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Класифікація непродовольчих товарів : монографія 

/ А. А. Мазаракі, Н. В. Мережко, Л. А. Коптюх та ін. ; за заг. ред. 

А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 592 с. 
У монографії проведено аналіз 

теоретико-методологічних засад 

класифікації непродовольчих товарів, 

опрацьовано інформацію щодо систем 

класифікацій ДКПП, УКТЗЕД, МКТУ-10 

тощо. Наведено приклади практичного 

використання класифікації 

непродовольчих товарів на 

міжнародному рівні: при здійсненні 

експортно-імпортних операцій, 

тарифних і нетарифних заходів 

регулювання міжнародної торгівлі тощо. 

Запропоновано нові методологічні 

підходи до класифікації непродовольчих 

товарів, які передбачають розширення у 

групувань середніх і нижчих розрядів 

класифікації, котрі найчастіше 

використовуються у навчальному процесі 

та в практиці роботи сучасних торговельних підприємств і митних 

установ. 

Рекомендується для фахівців та наукових працівників, викладачів, 

студентів вузів у галузі товарознавства. 

HoReCa : навч. посібник. Т. 2. Ресторани / А. А. Мазаракі, 

С. Л. Шаповал, С. В. Мельниченко та 

ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : 

КНТЕУ, 2017. – 312 с. : іл. 
Узагальнено управлінські рішення 

щодо ініціювання ексклюзивних  

концептів для реалізації стартапів; 

вибору привабливих локацій; 

обґрунтування ефективних та 

енергоощадливих будівельних, 

архітектурних, дизайнерських технологій; 

вибору новітнього устаткування; 

налагодження ефективної логістики, 

організації операційних процесів; 

реалізації дієвих економічних стратегій; 

забезпечення ефективного управління 

персоналом. 

Професійне видання є актуальним 

для успішних власників, професіоналів 

ресторанного бізнесу, початківців-рестораторів, інвесторів, а також 

студентів, викладачів, науковців та усіх причетних до ресторанної справи. 
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HoReCa : навч. посібник. Т. 3. Кейтеринг / А. А. Мазаракі, 

С. Л. Шаповал, С. В. Мельниенко та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. – 

Київ : КНТЕУ, 2017. – 448 с. : іл. 
Запропоновано унікальні бізнес-

рішення щодо генерування ідей, 

обґрунтування концептів та реалізації 

ефективних стартапів кейтерингових 

компаній; трендів фуд-дизайну та фуд-

декору; проектування процесів 

виробництва, тестингу, пакування, 

транспортування, сервісу, клінінгу, 

рисайклінгу у сфері кейтерингу; 

забезпечення енергоощадності та 

екологічності технологічних, технічних і 

дизайнерських рішень; підходи до 

економічного та управлінського 

моніторингу господарської діяльності та 

окупності бізнесу. 

Професійне видання 

рекомендовано для менеджерів, 

власників, інвесторів, а також студентів, 

викладачів, науковців та усіх, хто хоче 

досягнути успіху та здобути найвищу професійну майстерність в 

індустрії кейтерингу. 

 

 

  Фінансово-економічний 

механізм регіонального розвитку 

України в умовах адміністративно-

територіальної реформи = Financial 

and economic mechanism of regional 

development under conditions of 

administrative territorial reform in 

Ukraine : колективна монографія / 

М. Ю. Мироненко, В. І. Матвійчук, 

О. М. Ковальова та ін.; за ред. 

М. Ю. Мироненко // Published by 

Academic Society of Michal 

Baludansky (ASMIBA), Kosice, Slovakia, 

2017 - 264 c.  

Монографія розкриває економічні 

та фінансові імперативи розвитку 

сучасного суспільства, країни, регіонів, підприємств. Висвітлено 

концептуальні основи управління фінансовими ресурсами регіону. 

Значну увагу приділено місцевим бюджетам та їх ролі в реалізації 
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регіональної фінансової політики. Досліджено бюджетний процес на 

місцевому рівні та напрями його удосконалення. Вивчено тенденції 

формування та використання фінансово-економічних ресурсів 

підприємств в сучасних умовах. Висвітлено роль маркетингу публічного 

управління у регіональному розвитку. 

Монографія адресована фахівцям, науковцям, викладачам, 

аспірантам, студентам, широкому загалу читачів, які займаються науковими 

проблемами та практичними питаннями фінансово-економічного розвитку 

регіонів. 

 

Мироненко М. Ю. Банки та банківська система : підруч. / 

М. Ю. Мироненко, О. Л. Польова. – Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-

Поділля», 2017. - 416 с. 
У підручнику висвітлений сучасний 

стан банківської системи України та світу, 

функції та завдання Національного банку 

України. Визначені теоретико-методологічні 

засади становлення, розвитку банків та 

банківської системи. Обґрунтовані 

закономірності розбудови ефективної 

банківської системи на основі аналізу 

фінансово-економічних показників. 

Пропонується нове бачення управління 

банківськими ризиками та забезпечення 

фінансової безпеки банківських установ. 

Визначаються підходи до формування 

конкурентоспроможності банків. 

Підручник адресовано студентам, 

аспірантам, викладачам та фахівцям, які 

займаються вивчення теоретичних і прикладних питань розвитку 

банківської діяльності, та всім тим, хто цікавиться управлінням 

фінансовими ресурсами на банківському ринку. 

 

 

Овсюк Н. В. Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль виплат працівникам: 

проблеми обліково-аналітичного 

забезпечення : монографія / 

Н. В. Овсюк. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 

596 с. 

У монографії представлені 

результати досліджень проблемних 

питань обліково-аналітичного 

забезпечення бухгалтерського обліку, 

аналізу і контролю виплат працівникам. 
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З 

Проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на системи 

обліку, аналізу і контролю в цілому та на окремі їх об’єкти, пов’язані 

з виплатами працівникам зокрема. 

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, 

наукових співробітників, викладачів та здобувачів вищої освіти, що 

досліджують науково-теоретичні та практичні проблеми 

бухгалтерського обліку, аналізу та контролю виплат працівникам. 

