планування і прогнозування : опорний 

конспект лекцій / авт.: В. В. Коровій, Т. А. Далєвська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 57 с. 

5. Державне управління та регулювання економіки : 

опорний конспект лекцій / авт. В. К. Симоненко. – К. : КНТЕУ, 

2015. – 117 с. 

6. Державний фінансовий контроль : опорний конспект 

лекцій. Ч. 1 / уклад. Г. В. Даценко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 113 с. 

7. Ділове адміністрування (управління змінами) : 

опорний конспект лекцій / авт. І. П. Миколайчук. – К. : КНТЕУ, 

2014. – 101 с. 

8. Економіка підприємства : опорний конспект лекцій 

/ авт.: Т. І. Ткаченко, С. П. Гаврилюк. – К. : КНТЕУ, 2015. – 168 с. 

9. Економічна кібернетика : опорний конспект лекцій 

/ авт.: В. М. Краснощок, О. В. Криворучко, О. І. Козік. – К. : КНТЕУ, 

2015. – 118 с. 

10. Інженерне обладнання будівель : опорний конспект 

лекцій / авт.: С. Л. Шаповал, І. І. Тарасенко, Г. І. Гришко. – 

К. : КНТЕУ, 2015. – 106 с. 
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11. Інформаційні системи і технології у пенсійному 

забезпеченні : опорний конспект лекцій / авт.: О. М. Малецький, 

О. О. Малецька. – К. : КНТЕУ, 2015. – 47 с. 

12. Кроскультурний менеджмент : опорний конспект 

лекцій / уклад.: С. І. Бай, Ю. В. Гайдай, К. С. Кандагура. – 

К. : КНТЕУ, 2014. – 86 с. 

13. Логістичний менеджмент : опорний конспект лекцій 

/ авт.: Д. В. Кочубей, А. В. Кулік. – К. : КНТЕУ, 2014. – 53 с. 

14. Міжнародний комерційний арбітраж : опорний 

конспект лекцій / авт. О. М. Гончаренко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 86 с. 

15. Міжнародні організації : опорний конспект лекцій 

/ авт. Ю. І. Головня. – К. : КНТЕУ, 2014. – 74 с. 

16. Організація дозвілля : опорний конспект лекцій 

/ авт.: І.  Я. Антоненко, Н. І. Ведмідь. – К. : КНТЕУ, 2014. – 76 с. 

17. Правознавство : опорний конспект лекцій 

/ авт.: Л. В. Сорока, В. А. Погарченко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 108 с. 

18. Системний аналіз : опорний конспект лекцій 

/ авт. С. Л. Рзаєва. – К. : КНТЕУ, 2014. – 92 с. 

19. Теорія галузевих ринків : опорний конспект лекцій 

/ авт.: В. М. Поліщук, В. А. Гарбар. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 74 с. 

20.  Товарознавство. Харчові продукти : опорний конспект 

лекцій / авт.: С. О. Белінська, Є. В. Тищенко, Б. О. Голуб. – 

К. : КНТЕУ, 2015. – 180 с.                         

21.  Управління конкурентоспроможністю підприємства : 

опорний конспект лекцій / авт. О. М. Кульганік. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 93 с. + 

Електронна копія. 

22. Управління ризиками в ЗЕД : опорний конспект лекцій 

/ авт. В. М. Костюченко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 76 с. 

23. Устаткування закладів ресторанного господарства 

(теплове і холодильне) : опорний конспект лекцій 

/ авт.: І. І. Тарасенко, О. С. Болілий, О. П. Шинкаренко. – К. : КНТЕУ, 

2015. – 85 с. 
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24. Філософія : опорний конспект лекцій / авт. Л. П. 

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

2015. – 70 с. + Електронна копія. 

25. Ціноутворення : опорний конспект лекцій 

/ авт. С. М. Дайновська. – К. : КНТЕУ, 2015. – 103 с. 

  

  

ММееттооддииччнніі  ввииддаанннняя  

 

1. Актуальні проблеми теорії і критики перекладу : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 02030304 

"Переклад" / авт. Н. Б. Іваницька. – Вінниця : КНТЕУ, 2015. – 39 с. + 

Електронна копія. 

2. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : 

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

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

кредит" / авт. Л. А. Колот. – К. : КНТЕУ, 2015. – 36 с. 

3. Бренд-менеджмент : програма та робоча програма : 

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

підприємництво" : спец. 030507 "Маркетинг" / авт.: Є. В. Ромат, Д. 

В. Яцюк, М. Ю. Чикусова. – К. : КНТЕУ, 2015. – 23 с. 

4. Бренд-менеджмент : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0303 "Журналістика та інформація" : 

напр. підгот. 030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю" / авт.: Є. В. 

Ромат, Д. В. Яцюк. – К. : КНТЕУ, 2014. – 27 с. 

5. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво": спец. 03050901 "Облік і аудит" 

/ авт. Л. А. Майстер. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 55 с. + Електронна копія. 

6. Бухгалтерський облік в торгівлі : програма та робоча 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і 

аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" / авт.: А. В. 

Алексєєва, А. П. Шаповалова. – К. : КНТЕУ, 2015. – 34 с. 

7. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному 

господарстві : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
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освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 

підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік 

і аудит у підприємництві" / авт.: О. Т. Поліщук, І. В. Копчикова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 55 с. + 

Електронна копія. 

8. Бюджетна система України : завдання до практичних 

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

підприємництво" : спец. "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" : 

"Економічна кібернетика", "Маркетинг", "Економіка підприємства", 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 53 с. + Електронна копія. 

9. Вища та прикладна математика : завдання до 

практичних занять з елементами ділової гри : освіт. ступінь 

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

спец. 6.030601 "Менеджмент","Менеджмент організацій торгівлі", 

"Менеджмент ЗЕД", "Менеджмент туристичного бізнесу" / уклад. 

Н. В. Добровольська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 74 с. + Електронна копія. 

10. Вступ до мовознавства : завдання до практичних 

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

науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія" : спец. 02030304 

"Переклад" / авт. Н. Б. Іваницька. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 83 с. + Електронна копія. 

11. Гроші та кредит : програма та робоча програма : 

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

підприємництво" : напрям. підгот. "Економіка підприємства", 

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

в підприємництві", "Державний фінансовий контроль" / авт.: Н. М. 

Сушко, Л. О. Нетребчук, Т. Ф. Сундук, О. В. Мельниченко. – К. : 

КНТЕУ, 2014. – 32 с. 

12. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030508 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. Н. Н. 

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

2015. – 43 с. + Електронна копія. 

13. Державні фінанси : методичні рекомендації та 

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

"спеціаліст" : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка 

і підприємництво" : спец. 030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 
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"Державні фінанси" / авт. Е. І. Гатаулліна. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 47 с. + Електронна копія. 

14. Дизайн у рекламі : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знаннь 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спеціаліз. "Рекламний бізнес" / авт. Г. В. 

Алданькова. – К. : КНТЕУ, 2015. – 24 с. 

15. Друга іноземна мова : завдання до практичних занять : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера 

обслуговування" : спец. 6.140103 "Туризм" / авт. О. О. Малінка. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 52 с. + 

Електронна копія. 

16. Друга іноземна мова : методичні рекомендації для 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : спец. 02030304 "Переклад" / авт. О. О. 

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

2015. – 32 с. + Електронна копія. 

17. Економетрія : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

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

Рязанцева. – К. : КНТЕУ, 2015. – 23 с. 

18. Економіка готелів і ресторанів : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 140101 

"Готельно-ресторанна справа" / авт. Н. В. Корж. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 33 с. + 

Електронна копія. 

19. Економіка підприємства : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. "Міжнар. економіка", 

"Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Економічна кібернетика", "Облік і 

аудит" / авт. Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 77 с. + Електронна копія. 

20. Економіка підприємства торгівлі : завдання до 

практичних занять з елементами ділової гри : освіт. ступінь 

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

спец. 6.030504 "Економіка підприємства" / авт. С. Д. Супрун. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 69 с. + 

Електронна копія. 

