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ЗЗааммккоовваа  НН..  ЛЛ..    
ДДеерржжааввнніі  ффііннааннссии  ::  ннааввчч..  
ппооссііббнниикк  //  НН..  ЛЛ..  ЗЗааммккоовваа,,  
ІІ..  ВВ..  ГГннииддююкк,,  
ЮЮ..  АА..  РРооммааннооввссььккаа..  ––  
ВВііннннииццяя  ::  ВВииддааввннииччоо--
ррееддааккццііййнниийй  ввііддддіілл  ВВТТЕЕІІ  
ККННТТЕЕУУ,,  22001155..  ––  446644  сс..  ++  

ЕЕллееккттррооннннаа  ккооппііяя..  
Навчальний посібник 

призначено для викладачів і 

студентів економічних вузів, а також 

для підприємців, спеціалістів з 

фінансової діяльності, регіональних 

і державних органів управління, що 

цікавляться проблемами 

формування бюджетів різних рівнів. 

 У навчальному посібнику на основі головних законодавчих актів 

визначено сутність державних фінансів. Розглядається в логічній 

послідовності теоретичні аспекти формування та розподілення 

фінансів Державного та місцевих бюджетів України.  

Особлива увага приділяється визначенню ролі фінансової 

політики держави як підгрунтя формування державних фінансів. В 

навчальному посібнику детально розглянуто систему державних 

фінансів. Навчальний інтерес викликає наведений досвід ЄС з 

антикризового управління державними борговими зобов’язаннями та 

його використання в Україні. 

Теоретичний матеріал навчального посібника доповнено 

навчальним тренінгом, у якому представлено завдання, ситуації, 

вправи для самостійної роботи і контролю знань. 

Навчальний посібник призначено для викладачів і студентів 

економічних вузів, а також для підприємців, спеціалістів з фінансової 

діяльності, регіональних і державних органів управління, що 

цікавляться проблемами формування бюджетів різних рівнів. 

 
 

 



ЛЛееввииццььккаа  ІІ..  ВВ..    ГГооттееллььннаа  

ссппрраавваа  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ІІ..  ВВ..  ЛЛееввииццььккаа,,  НН..  ВВ..  ККоорржж,,  

НН..  ВВ..  ООнниищщуукк..  ––  ВВііннннииццяя  ::  

ЕЕддееллььввееййсс  іі  КК,,  22001155..  ––  558800  сс..  ++  

ЕЕллееккттррооннннаа  ккооппііяя..  
У навчальному посібнику 

систематизовано виклад 

організаційних, управлінських та 

технологічних засад вивчення 

готельної справи як навчальної 

дисципліни теоретико- 

методологічного та прикладного 

спрямування. Послідовно розкрито 

питання еволюції сфери гостинності, 

проаналізовано проблему типології 

та класифікації готелів, висвітлені концептуальні та планувальні 

рішення до сучасних будівель готелю, наукові підходи та способи 

функціональної організації приміщень; розкрито основи сервісної 

діяльності, структуровані технологічні процеси надання основних та 

додаткових послуг в готелях; показані особливості організації 

продовольчого та матеріально-технічного постачання в готелі та 

вимоги до облаштування готелю інженерно-технічними засобами; 

розкрито сучасні механізми управління безпекою в готелі. 

Завершується вивчення курсу ознайомленням з системою 

управління операційною діяльністю, до якої віднесено механізм 

формування та планування експлуатаційною діяльністю, сучасні 

методи ціноутворення готельних послуг, організацію співпраці 

підприємств готельного господарства з туроператорами; управління 

персоналом. 

Навчальний матеріал, який викладений у посібнику, сприятиме 

формуванню теоретичних, професійних знань і практичних навичок 

необхідних для виконання організаційно-управлінської та сервісної 

діяльності в готелях та туристичних комплексах. 

 

 

 

 

 

 

 



ССууссііддееннккоо  ЮЮ..  ВВ..    

УУппррааввлліінннняя  

ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннііссттюю  

ппііддппррииєєммссттвв  ппееррееррооббннооїї  

ппррооммииссллооввооссттіі  ААППКК  ::  ммооннооггррааффііяя  

//  ЮЮ..  ВВ..  ССууссііддееннккоо..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  

ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  111166  сс..  
В монографії досліджується 

теоретичні та методичні засади 

управління конку-

рентоспроможністю підприємств 

переробної промисловості 

системи АПК. Автор обгрунтовує 

сутність, закономірності та фактори 

формування конкурентоспромож-

ності підприємств переробної 

промисловості. Розглянуто критерії 

оцінювання конкурентоспроможності підприємств. 

