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Бюлетень нових надходжень літератури за січень 2018 року 

 

 

 

У статистичному щорічнику наведені дані про 

соціально-економічне становище області за 2016 рік у 

порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники 

системи національних рахунків, матеріального 

виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної 

сфери, статистичні показники, які характеризують 

соціально-економічне становище областей України. 

Окремі показники за 2016 рік є попередніми і 

будуть уточнені в наступних статистичних виданнях, а 

показники попередніх років уточнені по відношенню до 

раніше опублікованих. 

Розрахований на широке коло читачів. 

 

 

 

 
 

У монографії представлені міждисциплінарні 

дослідження процесів, стратегій та технологій 

корпоративного управління. Розкриті теоретичні засади 

дослідження сучасних моделей корпоративного 

управління, виявлена сутність та чинники розвитку 

управління бізнес-процесами та корпоративного 

менеджменту, проаналізовані особливості стратегій та 

технологій корпоративного управління. 

Розраховано на наукових працівників, викладачів, 

аспірантів та студентів, а також усіх тих, хто цікавиться 

теоретичними розробками в царині економіки і 

управління та реальними економічними процесами, що 

розвиваються в Україні та світі. 
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Монографія присвячена дослідженню 

методологічних і прикладних питань глобальних 

трансформаційних процесів та їх впливу на національний і 

регіональний рівень. Розглянуто концептуальні основи 

сталого розвитку національної економіки в умовах 

глобалізації та міжнародної інтеграції. Розкрито сучасний 

механізм регулювання трансформацій господарського 

комплексу України. 

Розраховано на наукових працівників, викладачів, 

аспірантів та студентів, а також усіх тих, хто цікавиться 

теоретичними розробками в царині економіки і 

управління та реальними економічними процесами, що 

розвиваються в Україні та світі. 

 

 

 

 

 

У монографії комплексно й системно узагальнено 

понад двадцятирічні здобутки вітчизняної історіографії 

українсько-польських відносин кінця XX - початку XXI ст. 

Виявлено, систематизовано та класифіковано джерельну 

базу дослідження, визначено ступінь її наукової розробки. 

Означено основні напрями історіографії сучасних 

українсько-польських відносин, охарактеризовано їхній 

зміст та тенденції розвитку. Висвітлено основні парадигми 

та концепти обґрунтування змісту і закономірностей 

українсько-польських відносин. Визначено внесок 

окремих учених та наукових осередків у вивчення 

проблеми, означено комплексність та об’єктивність їхніх 

досліджень. 

Розраховано на фахівців-істориків, політологів, 

дипломатів, публіцистів, викладачів, аспірантів, студентів, 

а також усіх, хто цікавиться історією українсько- польських 
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взаємин. 

 

 

У монографії на основі широкого 

використання зарубіжних і вітчизняних джерел 

комплексно показано системне бачення інтеграції 

Польщі у структури НАТО і ЄС, історичні 

передумови переорієнтації зовнішньої політики 

Польщі на користь західних інституцій. 

Проаналізовано вплив внутрішніх та зовнішніх 

факторів на здійснення Польщею інтеграційної 

стратегії, при цьому показано нормативно-

правове забезпечення вступу Польщі до 

європейських та євроатлантичних структур, 

визначено закономірності та особливості цього 

процесу, його основні етапи та тенденції. 

Доведено наявність зв’язку між динамікою 

реалізації Польщею стратегії інтеграції і 

характером її відносин з Україною, охарактеризовано 

наслідки вступу країни до НАТО і ЄС для офіційного Києва. 

Для істориків, політологів, міжнародників, а також усіх, хто цікавиться 

всесвітньою історією. 

 

 

Книга розкриває нові сторінки з історії підпільно-

партизанської боротьби німецько-фашиськими 

загарбниками на Вінниччині в роки Великої Вітчизняної 

війн 1941-1945 рр. Її автор Майя Максимівна Пірогова 

(Корнійчук) присвятила своє життя відстоюванню та 

опрелюдненню повної правди подвигів її батька та його 

сподвижників, сотень партизанів другої партизанської 

бригади. 

Це третє видання книги «Невловимий Саша 

Жалов», відзначеної Премією імені Костянтина Гришина 
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Вінницької обласної організації НСЖУ, уточнене і значно доповнене історичними 

розвідками і фактами. 