21. Економіка туризму : завдання до практичних занять : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера 
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обслуговування" : спец. 6.140103 "Туризм" / авт.: І. В. Левицька, В. В. 

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

2015. – 124 с. + Електронна копія. 

22. Економічна інформатика : програма та робоча 

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

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

підприємства" / авт.: С. М. Шклярський, М. О. Цензура. – К. : 

КНТЕУ, 2015. – 48 с. 

23. Економічна інформатика : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. підгот. 0305 

"Економіка і підприємництво" : спец. 030509 "Облік і аудит" / авт.: 

С. О. Баннікова, О. Ф. Кузнєцова. – К. : КНТЕУ, 2014. – 56 с. 

24. Економічна кібернетика : завдання до практичних 

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

підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. 

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

2015. – 96 с. + Електронна копія. 

25. Економічна кібернетика : методичні рекомендації та 

індивідуальні завдання до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. К. В. Копняк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 37 с. + 

Електронна копія. 

26. Економічний аналіз : завдання для практичних занять : 

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

підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 

"Облік і аудит", "Фінананси і кредит", "Маркетинг", "Економіка 

підприємства", "Міжнародна економіка", "Економічна 

кібернетика" / авт.: І. Ф. Лобачева, Л. Ю. Патраманська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 54 с. + 

Електронна копія. 

27. Економічний аналіз : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : спец. "Облік і аудит", "Фінананси і кредит", 

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

"Економічна кібернетика" / авт.: І. Ф. Лобачева, Л. Ю. 

Патраманська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 83 с. + Електронна копія. 
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28. Електронна комерція : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера 

обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна 

справа" / авт. С. О. Баннікова. – К. : КНТЕУ, 2015. – 15 с. 

29. Електронна комерція : робоча програма : освіт. ступінь 

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

напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" : спеціаліз. 

"Економічна кібернетика" / авт. С. О. Баннікова. – К. : КНТЕУ, 2015. – 

17 с. 

30. Естетика товарів та дизайн : методичні рекомендації 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" / авт. Н. В. 

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

2015. – 38 с. + Електронна копія. 

31. Жанрові теорії перекладу : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / уклад. Г. В. 

Черній. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 

28 с. + Електронна копія.  

32. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" : з. ф. н., з. ф. н (зі 

скороченим терміном) / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. 

Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян, О. С. 

Корпан, В. І. Клименко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 102 с. + Електронна копія. 

33. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" : з. ф. н., з. ф. н. 

(зі скороч. терміном) / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. 

Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян, О. С. 

Корпан, В. І. Клименко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 102 с. + Електронна копія. 

34. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" : денна форма 
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навчання / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. Гирич, Г. С. 

Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян, О. С. Корпан, В. І. 

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

2015. – 102 с. + Електронна копія. 

35. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

"Менеджмент" : проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій 

торгівлі" : денна форма навчання / авт.: Л. О. Чорна, О. М. 

Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. 

Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, О. О. Бойко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 105 с. + 

Електронна копія. 

36. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

"Менеджмент" : проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій 

торгівлі" : заочна форма навчання / авт.: Л. О. Чорна, О. М. 

Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. 

Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, О. О. Бойко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 105 с. + 

Електронна копія. 

37. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

"Менеджмент" : проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій 

торгівлі" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: Л. О. Чорна, О. 

М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. 

Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, О. О. Бойко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 106 с. + 

Електронна копія. 

38. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції" : спец. 6.051701 "Харчові 

технології та інженерія" : денна форма навчання / авт.: І. В. 

Левицька, Л. В. Бондарчук, Н. Ю. Буга, О. В. Сусіденко, В. В. 

Завальнюк, В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 102 с. + Електронна копія. 
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39. Збірник тестових завдань до кваліфікаційного 

екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера 

обслуговування" : напр. підгот. 140101 "Готельно-ресторанна 

справа" : з. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж, Н. В. Онищук, В. 

В. Завальнюк, В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 96 с. + Електронна копія. 