Охарактеризовано сучасний стан конкурентоспроможності 

підприємств переробної промисловості системи АПК України. Запро-

поновано етапи формування конкурентоспроможності підприємств 

переробної промисловості.  

Дослідження адресовано фахівцям, які займаються 

теоретичними і прикладними питаннями розвитку підприємств 

переробної промисловості системи АПК, викладачам, аспірантам, 

студентам, всім, хто цікавиться сучасними проблемами забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств. 

 

 

 

ІІссттооррііяя  ееккооннооммііккии  ттаа  
ееккооннооммііччннооїї  ддууммккии  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  
//  ЛЛ..  ОО..  ЧЧооррннаа,,  НН..  ОО..  ААннддрруущщееннккоо,,  
КК..  ММ..  ННііккооллааєєццьь,,  
ВВ..  ВВ..  ХХррууссттааллььоовваа..  ––  ВВііннннииццяя  ::  
ВВииддааввннииччоо--ррееддааккццііййнниийй  ввііддддіілл  
ВВТТЕЕІІ  ККННТТЕЕУУ,,  22001155..  ––  332244  сс..  ++  
ЕЕллееккттррооннннаа  ккооппііяя..  

В навчальному посібнику розглянуті 

етапи розвитку світового господарства 

та його наукове відображення в 

економічній думці. Основна увага 

приділяється висвітленню питань 



функціонування і розвитку економічних систем господарств країн 

Європейської цивілізації, науковим школам і напрямам економічної 

думки. До кожного розділу доданий навчальний тренінг, до складу 

якого увійшли контрольні запитання, кросворди, тестові завдання. В 

кінці навчального посібника наведена стисла інформація про 

найвидатніших мислителів і вчених-економістів, словник економічних 

термінів і понять, а також список рекомендованої літератури. 

Навчальний посібник рекомендовано для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

 

  

ККрраассннііццььккаа  ГГ..  ММ..    

ССттааннооввллеенннняя  ттаа  ррооззввииттоокк  

ББооттааннііччннооїї  ссееккццііїї  

ССііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  

ннааууккооввооггоо  ккооммііттееттуу  УУккррааїїннии  

((11991188--11992277  рррр..))  ::  ммооннооггррааффііяя  

//  ГГ..  ММ..  ККрраассннііццььккаа..  ––  ВВііннннииццяя  ::  

ВВииддааввннииччоо--ррееддааккццііййнниийй  ввііддддіілл  

ВВТТЕЕІІ  ККННТТЕЕУУ,,  22001155..  ––  336600  сс..  ++  

ЕЕллееккттррооннннаа  ккооппііяя..  
У монографії розкрито 

багатогранну діяльність унікального 

творчого об'єднання дослідників і 

практиків - Сільськогосподарського 

наукового комітету України. Окремі 

історичні факти щодо діяльності 

Ботанічної секції та СГНКУ вперше 

вводяться у галузевий науковий обіг 

на рівні відкриття. 

В книзі викладено історію становлення та розвиток Ботанічної секції 

Сільськогосподарського наукового комітету України (1918-1927 рр.). 

Досліджено процес її становлення та функціонування, визначено 

періоди та напрями діяльності. Проаналізовано науковий доробок її 

фундатора й незмінного керівника - професора O.A. Янати, наукова 

творчість якого відповідала назрілим потребам сільськогосподарської 

ботаніки та дослідної справи і, була підпорядкована розв'язанню 

найголовніших соціально-наукових завдань. 

Розраховано на студентів історичних спеціальностей, вищих 

навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців. Монографія 

також буде корисна для широкого кола читачів, які цікавляться 

історією науки. 



 

ІІлляяшш  ОО..  ІІ..    ЕЕккооннооммііккаа  ппрраацціі  ттаа  

ссооццііааллььнноо--ттррууддооввіі  ввііддннооссииннии  ::  ннааввчч..  