 

 

 

Щоб увіковічнити пам’ять Героїв війни, міська 

влада вирішила видати третій том книги “Вінничани на 

Великій Вітчизняній”. Як і в попередніх томах, в основі 

книги — короткі біографічні характеристики 

безпосередніх учасників бойових дій та розповіді про те, 

як наші земляки-вінничани захищали рідну Вітчизну від 

фашистських загарбників. 

У книзі немає жодного надуманого прізвища чи 

епізоду. Усе тут підтверджено відповідними 

документами, свідченнями рідних, близьких та 

очевидців. Готували матеріали до друку самі колишні 

фронтовики — рядові бійці, офіцери у відставці, котрі у 

свій час командували взводами, ротами, батареями та 

батальйонами. Серед них — полковники у відставці М.В. 

Сущевський, О.Й, Чуликов, С.В. Поляков, Д.Г. Дереч та 

інші. Нариси розташовані в алфавітному порядку та вказано 

прізвища авторів, які їх готували. 

 

 

У збірнику наукових праць відомі дослідники, 

педагоги-практики середніх загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних навчальних закладів, працівники 

вищих навчальних закладів І-ІІ і III-IV рівнів акредитації 

висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти 

впровадження сучасних інформаційних технологій та 

інноваційних методик навчання у підготовку 

кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, 

бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Статті збірника подано в авторській редакції.
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Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-

технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

У збірнику наукових праць представлено результати 

наукових досліджень з теоретичних і методологічних 

проблем професійної освіти і навчання. 

Пропонується науковцям, науково-педагогічним і 

педагогічним працівникам ВНЗ, ПТНЗ, слухачам Інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, докторантам, 

аспірантам.  

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць містить результати 

досліджень учених та викладачів, наукові пошуки 

докторантів, аспірантів із проблем підготовки майбутнього 

вчителя, удосконалення професійної майстерності 

викладача загальноосвітньої і професійної школи в 

контексті вітчизняного та світового освітнього простору. 
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У тематичному випуску вміщені наукові статті 

фахівців різних сфер гуманітарного знання. 

У збірнику представлені історичні аспекти 

становлення психології як самостійної науки та роль Г І. 

Челпанова у цьому процесі наприкінці XIX - на початку XX 

століть. Здійснений огляд новітньої педагогіки як технології 

плекання довершеної особистості. Психологія XXI століття 

представлена у сукупності її здобутків та перспектив, 

теоретичних пошуків та емпіричних надбань. Філософія 

людини, суспільства і культури постала у контексті 

найбільш актуальних проблем, що визначаються як 

змістові виміри третього тисячоліття. Ще один актуальний 

тематичний напрям вміщених у збірнику матеріалів - 

психологічні, педагогічні та організаційні умови 

запровадження європейських стандартів вищої освіти в 

Україні. 

Для фахівців-освітян, педагогів, психологів, філософів, 

науковців, дослідників психолого-педагогічних та управлінських проблем розвитку 

освітньої справи в Україні та за її межами. 

 

 

 

 

Збірник наукових праць містить статті з питань 

теорії педагогіки, дидактики, методики і технології 

навчання, виховання, професійної освіти, історії 

педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, зарубіжної 

педагогіки, з питань експериментальної роботи в 

навчальних закладах тощо. 

Опубліковані матеріали можуть бути корисними 

для науковців, вихователів, учителів, викладачів та 

студентів І вищих навчальних закладів. 
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“Проблеми емпіричних досліджень у психологи’ - 

періодичне видання, започатковане з метою висвітлення 

проблематики емпіричних досліджень у царині 

гуманітарних наук загалом, психологічної зокрема. 

Розглядається проблема методу в сучасній 

психології, аналізуються емпіричний фунадамент 

психодіагностики та проблема ефективності тестів. 

Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у 

соціально-психологічному експерименті. Досліджується 

проблема розвивального впливу та можливості активних 

методів навчання як емпірична складова психологічної та 

педагогічної взаємодії. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, 

всіх, хто цікавиться проблемами організації та проведення 

емпіричних досліджень у психологічній та суміжних 

галузях наукового знання. 

 

 

 

 

Опорні коспекти лекцій 

 

 1. Власенко І. В. Інновації в туризмі : опорний конспект лекцій / І. В. Власенко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 108 с. + Електронна 

копія. 

 2. Власенко І. В. Рекреалогія : опорний конспект лекцій / І. В. Власенко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 63 с. + Електронна 

копія. 