 

Онищук Н. В. Мезомаркетинг у 

сфері туризму : монографія / 

Н. В. Овсюк. – Вінниця, 2017. – 300 с. 

У монографії узагальнено 

теоретичні основи формування 

системи маркетингу співпраці 

туристичних підприємств. Розроблено 

механізм їх розвитку. Визначено 

маркетингове середовище 

туристичних підприємств Вінницької 

області. 

Досліджено методичні засади 

розвитку співпраці туристичних 

підприємств на основі класифікації та 

формування туристичних центрів. 

Запропоновано методичний 

інструментарій визначення впливу розроблених стратегій на 

купівельну поведінку споживачів турпродукту. 

Монографія призначена для керівників туристичних 

підприємств, науковців, викладачів та 

здобувачів вищої освіти. 

 

 

Павлюк Т. І. Ринок праці: теорія, 

методологія, практика : монографія / 

Т. І. Павлюк. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 212 с. 

У монографії висвітлено 

теоретико-методологічні та методичні 

основи дослідження ринку праці. 

Проаналізовано ринок праці в Україні 

та світі. Визначено специфічні форми 

прояву соціально-економічних 

відносин в умовах сучасної 

економіки. Досліджено основні 
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положення економічної теорії, які розкривають особливості 

функціонування ринку праці. Розглянуто сучасні тенденції, властиві 

ринку праці, спрямовані на підвищення його ефективності. 

Запропоновано методичні підходи до визначення основних 

показників ринку праці. 

Монографія призначена для викладачів та здобувачів вищої 

освіти економічних спеціальностей. 

 

 

Інституційна трансформація 

фінансово-економічної системи 

України в умовах глобалізації : 

монографія / В. Р. Сіденко, 

М. І. Скрипниченко, 

В. С. Пономаренко та ін. ; за заг. 

ред. В. Р. Сіденка. – Київ : КНТЕУ, 

2017. – 648 с. 

У монографії визначено 

основний зміст і характеристики 

процесу фінансової глобалізації 

економіки, її вплив на розвиток 

національної економіки та 

фінансової системи. Розкрито 

теоретичні засади комплексного, 

міждисциплінарного підходу до 

визначення моделі включення країни в процес глобалізації. 

Сформовано концепцію макроекономічного прогнозування, 

побудови комплексних інтегрованих моделей економічного 

розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. 

Розроблено інституційні засади трансформації системи 

державних фінансів, положення адаптивної інституційної 

архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну 

стратегію у системі економічної циклічності. 

Для фахівців та наукових працівників, викладачів, аспірантів, 

студентів економічних спеціальностей. 
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Завідна Л. Д.  Готельний бізнес : стратегії розвитку : 

монографія / Л. Д. Завідна. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 600 с. 

 

Монографію присвячено 

розробці теоретико-методологічних 

підходів та практичному 

інструментарію стратегій розвитку 

підприємства готельного бізнесу. На 

основі концептуальних засад 

досліджено гносеологічний базис 

розвитку соціально-економічної 

системи. Розглянуто основні моделі 

стратегічного управління та 

визначено стратегічний контекст 

управління підприємством. Надано 

практичні рекомендації щодо 

стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності 

підприємств сфери готельних 

послуг та ефективного управління ресурсним потенціалом 

підприємства готельного бізнесу. Обґрунтовано методологічні та 

методичні підходи до формування та реалізації стратегії розвитку 

підприємства готельного бізнесу. Запропоновано моделювання 

процесу управління стратегічним розвитком підприємства 

готельного бізнесу з використанням економіко-математичних 

методів. Робота ґрунтується на матеріалах вибіркових досліджень, 

проведених на підприємствах готельного господарства України. 

Розраховано для науковців, викладачів, магістрантів, керівників 

та спеціалістів підприємств готельного господарства і всіх тих, хто 

вивчає або задіяний у вирішенні 

сучасних проблем розвитку 

готельного бізнесу. 

 

Волкодав Т. А. Розвиток 

пізнавальної активності студентів у 

процесі вивчення дисципліни 

"Статистика" : навч.-метод. посібник 

/ Т. А. Волкодав. – Жмеринка : Друк, 

2016. – 152 с. 

Навчально-методичний посібник 

підготовлений на допомогу 

викладачам дисципліни «Статистика», 

для організації самостійної роботи зі 

статистики студентів освітнього 
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ступеня «Молодший бакалавр» з метою підвищення їх пізнавальної 

активності. Посібник містить питання для самоконтролю та 

самопідготовки, тестові завдання з кожної теми, добірку задач для 

практичних занять, а також завдання та методичні рекомендації для 

виконання залікової роботи. 

 

Юридична відповідальність у 

підприємництві : навч. посібник 

/ Ю. І. Крегул, Р. О. Банк, 

В. В. Мушенок та ін. ; за ред. 

Ю. І. Крегула. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 

316 с. 

У навчальному посібнику 

розкрито загальне поняття юридичної 

відповідальності та її види, 

адміністративної відповідальності у 

сфері підприємницької діяльності, 

цивільно-правової відповідальності та 

відповідальності згідно з трудовим 

законодавством за правопорушення 

у сфері підприємництва, 

кримінальної відповідальності за 

господарські та підприємницькі 

злочини. 

До кожної теми запропоновано питання для самоконтролю, 

тестові завдання та список рекомендованих джерел, що 

сприятиме кращому засвоєнню матеріалу. 

Розраховано для студентів, які вивчають навчальну дисципліну 

«Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності». 

 

 

Європейський суд з прав 

людини, Європейська конвенція з 

прав людини та індивідуальні заяви: 

перше знайомство / авт.: 

І. В. Караман, В. В. Козіна. – 3-тє вид., 

змін. та доп. – Харків : Factor, 2016. – 

240 с. : фото. 