ппооссііббнниикк  //  ОО..  ІІ..  ІІлляяшш,,  

СС..  СС..  ГГррииннккееввиичч..  ––  КК..  ::  ЗЗннаанннняя,,  

22001100..  ––  448800  сс..  
У навчальному посібнику послідовно 

викладено теоретичні, методичні та 

практичні питання формування та 

використання потенціалу праці на макро- 

та мікрорівні функціонування підприємств. 

Наведено основи економіки праці з 

погляду мульти- дисциплінарних підходів до 

дослідження проблем працевико- 

ристання в ринковій економіці. Розглянуто 

сутність категорії ―праця‖ та структуру 

людських ресурсів. Розкрито механізм 

відтворення населення та його показники. 

Запропоновано сучасне розуміння 

соціально-трудових відносин на 

виробничому, територіальному, галузевому і національному рівнях. 

Особливу увагу приділено структурі доходів населення і чинникам рівня 

життя. Обґрунтовано сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових 

відносин. Додаток на компакт-диску допоможе ознайомитися з 

практичними аспектами застосування трудового законодавства, аналізу та 

звітності на підприємства закладів освіти, всіх, хто цікавиться проблемами 

формування та функціонування соціально-трудових відносин у сфері праці. 

 

 

 
ККлляяпп  ММ..  ПП..    ССууччаасснніі  

ррііззннооввииддии  ттууррииззммуу  ::  ннааввчч..  

ппооссііббнниикк  //  ММ..  ПП..  ККлляяпп,,  

ФФ..  ФФ..  ШШааннддоорр..  ––  КК..  ::  ЗЗннаанннняя,,  

22001111..  ––  333366  сс..  
Автори посібника досліджують 

соціальний феномен туризму в су-

купності його проявів: туристичної 

діяльності і поведінки, туристичних 

груп і організацій, соціальних 

систем і соціального інституту ту-

ризму. Посібник також сприятиме 

підготовці висококваліфікованих 

туризмознавців, які зможуть 

забезпечити високий рівень 



ефективності системи управління та конкурентоспроможності 

підприємств туристичної індустрії. 

 Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент 

туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, ту-

ризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу. 

 

 

 

ТТууррооппееррееййттииннгг  ::  ннааввчч..  

ппооссііббнниикк  //  [[ВВ..  ЯЯ..  ББрриичч,,  

ОО..  ЄЄ..  ГГааррббеерраа,,  ОО..    ЯЯ..  ГГууггуулл,,  

СС..  ІІ..  ГГууннььккоо,,  ВВ..  АА..  ДДааннииллееннккоо--

ККууллььччииццььккаа,,  ММ..  ЗЗ..  ДДооммббррооввссььккиийй,,  

СС..  ПП..  ККррааммааррччуукк,,  ЯЯ..  ОО..  ММаарриинняякк,,  

ММ..  ББ..  ННааггаарраа,,  АА..  ОО..  ООллииввккоо,,  

ВВ..  ІІ..  ООххооттаа,,  ІІ..  ОО..  ППррооддаанн,,  

ІІ..  РР..  РРууддккееввиичч,,  ІІ..  ВВ..        

ССккааввррооннссььккаа]]..  ––  КК..  ::  ККооннддоорр,,  

22001144..  ––  227766  сс..  
Навчальний посібник 

сприятиме формуванню у студентів 

теоретичних та практичних знань з 

питань туроперейтинг. У виданні 

розкрито особливості організації 

діяльності туроператора, 

охарактеризовано технологічні 

процеси проектування, розробки та збуту турпродукту, висвітлено 

особливості співпраці туроператора з постачальниками та діловими 

партнерами, розкрито фінансові та облікові аспекти туроперейтингу, 

виявлено критерії оцінки якості комплексного туристичного 

обслуговування, висвітлено можливості інформаційних технологій у 

діяльності туроператорів. 

 Навчальний посібник рекомендовано для студентів напряму 

підготовки «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування», а також для 

викладачів, аспірантів та фахівців, які вивчають питання туристичної 

індустрії. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШШииллоо  ВВ..  ПП..    ССууддооввоо--

ббууххггааллттееррссььккаа  ееккссппееррттииззаа  ::  

ппііддррууччнниикк  //  ВВ..  ПП..  ШШииллоо,,  

СС..  ББ..  ІІллььїїннаа,,  ВВ..  АА..  ШШееппееллююкк..  ––  

КК..  ::  ККооннддоорр,,  22001133..  ––  445522  сс..  
У підручнику висвітлено умови 

та порядок призначення судово-

бухгалтерської експертизи в 

правоохоронній практиці України, 

систематизовано організацію та 

методику проведення судово-

бухгалтерських досліджень 

господарських процесів за 

об’єктами бухгалтерського обліку. 