 3. Іваницька Н. Б. Сучасні лінгвістичні теорії : опорний конспект лекцій 

/ Н. Б. Іваницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

88 с. + Електронна копія. 

 4. Киричук А. С. Правознавство : опорний конспект лекцій / А. С. Киричук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 74 с. + Електронна 

копія. 

 5. Мироненко М. Ю. Фінансові послуги : опорний конспект лекцій 

/ М. Ю. Мироненко, А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 56 с. + Електронна копія. 
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 6. Нечипоренко В. О. Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу : 

опорний конспект лекцій / В. О. Нечипоренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 67 с. + Електронна копія. 

 7. Ніколіна І. І. Системи прийняття рішень : опорний конспект лекцій 

/ І. І. Ніколіна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 108 с. + 

Електронна копія. 

 8. Онищук Н. В. Організація екскурсійної діяльності : опорний конспект лекцій 

/ Н. В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 81 с. + 

Електронна копія. 

 9. Панькевич В. М. Підприємницьке право : опорний конспект лекцій 

/ В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

106 с. + Електронна копія. 

 10.Покиньчереда В. В. Фінансовий корпоративний контроль : опорний конспект 

лекцій / В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 87 с. + Електронна копія. 

 11.Поліщук І. І. Ризики в маркетингу : опорний конспект лекцій / І. І. Поліщук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 76 с. + Електронна 

копія. 

 12.Поліщук О. А. Інвестування : опорний конспект / О. А. Поліщук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 107 с. + Електронна копія. 

 13. Супрун С. Д. Оцінка майна підприємства : опорний конспект лекцій 

/ С. Д. Супрун. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 89 с. + 

Електронна копія. 

 

 

Методичні матеріали 

 

 1. Адміністративне право і процес : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 "Право" : спец. 081 

"Право", 6.030401 "Правознавство" : спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне 

право" / авт.: Т. І. Сухоребра, Т. М. Шевчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 51 с. + Електронна копія. 

 2. Бухгалтерський облік в банках : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : спец. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в 

підприємництві", "Державний фінансовий контроль" / авт. О. М. Дзюба. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 22 с. + Електронна копія. 

  



 

10 

 

Бюлетень нових надходжень літератури за січень 2018 року 

 

 3. Договірне право : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-

ресторанна справа", 242 "Туризм", 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Готельна і 

ресторанна справа", "Міжнародний туристичний бізнес", "Менеджмент 

організацій" / авт. І. П. Бахновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 35 с. + Електронна копія. 

 4. Дослідження операцій : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030502 

"Економічна кібернетика" / авт. М. В. Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 16 с. + Електронна копія. 

 5. Експертиза товарів : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна 

логістика" / авт.: В. В. Шарко, С. О. Сіренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 26 с. + Електронна копія. 

 6. Електронний документообіг : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. 

"Економічна кібернетика", "Облік і оподаткування", "Фін. контроль" / авт.: К. В. 

Копняк, Т. А. Костунець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 92 с. + Електронна копія. 

 7. Електронний документообіг : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 

07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і 

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

"Фін. контроль" / авт. К. В. Копняк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 42 с. + Електронна копія. 

 8. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 

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

спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" : з. ф. 

н. (зі скороченим терміном) / авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, 

О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, 

В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 114 с. + Електронна копія. 

 9. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 

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

6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз. 

"Товарознавство та комерційна логістика" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: 

А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. Гирич, І. І. Поліщук, О. М. Кульганік, 

Л. П. Середницька, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 105 с. + Електронна копія. 
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 10. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного 

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

адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 

"Менеджмент організацій торгівлі" : з. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, 

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

Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 114 с. + Електронна копія. 

 11. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

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

"Державний фінансовий контроль" : з. ф. н. / авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, 

Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Н. А. Яковишина, Г. В. Даценко, І. Г. Крупельницька, 

Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

120 с. + Електронна копія. 

 12. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво" : спец. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Державний фінансовий контроль" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: 

О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Н. А. Яковишина, 

Г. В. Даценко, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 120 с. + Електронна копія. 

 13. 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" : спеціаліз. 

"Державні фінанси" : з. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, 

Ю. А. Романовська, Е. І. Гатаулліна, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 143 с. + Електронна копія. 

 14. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

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

"Державні фінанси" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: І. В. Гнидюк, 

М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Е. І. Гатаулліна, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, 

А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 143 с. + 

Електронна копія. 