Цей навчально-методичний 

посібник є своєрідним вступом до 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав 

людини. 
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Посібник складається з трьох розділів. Перший розділ 

викладено у формі найбільш поширених запитань, які можуть 

виникнути у зв’язку з поданням індивідуальної заяви до Суду, та 

відповідей на них. Другий розділ містить основні нормативні акти, 

що стосуються захисту прав та свобод людини або юридичної 

особи в Європейському суді з прав людини, зокрема Регламент 

Європейського суду з прав людини (у редакції станом на 1 січня 

2016 року). У третьому розділі наведено роз’яснення щодо 

заповнення формуляра заяви до Суду, а також приклад вже 

заповненого формуляра такої заяви. 

Це видання буде корисним юристам, адвокатам, суддям, 

державним службовцям, викладачам та всім, кому цікаві та 

небайдужі права людини і можливість їх ефективного захисту на 

міжнародному рівні. 

 

Нахманович В.  Феномен 

"Свободи" : Виборці радикальних 

націоналістів у дзеркалі соціології 

/ В. Нахманович. – Київ : КМІС, 

2016. – 224 с. : фото. 

На парламентських виборах 

2012 р. Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода» сенсаційно отримало 

понад 10% голосів. Уперше в історії 

України радикальні націоналісти 

сформували власну фракцію у 

Верховній Раді. Хто привів їх до пар-

ламенту, хто були ті люди, що 

віддали їм свої голоси? Чим вони 

відрізнялися від виборців інших 

опозиційних сил? На усі ці питання 

дає відповідь це дослідження, в 

основі якого лежить масштабне 

соціологічне опитування, проведене 

влітку 2013 р.  
 

 

 

 

Харари Ю. Н.  Sapiens : Краткая история человечества 

/ Ю. Н. Харари. – пер. с англ. Л. Сумм. – Москва : Синдбад, 2016. – 

520 с. : фото. 
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Сто тысяч лет назад Homo 

sapiens был одним из как минимум 

шести видов человека, живших на 

этой планете, - ничем не 

примечательным животным, 

которое играло в экосистеме роль 

не большую, чем гориллы, 

светлячки или медузы. Но около 

семидесяти тысяч лет назад 

загадочное изменение когнитивных 

способностей Homo sapiens 

превратило его в хозяина планеты и 

кошмар экосистемы. Как человек 

разумный сумел покорить мир? 

Что стало с другими видами 

человека? Когда и почему- 

появились деньги, государства и 

религия? Как возникали и рушились империи? Почему почти все 

общества ставили женщин ниже мужчин? Как наука и капитализм 

стали господствующими вероучениями современной эры? 

Становились ли люди с течением времени счастливее? Какое 

будущее нас ожидает? Юваль Харари показывает, как ход 

истории формировал человеческое общество и действительность 

вокруг него. Его книга прослеживает связь между событиями 

прошлого и проблемами современности и заставляет читателя 

пересмотреть все устоявшиеся представления об окружающем 

мире. 

 

 

Окуневський Я. Листи з чужини 

/ Я. Окуневський. – літ.-худ. 

видання. – Київ : Темпора, 2009. – 520 

с. : фото. 

Подорожні нотатки Ярослава 

Окуневського, українського 

громадського діяча, адмірала флоту 

Австро-Угорщини, австрійського 

військового лікаря, — це своєрідна 

яскрава картина Європи, Азії та 

північно-східної Африки кінця XIX 

століття. Автор, мандруючи світом, 

споглядаючи картини життя далеких 

країн, знайомиться з їхньою 

культурою та світоглядом і водночас 
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— відчуває нерозривний зв'язок із батьківщиною, бо через пізнання 

інших народів доходить до глибшого розуміння менталітету 

українців. 

«Листи з чужини» демонструють спостережливість автора, 

його вміння помічати деталі, дотепно, яскраво і з гумором 

описувати життєві ситуації. 

Книга розрахована на широке коло читачів. 

 

 

 

Закон України «Про вищу 

освіту» // Верховна Рада України. – 

Київ, 2017. – 108 с. 

 

Цей закон встановлює основні 

правові, організаційні, фінансові 

засади функціонування системи 

вищої освіти. 
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адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 

адміністрування" / авт. І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 14 с. + Електронна копія. 

21. Гроші та кредит : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування", 051 "Економіка" : 

спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове посередництво", "МЕ" 

/ авт. Е. І. Гатаулліна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 67 с. + Електронна копія. 

22. Гроші та кредит : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові 

науки" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 
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051 "Економіка" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове 

посередництво", "МЕ" / авт. Е. І. Гатаулліна. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 95 с. + Електронна копія. 

23. Гроші та кредит : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування", 051 "Економіка" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Держ. фінанси", "Міжнар. економіка" 

/ авт. М. Ю. Мироненко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 29 с. + Електронна копія. 

24. Депозитарна діяльність : програма та робоча 

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

та підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : напр. 

підгот./спец. 030508 "Фінанси і кредит" / 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхув." : спеціаліз./освіт. прогр. "Фін. посер. " / авт.: 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

25. Державна фінансова стратегія : завдання до 

практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

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

справа та страхування" : освіт. прогр. "Державні фінанси" / авт. 

М. Ю. Мироненко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 30 с. + Електронна копія. 

26. Державна фінансова стратегія : методичні 

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

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. прогр. 

"Державні фінанси" / авт. М. Ю. Мироненко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. 

27. Державне регулювання економіки : методичні 

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

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. 

"Державні фінанси" / авт. О. П. Недбалюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 39 с. + Електронна копія. 

28. Державний фінансовий контроль : методичні 

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

галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", 07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 030508 "Фінанси і кредит", 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. 

"Державні фінанси" / авт. Г. В. Даценко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 42 с. + Електронна копія. 

29. Державний фінансовий контроль : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 
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і підприємництво", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

030508 "Фінанси і кредит", 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування : освіт. прогр. "Державні фінанси"" / авт.: 

Г. В. Даценко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 27 с. + Електронна копія. 

30. Державний фінансовий контроль організацій і установ : 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво", 07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 030509 "Облік і аудит", 071 "Облік і 

оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Державний фінансовий 

контроль", "Фін. контроль" / авт. Г. В. Даценко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 33 с. + Електронна 

копія. 

31. Дипломатична та консульська служба : програма та 

робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 056 "Міжнародні 

економічні відносини" : спеціаліз. "Міжнародний бізнес" / авт. 