Експертні дослідження 

об'єктів бухгалтерського обліку 

подано в концепції Податкового 

кодексу України. 

Розглянуто особливості експертних досліджень з управління 

майном, методики оцінювання вартості об’єктів приватизації та 

фінансових інвестицій. 

Крім того наведено найбільш розповсюджені в України схеми 

легалізації незаконно отриманих доходів: систематизовано 

експертні дослідження типових порушень у галузях національної 

економіки: промисловості, капітальному будівництві, сільському 

господарстві, на транспорті, в торгівлі, харчовій промисловості та в 

установах банку. Наведено приклади реальних справ схем 

легалізації незаконного отримання доходів. 

Підручник призначений для студентів економічних та юридичних 

спеціальностей, спеціалістів-практиків, бухгалтерів-експертів, юристів 

та адвокатів. Він може бути корисним для спеціалістів контролюючих 

органів, підприємців та облікових працівників, насамперед у плані 

профілактичних заходів щодо уникнення економічних 

правопорушень. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ГГооннччаарр  ОО..  ІІ..    ААккттууааллііззааццііяя  

ууппррааввлліінннняя  ппооттееннццііааллоомм  

ппііддппррииєєммссттвваа  ззаа  ууммоовв  

єєввррооііннттееггррааццііїї  ::  ммооннооггррааффііяя  

//  ОО..  ІІ..  ГГооннччаарр..  ––  ХХммееллььннииццььккиийй  ::  

ХХННУУ,,  22001155..  ––  333344  сс..  
Висвітлено теоретичні та 

науково-методичні засади 

управління потенціалом 

промислових підприємств в умовах 

глобалізації економічних процесів. 

Розглянуто тенденції діяльності цих 

підприємств, обгрунтовано 

концепцію управління складовими 

економічного потенціалу та його 

загальною величиною, 

охарактеризовано механізм 

управління потенціалом 

підприємства за умов євроінтеграції. 

Для науковців, викладачів та студентів ВНЗ.  

 
 
ГГллуущщиикк  СС..  ВВ..    ССууччаасснніі  

ддііллооввіі  ппааппееррии  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  СС..  ВВ..  ГГллуущщиикк,,  ОО..  ВВ..  ДДиияякк,,  

СС..  ВВ..  ШШееввччуукк..  ––  77--ммее  ввиидд..,,  

ввииппрр..  ––  КК..  ::  ЛЛііттеерраа,,  22001133..  ––  441166  сс..  
У посібнику наголошено на 

основних ознаках офіційно-ділового 

стилю, подано писемну форму 

його реалізації — ділові папери. 

Наведено зразки документів, прави-

ла їх складання, запропоновано 

завдання різного ступеня складності. 

Увиразнено індивідуальні та 

колективні форми усного 

спілкування. Виклад матеріалу 

доповнено правилами орфографії 

та пунктуації в таблицях. 

Для студентів вищих навчальних 

закладів та всіх, хто дбає про високу культуру спілкування у 

професійній сфері. 

 



ММііжжннаарроодднніі  ееккооннооммііччнніі  

ввііддннооссииннии  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ВВ..  ПП..  ГГааллуушшккоо,,  ГГ..  ВВ..  ХХууллєєннббрруукк,,  

ВВ..  ІІ..  ААррттиишш  ттаа  іінн..  ;;  ззаа  рреедд..  

ВВ..  ПП..  ГГааллуушшккоо..  ––  КК..  ::  ННііччллаавваа,,  

22000099..  ––  334488  сс..  
Навчальний посібник 

«Міжнародні економічні відносини» 

призначений для підготовки фахівців 

з напрямків «Менеджмент та 

адміністрування» та «Економіка і 

підприємництво». Написаний 

відповідно до вимог передових 

університетів Європи за участю їх 

провідних вчених. В навчальному 

посібнику висвітлені питання 

формування міжнародних 

економічних відносин країн світу з 

урахуванням трансформації економіки в міжнародне середовище. 