 15. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

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

"Облік і аудит в підприємництві" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: 

О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, 

І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 128 с. + Електронна копія. 
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 16. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

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

"Облік і аудит в підприємництві" : з. ф. н. / авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, 

Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, І. Г. Крупельницька, 

Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 128 

с. + Електронна копія. 

 17. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" : з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / авт.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Н. М. Чорна, 

Т. І. Павлюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 120 с. + 

Електронна копія. 

 18. Звітність бюджетних установ : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

: спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Фінансовий контроль", "Облік і 

оподаткування" / авт.: Н. В. Овсюк, О. М. Откаленко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 22 с. + Електронна копія. 

 19. Інновації в туризмі : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : спеціаліз. 

"Міжнародний туристичний бізнес" / авт. І. В. Власенко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 29 с. + Електронна копія. 

 20. Інтелектуальна власність : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управл. та адмініструв.", 05 "Соц. 

та повед. науки" : спец. 071 "Облік і оподаткув.", 072 "Фін., банк. справа та 

страхув.", 051 "Екон.", 075 "Марк." : спеціаліз. "Облік і оподаткув.", "ФК", "ДФ", 

"ЕП", "ЕК" / авт. І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 22 с. + Електронна копія. 

 21. Казначейська система обслуговування бюджетів : завдання до 

практичних занять з елементами кейс-методу : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : 

спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. Т. А. Далєвська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 47 с. + Електронна копія. 

 22. Комерційна діяльність : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та 

комерційна логістика" / авт. В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 47 с. + Електронна копія. 

 23. Комерційна діяльність : методичні рекомендації до самостійної 

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

підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : 
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спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. В. В. Шарко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 38 с. + Електронна копія. 

 24. Консолідація фінансової звітності : практикум : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" 

: спеціаліз. "Облік і оподаткування" / авт. І. О. Гладій. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 26 с. + Електронна копія. 

 25. Конфліктологія : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 

"Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства" / авт. 

О. А. Слободиська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

23 с. + Електронна копія. 

 26. Кримінальне право : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. 

"Комерційне право", "Фінансове право" / авт. В. М. Панькевич. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 55 с. + Електронна копія. 

 27. Маркетинг послуг : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

030507 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт.: О. Г. Боровська, 

Л. П. Середницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

26 с. + Електронна копія. 

 28. Маркетингові дослідження : методичні рекомендації до самостійної 

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

підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" / авт. О. М. Ковінько. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 46 с. + Електронна копія. 

 29. Міжнародні фінанси : завдання до практичних занять з елементами 

ділової гри : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. 

"Державні фінанси" / авт. О. В. Смагло. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 29 с. + Електронна копія. 

 30. Пенсійна система України : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні 

фінанси" / авт. А. О. Нікітішин. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 35 с. + Електронна копія. 

 31. Планування діяльності підприємства : завдання до практичних занять : 

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

6.030504 "Економіка підприємства" / авт. В. А. Гарбар. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 30 с. + Електронна копія. 

 32. Продакт плейсмент : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030507 

"Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт.: О. Г. Боровська, О. П. Мудрик. – 
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Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 22 с. + Електронна 

копія. 

 33. Психологія торгівлі : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та 

комерційна логістика" / авт. В. Є. Штифурак. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 31 с. + Електронна копія. 

 34. Реклама в Інтернет : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030507 

"Маркетинг" / авт. Т. А. Костунець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 28 с. + Електронна копія. 

 35. Самоменеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

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

туристичного бізнесу" / авт. Г. В. Іванченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 19 с. + Електронна копія. 

 36. Соціальне страхування : завдання до практичних занять з елементами 

кейс-методу : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні 

фінанси" / авт. Ю. А. Романовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 48 с. + Електронна копія. 

 37. Стратегічний маркетинг : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. Н. Ю. Буга. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 15 с. + Електронна копія. 

 38. Страховий менеджмент : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове 

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

КНТЕУ, 2017. – 51 с. + Електронна копія. 

 39. Товарознавство : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань "Соц. та повед. науки", "Управл. та адмініструв.", 

""Виробництво та технол. : спец. "Економіка", "Облік і оподаткув.", "Менеджмент", 

"ХТ", "ГРС" : спеціаліз. "ЕП", "МЕ", "Облік і оподаткув.", "МО", "МЗД" / авт.: 

А. С. Тернова, Г. С. Лояніч, С. О. Сіренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 39 с. + Електронна копія. 