В. А. Гарбар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 16 с. + Електронна копія. 

32. Економіка і фінанси підприємства : методичні 

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

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз./освітня 

прогр. "Державні фінанси" / авт. О. П. Недбалюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 65 с. + Електронна 

копія. 

33. Економіка і фінанси підприємства : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 

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

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 35 с. + Електронна копія. 

34. Економіка підприємства : програма та робоча 

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

обслуговування", "Міжнародні відносини", "Управл. та 

адмініструв.", "Право", "Соц. та повед. науки" : спец. "ГРС", 

"Туризм", "МЕВ", "Маркетинг", "Право", "Правозн.", "Облік і 

оподаткув.", "Економіка" / авт. Н. М. Богацька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 48 с. + Електронна 

копія. 

35. Економіко-математичне моделювання : програма та 

робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

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

справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Державні 
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фінанси" / авт. М. В. Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. 

36. Економічна безпека підприємства : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

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

"Економіка", 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Економіка 

підприємства", "Міжнародна економіка", "Менеджмент 

організацій" / авт. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

37. Економічна політика держави : методичні рекомендації 

до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 

"Управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління 

та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 30 с. + Електронна копія. 

38. Економічна політика держави : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Управління 

та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 

адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

39. Економічна теорія : методичні рекомендації до 

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

"Право", "Управління та адміністрування", "Виробництво та 

технології", "Сфера обслуговування" : спец. "Право", "Підпр., 

торгівля та біржова діяльність", "Маркетинг", "Харчові технології", 

"ГРС", "Туризм" / авт. Л. В. Осіпова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 53 с. + Електронна копія. 

40. Експертиза алкогольних напоїв : методичні рекомендації 

до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та 

експертиза в митній справі" / авт.: С. В. Гирич, І. Г. Власенко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + 

Електронна копія. 

41. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння 

: методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

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

"Товарознавство та експертиза в митній справі" / авт. 

І. В. Григоренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 87 с. + Електронна копія. 
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42. Експертиза товарів. Розділ "Експертиза харчових 

продуктів" : лабораторний практикум / авт. С. О. Белінська. – Київ : 

КНТЕУ, 2017. – 75 с. 

43. Естетика товарів і дизайн : 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, Н. В. Андрусенко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 40 с. + Електронна 

копія. 

44. Етнічна кулінарія : завдання до лабораторних занять : 

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

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", 

1401 "Сфера обслуговування" : спец. 6.051701 "Харчові технології 

та інженерія", 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт. О. 

А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 35 с. + Електронна копія. 

45. Європейська інтеграція : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 

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

"Туризм" : освіт. прогр. "Готельна і ресторанна справа", 

"Міжнародний туристичний бізнес" / авт. О. М. Кульганік. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 16 с. + 

Електронна копія. 

46. Європейська інтеграція : ситуаційна вправа : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 073 

"Менеджмент", 051 "Економіка" : спеціаліз. "Менеджмент ЗЕД", 

"Міжнародна економіка" / авт. Н. О. Іксарова. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 

26 с. 

47. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції" : спец. 051701 "Харчові 

технології та інженерія" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: І. 

В. Левицька, В. В. Власенко, Г. В. Іванченко, І. О. Мазуркевич, 

Т. В. Семко, В. М. Криворук, О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 103 с. + Електронна копія. 

48. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140101 

"Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. / авт.: І. О. Мазуркевич, 

Т. В. Семко, Н. В. Онищук, В. М. Криворук, Г. В. Іванченко, Н. Ю. Буга, 
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Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 106 с. + Електронна копія. 

49. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140103 "Туризм" 

: з. ф. н. / авт.: А. Г. Кізюн, А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, 

Н. М. Богацька, Н. В. Войнаровська, Н. В. Онищук, Н. Ю. Буга. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 100 с. + 

Електронна копія. 

50. Збірник тестових завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз./освіт. 

прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" : д. ф. н. / авт.: 

А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, 

І. І. Поліщук, О. М. Кульганік, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 109 с. + Електронна копія. 

51. Збірник тестових і типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : з. ф. н. / авт.: 

І. І. Поліщук, І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, 

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

2017. – 85 с. + Електронна копія. 

52. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

спец. 6.030504 "Економіка підприємства" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / уклад.: Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, В. А. Гарбар, 

С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. В. Хачатрян. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 114 с. + 

Електронна копія. 

53. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" : з. ф. н. / авт.: 

Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, 

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

2017. – 115 с. + Електронна копія. 

54. 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. "Фінансове 

посередництво" : д. 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, 

А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 146 с. + Електронна копія. 

55. Збірник тестових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" : д. ф. н. / авт.: І. І. Поліщук, 

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

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

56. 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" : д. 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. 

57. 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. Мерінова, 

М. В. Бондар, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 125 с. + Електронна копія. 

58. 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. Мерінова, 

М. В. Бондар, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 125 с. + Електронна копія. 

59. Збірник ткстових та типових творчих завдань для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" : д. ф. н. / авт.: 

Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, 

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

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

60. Зовнішня політика України : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 

та адміністрування" : спец. 074 "Публічне управління та 

адміністрування" / авт. Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 14 с. + Електронна копія. 

61. Ідентифікація та методи визначення фальсифікації 

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

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
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"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / авт. 

Л. М. Коляновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

62. Інвестування : методичні рекомендації до самостійної 

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

підприємництво", 07 "Управління та адміністрування" : напр. 

підгот./спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

/ авт. А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 38 с. + Електронна копія. 

63. Інженерна графіка : методичні рекомендації до 

виконання індивідуальної графічної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції", 1401 "Сфера 

обслуговування" : напр. підгот. 051701 "ХТІ", 140101 "ГРС" : проф. 

спрям. "Технології в ресторанному господарстві", "ГРС" / авт.: 

С. Л. Шаповал, Т. В. Савченко, О. О. Палієнко. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 

69 с. 

64. Інженерна графіка : методичні рекомендації до 

виконання індивідуальної графічної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції", 1401 "Сфера 

обслуговування" : напр. підгот. 051701 "ХТІ", 140101 "ГРС" : проф. 