 Для підготовки фахівців економічних спеціальностей та 

менеджменту в аграрних вищих навчальних закладах II—IV рівнів 

акредитації. Розрахований на викладачів вищих навчальних закладів, 

коледжів та технікумів, наукових працівників, керівників і спеціалістів 

сільськогосподарських підприємств, аспірантів. 

 

 

ЗЗееммееллььнниийй  ккооддеекксс  

УУккррааїїннии  ::  ччииннннее  ззааккооннооддааввссттввоо  ззіі  

ззммііннааммии  ттаа  ддооппооввннеенннняяммии  

ссттаанноомм  ннаа  11  ллииссттооппааддаа  22001144  ррооккуу  

//  ввііддппооввіідд..  ззаа  ввииппуусскк  

АА..  ВВ..  ППааллииввооддаа..  ––  КК..  ::  ППааллииввооддаа  

АА..  ВВ..,,  22001144..  ––  114444  сс..  
У Кодексі станом на 1 

листопада 2014 року подаються 

останні зміни та доповнення, що 

набули чинності, згідно із Законом 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII 

від 01.07.2014р. (статті 92,134). 

 

 

 

 



ББееддрріійй  ЯЯ..  ІІ..    ООссннооввии  

ооххооррооннии  ппрраацціі  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ЯЯ..  ІІ..  ББееддрріійй..  ––  44--ттее  ввиидд..,,  

ппееррееррообблл..  іі  ддоопп..  ––  ТТееррннооппіілльь  ::  

ННааввччааллььннаа  ккннииггаа  --  ББооггддаанн,,  

22001144..  ––  224400  сс..  
Посібник укладено 

відповідно до типової програми 

нормативної дисципліни «Основи 

охорони праці», затвердженої 

Міністерством освіти і науки 

України, адаптовано до нової 

редакції Закону України «Про 

охорону праці» (в редакції Закону 

№ 229-IV від 21.11.2002) зі змінами 

і доповненнями, внесеними у 

2003—2012 роках. 

 Для студентів економічних, 

педагогічних та гуманітарних спеціальностей вищих навчальних 

закладів освіти України, а також для широкого загалу інженерно-

технічних працівників різних галузей господарювання. Деякі розділи 

посібника можуть бути використані для вивчення навчальної 

дисципліни «Охорона праці в галузі». 

 

 

ННееооггооллоошшееннаа  ввііййннаа..  

ННееввііддоомміі  ффааккттии  іі  ххррооннііккии  ААТТОО  

//  [[ОО..  ККааллііннооввссььккаа,,  ОО..  ККрриишшттооппаа,,  

ЄЄ..  ННааззааррееннккоо,,  ВВ..  ТТррооххииммччуукк,,  

ДД..  ФФееддееннккоо]]..  ––  ХХ..  ::  ККллуубб  ссііммееййннооггоо  

ддооззввіілллляя,,  22001155..  ––  551122  сс..  ::  ффооттоо..  
Це справжня війна, а не АТО. 

Українсько-російська. Гібридна? 

Можливо. Неоголошена? Так. Ця 

книга - на спогад про всіх, хто віддав 

своє життя, і про тих, хто вижив у 

боях. Основна її мета — згадати все. 

День за днем.  Згодом історики 

сперечатимуться, коли ж власне 

вона почалася. Як і в кожної таємної 

війни, у неї нема конкретної дати 

початку. І лише Бог знає, коли вона 

скінчиться. Крім хронології бойових 

дій, ви зможете прочитати аналітику,   



яка допомагає отримати розуміння і хоч трохи позбутися страху. І 

репортажі журналістів, які на власні очі бачили кров і сльози. Вони 

вижили там, де загинули інші герої. Тож читайте. Згадуйте. Аналізуйте. 

Робіть висновки. Пам’ятайте. 

 
 

ЛЛееооннттооввиичч  ОО..  ВВ..    ННееттллііннннаа  

ссллаавваа  УУккррааїїннии  //  ОО..  ВВ..  ЛЛееооннттооввиичч  ;;  

ггоолл..  рреедд..  ББ..  ББуудднниийй..  ––  ТТееррннооппіілльь  ::  

ННааввччааллььннаа  ккннииггаа  --  ББооггддаанн,,  

22001133..  ––  111122  сс..  ::  ффооттоо..  
Книга присвячена 

представникам творчого генію 

українського народу від XVIII по XXI 

століття. В ній розповідається про 

знаних і незнаних талановитих 

українців — промисловців, 

композиторів, вчених, художників, 

артистів, які жили і творили в різні 

часи як на теренах материзни, так і 

на «далеких берегах», але з 

Україною в душі та заради її слави. В 

ній подані і портрети наших 

сучасників. 