 40. Управлінська звітність : практикум : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 

спец. 071 "Облік і оподаткування", 051 "Економіка" : спеціаліз. "Облік і 

оподаткування", "Економіка підприємства" / авт. І. О. Гладій. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 32 с. + Електронна копія. 
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 41. Фінансова математика : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соц. та повед. науки", 07 "Управл. та 

адмініструв." : спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткув.", "Фін. контроль", 

"Фін., банк. справа та страхув." : спеціаліз. "ЕК", "Облік і оподаткув", "ФК", "ДФ" 

/ авт. Л. П. Половенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 54 с. + Електронна копія. 

 

Електронні видання 

 

 1. Адміністративне право і процес : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

08 "Право", 0304 "Право" : спец. 081 "Право", 6.030401 "Правознавство" : спеціаліз. 

"Фінансове право", "Комерційне право" / авт.: Т. І. Сухоребра, Т. М. Шевчук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/ 

145_2017 /Administratyvne pravo i protses.pdf. 

 2. Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/авт.: Л. І. Скібіцька, В. В. Матвєєв, В. І. Щелкунов, С. М. Подрєза. — Електронні 

дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Antykryz_management_2014.pdf. 

 3. Бандурка О. М. Податкове право [Електронний ресурс] : наук.-практ. 

посіб. / О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. — Електронні дані. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2012. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Podatkove_Pravo_Bandurka2012.pdf. 

 4. Бухгалтерський облік в банках : програма та робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 030509 "Облік і аудит" : 

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

/ авт. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/146_2017/Bukhhalterskyi oblik v bankakh.pdf. 

 5. Власенко І. В. Інновації в туризмі [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / І. В. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/136_2017/Innovatsii v turyzmi OKL.pdf. 

 6. Власенко, І. В. Рекреалогія [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / І. В. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/136_2017/Rekrealohiia OKL.pdf. 
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 7. Вознюк Н. М. Етика [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ Н. М. Вознюк. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/ 

CUL/Etyka_Voznuk.pdf. 

 8. Дахно І. І. Право Європейського союзу [Електронний ресурс] : 

навч.посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. — Електронні дані. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Pravo_ES_Dahno.pdf. 

 9. Договірне право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм", 073 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Готельна і ресторанна справа", "Міжнародний 

туристичний бізнес", "Менеджмент організацій" / авт. І. П. Бахновська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/ 

145_2017/Dohovirne pravo.pdf. 

 10. Дослідження операцій : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика". Ч.2 / авт. 

М. В. Бондар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/138_2017/Doslidzhennia operatsii.pdf. 

 11. Дослідження операцій : програма та робоча програма [Електронний 

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

підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. М. В. Бондар. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/151_2017/Doslidzhennia operatsii.pdf. 

 12. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Zagalna_psyhologia.pdf. 

 13. Експертиза товарів : програма та робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. 

"Товарознавство та комерційна логістика" / авт.: В. В. Шарко, С. О. Сіренко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/ 

151_2017/Ekspertyza tovariv.pdf. 

 14. Електронний документообіг : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
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поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 071 

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

оподаткування", "Фін. контроль" / авт.: К. В. Копняк, Т. А. Костунець. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/151_2017/Elektronnyi 

dokumentoobih.pdf. 

 15. Електронний документообіг : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні 

та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 

071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Економічна кібернетика", "Облік і 

оподаткування", "Фін. контроль" / авт. К. В. Копняк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/141_2017/Elektronnyi 

dokumentoobih.pdf. 

 16. Етика бізнесу : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 07 "Управління 

та адміністрування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. 

Г. М. Красніцька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/138_2017/Etyka biznesu.pdf. 

 17. Етика ділового спілкування [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко та ін. ; За ред.Т.Б. Гриценко, 

Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

2007. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf. 

 18. Етика. Естетика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. 

В. І. Панченко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/ 

Etika_Estetika_Panchenko.pdf. 

 19. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 

"Менеджмент організацій торгівлі" : з. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, 

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

Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/153_2017/ZTZ MOT z.pdf. 

 20. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент 



 

18 

 

Бюлетень нових надходжень літератури за січень 2018 року 

 

організацій торгівлі" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: В. В. Соколовська, 

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

Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/152_2017/ZTZ MOT z.pdf. 