спрям. "Технології в ресторанному господарстві", "ГРС" / авт.: 

С. Л. Шаповал, Т. В. Савченко, О. О. Палієнко. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 

69 с. 

65. Інженерна графіка : методичні рекомендації до 

виконання лабораторних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції", 1401 "Сфера обслуговування" : 

напр. підгот. 051701 "ХТІ", 140101 "ГРС" : проф. спрям. "Технології в 

ресторанному господарстві", "ГРС" / авт.6 Т. В. Савченко, 

С. В. Гахович. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 120 с. 

66. Інженерне та технологічне обладнання будівель : 

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

знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-

ресторанна справа", 242 "Туризм" / авт. В. М. Криворук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 53 с. + Електронна 

копія. 

67. Інновації в туризмі : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 

спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. "Міжнародний туристичний 

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + Електронна копія. 
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68. Інноваційні технології продукції ресторанного 

господарства : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології", 24 "Сфера обслуговування" : спец. 181 "Харчові 

технології", 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. прогр. 

"Ресторанні технології", "Готельно-ресторанна справа" / авт.: В. В. 

Власенко, Т. В. Семко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. 

69. Інноваційні технології продукції ресторанного 

господарства : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера 

обслуговування" : спец. 181 "Харчові технології", 241 "Готельно-

ресторанна справа" : освіт. прогр. "Ресторанні технології", 

"Готельна і ресторанна справа" / авт.: В. В. Власенко, Т. В. Семко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 20 с. + 

Електронна копія. 

70. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 

спеціаліз. "Маркетинг" / авт. В. О. Нечипоренко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 56 с. + Електронна 

копія. 

71. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 

"Туризм" / авт. Г. В. Швець. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

72. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. 

В. О. Нечипоренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 57 с. + Електронна копія. 

73. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Туристичний менеджмент" 

/ авт. Н. Д. Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 55 с. + Електронна копія. 

74. Інструментальні засоби прикладного програмування : 

методичні рекомендації та завдання до лабораторних занять : 

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

підприємництво" : напр. підгот. 050302 "Економічна кібернетика" : 

д. ф. н. / авт. О. Ф. Кузнєцов. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 120 с. 
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75. Інтелектуальна власність : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 

"Право", 08 "Право" : спец. 030401 "Правознавство", 081 "Право" : 

спеціаліз./ освіт. прогр. "Фінансове посередництво", "Комерційне 

право" / авт. І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 42 с. + Електронна копія. 

76. Інтелектуальна власність : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право", 08 

"Право" : спец. 6.030401 "Правознавство", 081 "Право" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансове право", "Комерційне право" 

/ авт. І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

77. Інтернет-технології в бізнесі : методичні рекомендації 

до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. 

"Економічна кібернетика" / авт. С. М. Шклярський. – Київ : КНТЕУ, 

2016. – 22 с. 

78. Інформаційні системи і технології в туризмі : програма 

та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслугов."/24 "Сфера обслугов.", 0306 "Менеджм. і 

адмініструв.", 07 "Управ. та адмініструв." : спец. 140103 

"Туризм"/242 "Туризм", 030601 "Менеджм."/073 "Менеджм." : спец. 

"МТБ", "Тур. бізнес" / авт.: Н. В. Добровольська, О. М. Кузьміна. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + 

Електронна копія. 

79. Історія держави і права зарубіжних країн : методичні 

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

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / 28 "Публічне 

управління та адміністрування" : спец. 074 "Публічне управління та 

адміністрування" / 281 "Публічне управління та адміністрування" 

/ авт. О. А. Слободиська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

80. Комерційне право : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. 

прогр. "Маркетинг" / авт. Н. П. Костюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 36 с. + Електронна копія. 

81. Комерційне право : програма та робоча програма : 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. прогр. 

"Маркетинг" / авт.: І. П. Бахновська, Н. П. Костюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + Електронна 

копія. 
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82. Комунікативний менеджмент : методичні рекомендації 

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

1401 "Сфера обслуговування", 0306 "Менеджмент та 

адміністрування" : спец. 6.140103 "Туризм", 6.140101 "Готельно-

ресторанна справа", 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. 

"Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. В. В. Боковець. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 45 с. + 

Електронна копія. 

83. Конкурентна політика держави : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : 
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бізнес" / авт. А. Г. Кізюн. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 29 с. + Електронна копія. 
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120. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : 

методичні рекомендації для самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 0305 

"Економіка і підприємництво" : спец. 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування", 030508 "Фінанси і кредит" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Державні фінанси" / авт. 

М. Ю. Мироненко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 80 с. + Електронна копія. 

121. Міжнародні перевезення : збірник задач / авт.: 

О. О. Донченко, Л. П. Покотилюк. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 43 с. 

122. Міжнародні перевезення : збірник ситуаційних завдань 

/ авт. О. О. Донченко. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 68 с. 

123. Міжнародні стратегії економічного розвитку : методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт. ступінь 

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

030503 "Міжнародна економіка" / авт. О. В. Дудчак. – Київ : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 42 с. 

124. Міжнародні стратегії економічного розвитку : програма 

та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

"Управління і адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : 

спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт. 

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

2018. – 21 с. + Електронна копія. 

125. Міжнародні фінанси : завдання до практичних занять : 

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

підприємництво", 05 "Соц. та поведінкові науки", 0306 

"Менеджмент і адмініструв.", 07 "Управл. та адмініструв." : спец. 

6.030503 "МЕ", 051 "Економіка", 6.030501 "Менеджмент", 073 

"Менеджм." / авт. О. В. Смагло. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 36 с. + Електронна копія. 

126. Місцеві фінанси : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво", "Управління та адміністрування" : 

спец. "Фінанси і кредит", "Фінанси, банківська справа та 

страхування" : спеціаліз. / освіт. прогр. "ДФ", "Фінанси, банк. 

справа та страхування" / авт. І. В. Гнидюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. 