40. Збірник тестових завдань до кваліфікаційного 

екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Сфера 

обслуговування" : напр. підгот. 140101 "Готельно-ресторанна 

справа" : денна форма навчання / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж, 

Н. В. Онищук, В. В. Завальнюк, В. М. Криворук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 97 с. + 

Електронна копія. 

41. Збірник тестових завдань кваліфікаційного екзамену : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера 

обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" : заочна форма 

навчання / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж, А. С. Киричук, Г. В. 

Черній, Н. В. Онищук, В. В. Завальнюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 88 с. + Електронна копія. 

42. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит 

в підприємництві" : заочна форма навчання / авт.: Н. А. 

Яковишина, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, І. Г. Крупельницька, С. А. 

Сегеда, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 125 с. + Електронна копія. 

43. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит 

в підприємництві" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: Н. А. 

Яковишина, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, І. Г. Крупельницька, С. А. 

Сегеда, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 125 с. + Електронна копія. 

44. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит 

в підприємництві" : денна форма навчання / авт.: Н. А. 
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Яковишина, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, І. Г. Крупельницька, С. А. 

Сегеда, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 125 с. + Електронна копія. 

45. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

"бакалавр" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. 

"Державний фінансовий контроль" : денна форма навчання 

/ уклад.: О. М. Денисюк, О. О. Разборська, І. Г. Крупельницька, Г. 

В. Даценко, Н. В. Коцеруба, Н. А. Яковишина, І. О. Гладій, Н. М. 

Чорна, Т. І. Павлюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 99 с. + Електронна копія. 

46. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

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

фінанси" : заочна форма навчання / авт.: М. Ю. Мироненко, І. В. 

Гнидюк, О. Т. Поліщук, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 121 с. + 

Електронна копія. 

47. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

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

фінанси" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: М. Ю. 

Мироненко, І. В. Гнидюк, О. Т. Поліщук, Н. М. Чорна, Л. В. 

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

2015. – 118 с. + Електронна копія. 

48. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 030504 "Економіка підприємства" : денна форма навчання 

/ уклад.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Н. Ю. Чорна, Т. 

І. Павлюк, Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 114 с. + Електронна копія. 

49. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 030504 "Економіка підприємства" : заочна форма 

навчання / уклад.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Н. 
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Ю. Чорна, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 114 с. + Електронна копія. 

50. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 030504 "Економіка підприємства" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / уклад.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Н. 

Ю. Чорна, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 114 с. + Електронна копія. 

51. Збірник тестових та типових творчих завдань 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. 

підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" : з. ф. н. / авт.: Л. Б. 

Ліщинська, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, С. В. Степова, М. В. Бондар, І. 

О. Гулівата, К. В. Копняк, Н. В. Добровольська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 124 с. + 

Електронна копія. 

52. Збірник тестових та типових творчих завдань 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. 

підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" : д. ф. н. / авт.: Л. Б. 

Ліщинська, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, С. В. Степова, М. В. Бондар, І. 

О. Гулівата, К. В. Копняк, Н. В. Добровольська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 124 с. + 

Електронна копія. 

53. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030504 

"Економіка підприємства" : спеціаліз. "Економіка підприємництва 

на ринку товарів та послуг" / авт. В. О. Вуколова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 40 с. + 

Електронна копія.  

54. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. "Економічна 

кібернетика" / авт.: А. О. Лановенко, І. Б. Паславська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 58 с. + 

Електронна копія. 

55. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції" : спец. "Харчові 
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технології та інженерія" / авт. Г. В. Черній. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 50 с. + Електронна копія. 

56. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

методичні рекомендації та ситуаційні завдання до самостійної 

роботи для формування навичок реферування науково-

популярних текстів : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : спец. "Економіка підприємства", "Міжнародна 

економіка", "Маркетинг", "Менеджмент" / авт. І. В. Шевчук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 45 с. + 

Електронна копія. 

57. Іноземна мова за професійним спрямуванням (для 

економічних спеціальностей) : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 6.020303 

"Філологія" / авт. Л. А. Колот. – К. : КНТЕУ, 2015. – 38 с. 

58. Іноземна мова за професійним спрямуванням : 

робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030601 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент туристичного бізнесу", 
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