 21. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : 

спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. Гирич, І. І. Поліщук, 

О. М. Кульганік, Л. П. Середницька, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/153_2017/ZTZ TKL zs.pdf. 

 22. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : 

спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" : з. ф. н. / авт.: О. М. Денисюк, 

Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, 

І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/153_2017/ZTTTZ OAP z.pdf. 

 23. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : 

спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: 

О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, 

І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/153_2017/ZTTTZ OAP zs.pdf. 

 24. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030508 "Фінанси і кредит" : 

спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: І. В. Гнидюк, 

М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Е. І. Гатаулліна, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, 

А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/153_2017/ZTTTZ DF zs.pdf. 

 25. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" 

: спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, 
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Ю. А. Романовська, Е. І. Гатаулліна, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/153_2017/ZTTTZ DF 

z.pdf. 

 26. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" : з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / авт.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Н. М. Чорна, 

Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/152_2017/ZTTTZ M zs.pdf. 

 27. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : 

спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" : з. ф. н. / авт.: О. М. Денисюк, 

Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Н. А. Яковишина, Г. В. Даценко, 

І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/152_2017/ZTTTZ DFK z.pdf. 

 28. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Державний фінансовий контроль" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: 

О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Н. А. Яковишина, 

Г. В. Даценко, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/152_2017/ZTTTZ DFK zs.pdf. 

 29. Звітність бюджетних установ : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. 

"Фінансовий контроль", "Облік і оподаткування" / авт.: Н. В. Овсюк, 

О. М. Откаленко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/145_2017/Zvitnist biudzhetnykh ustanov.pdf. 

 30. Іваницька Н. Б. Сучасні лінгвістичні теорії [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / Н. Б. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/147_2017/Suchasni 

linhvistychni teorii OKL.pdf. 

 31. Інвестиційний менеджмент : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
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поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Міжнародна економіка", "Менеджмент організацій" 

/ авт. О. А. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/138_2017/Investytsiinyi menedzhment.pdf. 

 32. Інновації в туризмі : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 

242 "Туризм" : спеціаліз. "Міжнародний туристичний бізнес" / авт. І. В. Власенко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/138_2017/Innovatsii v turyzmi.pdf. 

 33. Інтелектуальна власність : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управл. та 

адмініструв.", 05 "Соц. та повед. науки" : спец. 071 "Облік і оподаткув.", 072 "Фін., 

банк. справа та страхув.", 051 "Екон.", 075 "Марк." : спеціаліз. "Облік і оподаткув.", 

"ФК", "ДФ", "ЕП", "ЕК" / авт. І. М. Білоус. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/141_2017/Intelektualna vlasnist.pdf. 

 34. Інтернаціоналізація ринків праці [Електронний ресурс] : монографія 

/авт.: Л. Б. Мартинова, В. В. Хачатрян, Л. П. Давидюк, О. М. Кульганік. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/154_2017/ 

Internatsionalizatsiiarynkiv pratsi.pdf. 

 35. Казначейська система обслуговування бюджетів : завдання до 

практичних занять з елементами кейс-методу [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030508 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. Т. А. Далєвська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/151_2017/Kaznach. syst. obsluhov. biudzhetiv.pdf. 

 36. Киричук А. С. Правознавство [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / А. С. Киричук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/136_2017/Pravoznavstvo OKL.pdf. 

 37. Комерційна діяльність : завдання до практичних занять [Електронний 

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

підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : 

спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. В. В. Шарко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/138_2017/Komertsiina diialnist z.pdf. 
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 38. Комерційна діяльність : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : 

спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. В. В. Шарко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/138_2017/Komertsiina diialnist mr.pdf. 

 39. Консолідація фінансової звітності : практикум [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 

"Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" / авт. І. О. Гладій. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/145_2017/Konsolidatsiia finansovoi zvitnosti.pdf. 

 40. Конфліктологія : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 

051 "Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства" 

/ авт. О. А. Слободиська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/146_2017/Konfliktolohiia.pdf. 

 41. Кремень О. І. Фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ О. І. Кремень, В. М. Кремень. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Finansy_Kremen_2018.pdf. 

 42. Кримінальне право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 

"Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт. В. М. 

Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/141_2017/Kryminalne pravo.pdf. 

 43. Кузьменко Т. М. Соціологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ Т. М. Кузьменко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Sociologiya-Kuzmenko2010.pdf. 