127. Моделювання фінансово-господарської діяльності 

підприємства : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка 

підприємства" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економіка 

підприємства" / авт. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 20 с. + Електронна копія. 
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128. Моделювання фінансово-господарської діяльності 

підприємства : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" 

: спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка" / авт. 

Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 23 с. + Електронна копія. 

129. Монетарна політика Центрального банку : методичні 

рекомендації до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. прогр. 

"Фінансове посередництво" / авт. М. Ю. Мироненко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 28 с. + Електронна 

копія. 

130. Монетарна політика Центрального банку : методичні 

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

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. прогр. 

"Фінансове посередництво" / авт. М. Ю. Мироненко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 33 с. + Електронна 

копія. 

131. Навчальний банк : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

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

спеціаліз. "Фінансове посередництво" / авт. А. Є. Громова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 41 с. + 

Електронна копія. 

132. Навчальний банк : методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / авт. А. 

Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 33 с. + Електронна копія. 

133. Навчальний банк : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

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

спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансове посередництво" / авт.: І. В. 

Гнидюк, А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 21 с. + Електронна копія. 

134. Національна безпека держави : методичні рекомендації 

до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування", 28 "Публічне управління та 

адміністрування" : спец. 281/074 "Публічне управління та 



32 

 

адміністрування" / авт. В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 15 с. + Електронна копія. 

135. Національна безпека держави : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне 

управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 

адміністрування" / авт. В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 21 с. + Електронна копія. 

136. Національні інтереси в світовій геополітиці та 

геоекономіці : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань "Соціальні та поведінкові науки", 

"Управління та адміністрування", "Сфера обслуговування" : спец. 

"МЕВ", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "ГРС" : 

спеціаліз. "Міжнародний бізнес", "ТКЛ" / авт. Л. П. Давидюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 20 с. + 

Електронна копія. 

137. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного 

менеджменту : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" 

/ авт.: М. М. Настенко, С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 44 с. + Електронна копія. 

138. Операційний менеджмент : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 

"Менеджмент і адміністрування" / 07 "Управління та 

адміністрування" : напр. підгот./спец. 6.030601 "Менеджмент" / 073 

"Менеджмент" / авт. О. М. Лозовський. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 44 с. + Електронна копія. 

139. Операційний менеджмент : програма та робоча 

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

"Менеджмент і адміністрування"/ 07 "Управління та 

адміністрування" : напр. підгот./спец. 6.030601 "Менеджмент"/073 

"Менеджмент" / авт. О. М. Лозовський. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. 

140. Організація зв'язків з громадськістю : програма та 

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

"Менеджмент і адміністрування"/07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент"/073 
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Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна 

копія. 

141. Організація зовнішньоторговельних операцій : методичні 

рекомендації до виконання курсових робіт : освіт. ступінь 

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

"Економіка та підприємництво", "Управління та адміністрування", 
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"Соціальні та поведінкові науки" : спец. "Менеджмент", "МЕ, 

"Менеджмент", "Економіка" : спеціаліз. "МЗД", "МЕ" / авт.: 

Е. О. Ковтун, І. Ю. Семенюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 35 с. + Електронна копія. 
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ступінь "магістр" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. 

"Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль" / авт.: 

О. М. Кудирко, І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 44 с. + Електронна копія. 

143. Організація торгівлі : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : 

спеціаліз. "Менеджмент організацій" / авт. В. В. Шарко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 29 с. + Електронна 

копія. 

144. Організація торгівлі : програма та робоча програма : 

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

адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. "Товарознавство та 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 35 с. + Електронна копія. 

145. Основи митної справи : методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. 

"Митна справа", "Товарознавство та організація зовнішньої 

торгівлі" / авт.: Т. А. Караваєв, Н. В. Калуга, О. Г. Золотарьова. – 

Київ : КНТЕУ, 2017. – 35 с. 

146. Основи підприємництва : методичні рекомендації до 

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

"Управління та адміністрування", "Виробництво та технології", 

"Соціальні та поведінкові науки" : спец. "Маркетинг", "Харчові 

технології", "Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка", 

"Економіка підпр." / авт. О. М. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 28 с. + Електронна копія. 

147. Платіжні системи : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

"Менеджмент і адміністрування" : спец. 076 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" : спеціаліз. "Банківська справа" / авт.: 

Л. О. Нетребчук, А. О. Степаник. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 55 с. 

148. Поведінка споживачів : програма та робоча програма : 

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

підприємництво", "Менеджмент і адмініструв.", "Управл. та 

адмініструв." : спец. "Маркетинг" / "Маркетинг", "Менеджмент" / 
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"Менеджмент", "Товарозн. та торгов. підпр." / "Підпр., торг. та бірж. 

д." / авт. Н. Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. 

149. Поведінка споживачів послуг гостинності : завдання до 

практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : спец. 241 "Готельно-

ресторанна справа", 242 "Туризм", 181 "Харчові технології" : 

спеціаліз. "Готельна і ресторанна справа", "Міжнародний 

туристичний бізнес", "Ресторанні технології" / авт. 

А. В. Лук'янець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 32 с. + Електронна копія. 

150. Поведінка споживачів послуг гостинності : програма та 

робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 

"Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна 

справа", 242 "Туризм", 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. 

"Готельно-ресторанна справа", "Міжнародний туристичний 

бізнес", "Ресторанні технології" / авт. Н. В. Онищук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 21 с. + Електронна 

копія. 

151. Податкова система України : методичні рекомендації 

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

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

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

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

2018. – 30 с. + Електронна копія. 

152. Податкова система України : методичні рекомендації 

до самостійної роботи з елементами кейс-методу : освіт. ступінь 

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

"Менеджмент і адміністрування", "Сфера обслуговування" : спец. 

"ЕП", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "ГРС", 

"Туризм", "Менеджмент" : спеціаліз. "МТБ" / авт. А. О. Нікітішин. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 49 с. + 

Електронна копія. 

153. Податковий менеджмент : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

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

справа та страхування" : освіт. прогр. "Державні фінанси" / авт. 

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

2018. – 36 с. + Електронна копія. 

154. Порівняльна лексикологія першої іноземної та 

української мов : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 

"Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. 035.04 "Германські мови та 

літератури (переклад включно)" / авт.: Н. Л. Замкова, 
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Н. В. Войнаровська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

155. Правознавство : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 051 "Економіка 

підприємництва", 073 "Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності", "Туристичний менеджмент", 071 "Облік та 

оподаткування" / авт. А. С. Киричук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 34 с. + Електронна копія. 

156. Проектне фінансування : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

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

справа і страхування" : освіт. прогр. "Фінансове посередництво" 

/ авт. О. А. Поліщук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 33 с. + Електронна копія. 

157. Проектне фінансування : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 

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

страхування" : освіт. прогр. "Фінансове посередництво" / авт. 

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

2018. – 18 с. + Електронна копія. 

158. Проектування торговельних об'єктів : методичні 

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

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

6.030601 "Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: С. А. Яремко, 

Р. М. Новицький. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. 

159. Промисловий маркетинг : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво", /07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 6.030507 "Маркетинг", /075 "Маркетинг" 

/ авт. Н. Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 17 с. + Електронна копія. 

160. Промисловий маркетинг : програма та робоча 

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

та підприємництво"/07 "Управління та адміністрування" : спец. 

6.030507 "Маркетинг"/075 "Маркетинг" / авт.: Н. Ю. Буга. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна 

копія. 

161. Просторова економіка : завдання до практичних занять : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Управління та 

адміністрування", "Соціальні та поведінкові науки", "Міжнародні 

відносини" : спец. "Менеджмент", "Економіка", "МЕВ" : спеціаліз./ 

освіт. прогр. "МЕ", "ЕП", "Міжнародний бізнес" / авт. О. М. Ткачук. – 
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Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 46 с. + 

Електронна копія. 

162. Просторова економіка : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" : 

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

"Менеджмент ЗЕД" / авт. О. М. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 24 с. + Електронна копія. 

163. Регулювання та нагляд за діяльністю фінансових 

установ : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

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

прогр. "Фінансове посередництво" / авт. Н. М. Богацька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 47 с. + Електронна 

копія. 

164. Регулювання та нагляд за діяльністю фінансових 

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

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. прогр. 

"Фінансове посередництво" / авт. Н. М. Богацька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна 

копія. 

165. Реінжиніринг бізнес-процесів в міжнародній торгівлі : 

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

знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : 

освіт. прогр. "Міжнародна економіка" / авт.: О. П. Мельничук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 15 с. + 

Електронна копія. 

166. Реклама в системі маркетингу : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 

та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / авт.: О. Г. Боровська, 

А. В. Головащенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. 

167. Рекламний креатив : програма та робоча програма : 

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

підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" / 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 030507 "Маркетинг" / 075 

"Маркетинг", 030601 "Менеджмент" / 073 "Менеджмент" / авт.: І. І. 

Поліщук, О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 27 с. + Електронна копія. 

168. Рекреалогія : методичні рекомендації до самостійної 

роботи (з елементами ділової гри) : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм", 241 
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"Готельно-ресторанна справа" / авт. І. В. Власенко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 33 с. + Електронна 

копія. 

169. Ресторанний креатив : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 

спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" / авт. 

Л. М. Коляновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 27 с. + Електронна копія. 

170. Ресторанні технології : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 

"Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна 

справа" : спеціаліз. "Готельна і ресторанна справа" / авт. 

О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 33 с. + Електронна копія. 

171. Ризикологія : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво", 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 

6.030502 "Економічна кібернетика", 051 "Економіка" : спеціаліз. 

"Економічна кібернетика" / авт.: М. В. Бондар, Л. М. Радзіховська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 14 с. + 

Електронна копія. 

172. Самоменеджмент : програма та робоча програма : 

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

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

прогр. "Менеджмент організацій торгівлі", "Менеджмент 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 15 с. + Електронна копія. 

173. Сенсорний аналіз : програма та робоча програма : 

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

адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. "Товарознавство та 

комерційна логістика" / авт. І. Г. Власенко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 13 с. + Електронна копія. 

174. Системи автоматизованого проектування : методичні 

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

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

ресторанна справа" / авт. О. М. Кузьміна. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 49 с. + Електронна копія. 

175. Соціально-комунікаційні технології : методичні 

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

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 

"Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. О. М. Ковінько, 

В. О. Уманець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 21 с. + Електронна копія. 
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176. Стандартизація, метрологія та управління якістю : 

методичні рекомендації до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

напр. підгот. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

/ авт.: В. В. Осієвська, Ю. М. Мотузка. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 30 с. 

177. Статистика ринку товарів та послуг : методичні 

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

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій", 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт. 

С. А. Сегеда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 33 с. + Електронна копія. 

178. Стратегічне планування : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 

"Управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління 

та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

179. Стратегічне планування : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Управління та 

адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 

адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 16 с. + Електронна копія. 

180. Стратегічне управління : завдання до практичних 

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

і адміністрування", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

6.030601 / 073 "Менеджмент" / авт. А. Г. Балдинюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна 

копія. 

181. Стратегічне управління : програма та робоча 

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

"Менеджмент і адміністрування"/07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 6.030601/073 "Менеджмент" / авт. 

А. Г. Балдинюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 20 с. + Електронна копія. 

182. Стратегічний маркетинг в туризмі : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. "Міжнародний 

туристичний бізнес" / авт. Н. В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

183. Стратегія публічного управління : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне 

управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 
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адміністрування" / авт. Н. М. Махначова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 18 с. + Електронна копія. 

184. Теорія контролю фінансово-господарської діяльності : 

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

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

оподаткування" / авт.: І. Г. Крупельницька, С. П. Ковальчук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 20 с. + 

Електронна копія. 

185. Теорія організації : завдання до практичних занять : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05171 "Харчова 

промисловість та переробка храчової продукції" : спец. 6.051701 

"Харчові технології та інженерія" / авт. Г. В. Іванченко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 37 с. + Електронна 

копія. 

186. Товарознавство. Харчові продукти : методичні 

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

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

"Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз. 