 44. Ліпінський В. В. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Ліпінський ; за ред. С. В. Пєткова. – 2-ге 

вид., переробл. і допов. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Pravove_zabezp_pozhezh_Lipinski.pdf. 

 45. Маркетинг послуг : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 030507 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт.: О. Г. 
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Боровська, Л. П. Середницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/145_2017/Marketynh posluh.pdf. 

 46. Маркетингові дослідження : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" / авт. О. М. 

Ковінько. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/146_2017/Marketynhovi doslidzhennia.pdf. 

 47. Мармоза А. Т.  Економічна статистика [Електронний ресурс] : підруч. 

/ А. Т. Мармоза. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Econom_statistika_Marmoza.pdf. 

 48. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні 

підприємством [Електронний ресурс] : тези доповідей II студентської depsdcmrj] 

наукової конференції , 16 листопада 2017 року / від. ред. Л. Б. Ліщинська. — 

Електронні дані. – Вінниця, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Matematychni metody 2017.pdf. 

 49. Мироненко М. Ю.  Фінансові послуги [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / М. Ю. Мироненко, А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/136_2017/Finansovi posluhy 

OKL.pdf. 

 50. Міжнародна торгівля [Електронний ресурс] / за ред. Ю. Г. Козака, Т. 

Спорека, Е. Молендовського. – 5-те вид., переробл. та допов. — Електронні дані. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Mignar_torgivlya_Kozak_2015.pdf. 

 51. Міжнародні фінанси : завдання до практичних занять з елементами 

ділової гри [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. О. В. Смагло. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/151_2017/ 

Mizhnarodni finansy.pdf. 

 52. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. / В. В. Москаленко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2007. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Psihologia-soc_vplivy-Mokalenko.pdf. 

 53. Мулик Т. О. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. / Т. О. Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак. — Електронні дані. – 
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Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Analiz_gosp_diyaln_Mulyk.pdf. 

 54. Нечипоренко В. О.  Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / В. О. Нечипоренко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/136_2017/Problemy 

mizhkult. komunik. i perekl. OKL.pdf. 

 55. Ніколіна І. І. Системи прийняття рішень [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / І. І. Ніколіна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/147_2017/Systemy pryiniattia rishen OKL.pdf. 

 56. Онищук Н. В. Організація екскурсійної діяльності [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / Н. В. Онищук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/147_2017/Orhanizatsiia ekskursiinoi diialnosti 

OKL.pdf. 

 57. Панькевич В. М. Підприємницьке право [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / В. М. Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/147_2017/Pidpryiemnytske 

pravo OKL.pdf. 

 58. Пенсійна система України : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління 

та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 

спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. А. О. Нікітішин. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/141_2017/Pensiina systema 

Ukrainy.pdf. 

 59. Планування діяльності підприємства : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 6.030504 "Економіка підприємства" / авт. В. А. Гарбар. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/145_2017/Planuvannia diialnosti pidpryiemstva.pdf. 

 60. Покиньчереда В. В. Фінансовий корпоративний контроль [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / В. В. Покиньчереда. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/147_2017/Finansovyi 

korporatyvnyi kontrol OKL.pdf. 

 61. Поліщук І. І.  Ризики в маркетингу [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій /авт.: І. І. Поліщук. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/136_2017/Ryzyky v marketynhu OKL.pdf. 

 62. Поліщук О. А. Інвестування [Електронний ресурс] : опорний конспект 

/ О. А. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/136_2017/Investuvannia OK.pdf. 

 63. Продакт плейсмент : завдання до практичних занять [Електронний 

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

підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт.: О. Г. 

Боровська, О. П. Мудрик. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/146_2017/Prodakt pleisment.pdf. 

 64. Просторова економіка та екологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/авт.: О. М. Ткачук, Л. Б. Мартинова, В. В. Хачатрян, В. В. Турчак. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/154_2017/Prostorova 

ekonomika ta ekolohiia.pdf. 

 65. Психологія торгівлі : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

: спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. 

"Товарознавство та комерційна логістика" / авт. В. Є. Штифурак. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/151_2017/Psykholohiia 

torhivli.pdf. 

 66. Реклама в Інтернет : завдання до практичних занять [Електронний 

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

підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" / авт. Т. А. Костунець. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/146_2017/Reklama v 

Internet.pdf. 

 67. Самоменеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент", "Менеджмент організацій 

торгівлі", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. Г. В. Іванченко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/146_2017/ 

Samomenedzhment.pdf. 

 68. Світова економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, В. 

В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик та ін.] ; за ред. Ю.Г. Козака, В.В. 

Ковалевського, Н.С. Логвінової. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 
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літератури, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Svitova_ekonomika_Kozak_2018.pdf. 

 69. Скляренко, Н. Соціальна реклама в контексті дизайну [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. / Н. Скляренко, О. Романюк. — Електронні дані. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Sotsialna_reklama_Skliarenko_2017.pdf. 

 70. Соціальне страхування : завдання до практичних занять з елементами 

кейс-методу [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

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

"Державні фінанси" / авт. Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/141_2017/Sotsialne 

strakhuvannia.pdf. 

 71. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України [Електронний ресурс] : збірник наукових праць V Міжнародної 

науково-практичної конференції 07-09 червня 2017 року. Ч.2. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/ 

Sotsialno-politychni V Ch.2.pdf. 

 72. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України [Електронний ресурс] : збірник наукових праць V Міжнародної 

науково-практичної конференції 07-09 червня 2017 року. Ч.1. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_ 

konferents/Sotsialno-politychni V Ch.1.pdf. 

 73. Стратегічний маркетинг : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління 

та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. Н. Ю. 

Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/151_2017/Stratehichnyi marketynh.pdf. 

 74. Страховий менеджмент : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні 

фінанси", "Фінансове посередництво" / авт. І. В. Гнидюк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/141_2017/Strakhovyi 

menedzhment.pdf. 

 75. Супрун, С. Д. Оцінка майна підприємства [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / С. Д. Супрун. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/147_2017/Otsinka maina pidpryiemstva OKL.pdf. 

 76. Теорія прийняття рішень [Електронний ресурс] : підруч. / М. П. Бутко, 

І. М. Бутко, В. П. Мащенко та ін. ; за заг. ред. М. П. Бутка. — Електронні дані. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Teoria_pryinatta_rishen_Butko_2018.pdf. 

 77. Товарознавство : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Соц. та повед. 

науки", "Управл. та адмініструв.", ""Виробництво та технол. : спец. "Економіка", 

"Облік і оподаткув.", "Менеджмент", "ХТ", "ГРС" : спеціаліз. "ЕП", "МЕ", "Облік і 

оподаткув.", "МО", "МЗД" / авт.: А. С. Тернова, Г. С. Лояніч, С. О. Сіренко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/ 

141_2017/Tovaroznavstvo.pdf. 

 78. Транспортна екологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ О. І. Запорожець, С. В. Бойченко, О. Л. Матвєєва та ін. — Електронні дані. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Transportna ekologia Zaporozhez.pdf. 

 79. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті 

глобалізаційних змін: еволюція та управління [Електронний ресурс] : монографія 

/ за заг. ред. Є. В. Мироненка. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/ 

CUL/ Transform_peretvorenn_Mironenko.pdf. 

 80. Управлінська звітність : практикум [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : спец. 071 "Облік і оподаткування", 051 "Економіка" : спеціаліз. 

"Облік і оподаткування", "Економіка підприємства" / авт. І. О. Гладій. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/146_2017/Upravlinska 

zvitnist.pdf. 

 81. Фінансова математика : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соц. та повед. 

науки", 07 "Управл. та адмініструв." : спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і 

оподаткув.", "Фін. контроль", "Фін., банк. справа та страхув." : спеціаліз. "ЕК", 

"Облік і оподаткув", "ФК", "ДФ" / авт. Л. П. Половенко. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/145_2017/Finansova 

matematyka.pdf. 

 82. Ходаківський, Є. І.  Психологія управління [Електронний ресурс] : 

підруч. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. 

Ходаківського. – 3-тє вид., переробл. і допов. — Електронні дані. – Київ : Центр 
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учбової літератури, 2011. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Psyhologiya_Upravl_Hodakivsky2011.pdf. 

 83. Чернявська, О. В.  Ринок праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ О. В. Чернявська. – 2-ге вид., переробл. та допов. — Електронні дані. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2013. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Rynok_prazi_Cherniavska_2013.pdf. 

 84. Штифурак, В. Є.  Психологія управління та конфліктологія [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. / В. Є. Штифурак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/154_2017/Psykhol. upravl. ta konfliktolohiia.pdf. 

85. Юридична деонтологія : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 

спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" / авт. І. М. Білоус. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/138_2017/Yurydychna 

 deontolohiia.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

  