"Товарознавство та комерційна логістика" / авт. Г. С. Лояніч. – 
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Електронна копія. 
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копія. 
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рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : 
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робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська 
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Електронна копія. 
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 33 с. + Електронна копія. 
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"Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Готельна і ресторанна 

справа" / авт. А. В. Лук'янець. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
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Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 31 с. + 

Електронна копія. 

222. Хімія : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / авт.: І. 

Г. Власенко, О. В. Василишина. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 36 с. + Електронна копія. 

223. Юридична відповідальність у сфері підприємницької 

діяльності : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 

051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економіка підприємства" / авт. 

Т. І. Сухоребра. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 15 с. + Електронна копія. 

 

Електронні ресурси 

1. Актуальні проблеми теорії і практики сучасного перекладу 

[Електронний ресурс] : монографія / [С. М, Амеліна, О. В. Бабенко, 

Н. В. Білоус, Н. О. Зуєнко таін.] ; за заг. ред. С. М. Амеліної. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Amelina_2A.pdf. 

2. Бостан С. К.  Державне право зарубіжних країн [Електронний 

ресурс] : навч. посібник / С. К. Бостан, С. М. Тимченко. — 

Електронні дані. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Bostan_Tymchenko_dpzk_2005.pdf. 

3. Гладьо С. В.  Філологічна герменевтика [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / С. В. Гладьо. — Електронні дані. – 
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Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/27_2018/Filolohichna hermenevtyka.pdf. 

4. Гнидюк І. В.  Фінанси підприємства [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / І. В. Гнидюк, А. Є. Громова. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2018/48_2018/Finansy pidpryiemstva.pdf. 

5. Інтерактивний освітній простір ЗВО [Електронний ресурс] : 

матеріали міжвузівського науково-практичного вебінару, 23 

березня 2018 року / відп. ред. Л. Б. Ліщинська. — Електронні дані. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних 

видань ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2018/Interaktyvnyi osvit. 

prostir ZVO.pdf. 

6. Каплінський В. В.  Методика викладання у вищій школі 

[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Каплінський. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

7. Кириченко Ю. В.  Актуальні проблеми конституційно-

правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і 

громадянина в Україні в контекст європейського досвіду 

[Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Кириченко. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Режим 

доступу: http://10/0/2/150/docs/CUL/Aktualni_problemy_kons_pr.pdf. 

8. Ковінько О. М.  Маркетингові дослідження [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / О. М. Ковінько. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/27_2018/Marketynhovi doslidzhennia.pdf. 

9. Копняк К. В.  Електронний документообіг [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / К. В. Копняк. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/48_2018/Elektronnyi dokumentoobih.pdf. 

10. Крупельницька І. Г.  Організація і методика аудиту 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 

/ І. Г. Крупельницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/27_2018/Orhaniz. i metodyka audytu.pdf. 
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11. Крупельницька І. Г.  Організація і методика аудиту 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 

/ І. Г. Крупельницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/27_2018/Orhaniz. i metodyka audytu.pdf. 

12. Лобачева І. Ф.  Міжнародна статистика [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / І. Ф. Лобачева. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/48_2018/Mizhnarodna statystyka.pdf. 

13. Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях 

[Електронний ресурс] : навч. посібник / [М. І. Барановська, 

Ю. Г. Козак, С. Смичек, Є. В. Савельєв, О. В. Захарченко, 

М. П. Сахацький, О. О. Селезньова, О. І. Мельничук, 

А. Ю. Собченко, Д. С. Буланова, К. С. Колеснікова] ; за ред. 

М. І. Барановської, Ю. Г. Козака, С. Смичека. — Електронні дані. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2013. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

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

14. Назаренко Л. О.  Експертиза товарів : розділ "Експертиза 

продовольчих товарів" [Електронний ресурс] : слайд-курс : навч. 

посібник / Л. О. Назаренко. — Електронні дані. – Київ : Центр 

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

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

15. Назаренко Л. О.  Ідентифікація та фальсифікація 

продовольчих товарів: слайд-курс [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / Л. О. Назаренко. — Електронні дані. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: 

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

16. Нікітішин А. О.  Митні платежі [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / А. О. Нікітішин, А. Є. Громова. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2018/48_2018/Mytni platezhi.pdf. 

17. Онуфрієнко Г. С.  Риторика [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / Г. С. Онуфрієнко. — Електронні дані. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Ritorika-Onufrienko.pdf. 

18. Пінчук Ю. В.  Риторика, культура та техніка мовлення 

корекційного педагога [Електронний ресурс] : навч.-метод. 

посібник / Ю. В. Пінчук. — Електронні дані. – Київ : КНТ, 2015. – 



47 

 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

19. Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: 

історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти 

[Електронний ресурс] : збірник тез доповідей V студентської 

науково-практичної Інтернет-конференції, 28 лютого 2018 року. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2018/Svitohliadni 

transform. V Internet-konf..pdf. 

20. Смагло О. В.  Міжнародні фінанси [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / О. В. Смагло. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/48_2018/Mizhnarodni finansy.pdf. 

21. Статистичний щорічник України за 2016 рік [Електронний 

ресурс] / Державна служба статистики України ; за ред. 

О. Г. Осауленка ; відп. за випуск О. А. Вишневська. — Електронні 

дані. – Київ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/Stat_schorichnyk_Ukr_201

6.pdf. – Загол. з титул. екрану. 

22. Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних 

ринків [Електронний ресурс] : збірник наукових праць V 

Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-

конференції, 26 лютого 2018 року. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2018/Tovarozn. ta 

merketynhovi V Internet-konf..pdf. 

23. Холявко В. В.  Фізичні властивості та методи дослідження 

матеріалів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт / В. В. Холявко, І. А. Владимирський, 

О. О. Жабинська. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

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

24. Чорна Н. М.  Світова культура [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / Н. М. Чорна. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/27_2018/Svitova kultura.pdf. 

25. Шарко В. В.  Естетика товарів та дизайн [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / В. В. Шарко, 

Н. В. Андрусенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/48_2018/Estetyka tov. ta dyzain.pdf. 

 

 

 

 

 