 Книжка розрахована на 

широке коло читачів. 

 
 

ББааллааббккоо  ОО..  ВВ..    РРаайй  іі  ППееккллоо  

ККооццююббииннссььккооггоо  ==  PPaarraaddiissoo  ee  IInnffeerrnnoo  

ddii  KKoottssiiuubbiinnsskkii  ::  еессееїїссттииччннаа  ппооввііссттьь  

//  ОО..  ВВ..  ББааллааббккоо  ;;  ппееррееддмм..  

ВВ..  ППааннччееннккаа  ;;  ССоонн..  ХХввааллаа  жжииттттюю..  

ННаа  ооссттррооввіі  ::  ннооввееллии  ппрроо  ІІттааллііюю  //  

ММ..  ММ..  ККооццююббииннссььккиийй..  ––  ЧЧееррннііввцціі  ::  

ББууккрреекк,,  22001144..  ––  221166  сс..  ::  іілл..  
Прозаїк, поет і мандрівник 

Олександр Балабко переносить 

читача до літературної Мекки початку 

XX століття, на італійський острів Капрі, 

з яким пов’язані останні роки життя 

Михайла Коцюбинського. Вирвавшись 

із провінційного Чернігова, де його 



майже ніхто не знав як письменника, Коцюбинський знайомиться тут 

із Горьким, колегами з інших країн, віднаходить можливості 

утвердження українського слова у світі. Однак перебування на Капрі 

приносить йому і райську насолоду (чарівна природа, визнання, 

перспективи подальшої самореалізації), і пекельні страждання 

водночас. Бо, обпечений лавою Везувію (вирішив зазирнути у кратер, 

де «відбувалася пекельна робота»), мало не загинув; на Капрі 

спершу почувається легше, а потім його хвороба загострюється 

(проте аж тричі відвідує острів); до того ж, роз’ятрюється невиліковна 

рана у й без того хворому серці - кохання до Олександри Аплаксіної 

і відчуття провини перед дружиною. 

Тож оте балансування письменника між раєм та пеклом і 

стало стрижнем есеїстичної повісті Олександра Балабка, який з 

фото- і відеокамерами пройшов на острові Капрі усіма стежками 

Коцюбинського. 

Для широкого кола читачів. 

 

 

ДДоолляякк  НН..  ЮЮ..    ЗЗааггууббллеенниийй  

ммііжж  ввііййннааммии  ::  ррооммаанн  

//  НН..  ЮЮ..  ДДоолляякк  ;;  ггоолл..  рреедд..  

СС..  СС..  ССкклляярр..  ––  ХХ..  ::  ККллуубб  ссііммееййннооггоо  

ддооззввіілллляя,,  22001155..  ––  449966  сс..  
Талановитий прозаїк і поет та 

мужній воїн Юрій Будяк (Покос) 

особистість непересічна. Здається, 

подій його бурхливої долі вистачило 

б не на одне життя. Англо-бурська 

війна, Перша світова, революція, 

розпад Російської імперії, 

становлення УНР, репресії, сталінські 

табори, Друга світова... Цій 

незвичайній людині довелося не один 

раз міняти і рід занять, і спосіб 

існування... Він був матросом і 

чабаном, воював в Африці на боці 

повсталих бурів, врятував самого Вінстона Черчилля, мандрував 

Францією, Італією, Сингапуром, Туреччиною вчителював в 

українському селі, був одним із найвпливовіших діячів новітньої 

української культури, брав участь у створенні УНР, пройшов крізь 

сталінські табори...  

Приголомшлива історія надзвичайної людини, воїна, поета в 

шаленому XX столітті. 



Талановитий прозаїк і поет та мужній воїн Юрій Будяк (Покос) 

особистість непересічна. Здається, подій його бурхливої долі вистачи-

ло б не на одне життя. Англо-бурська війна, Перша світова, революція, 

розпад Російської імперії, становлення УНР, репресії, сталінські 

табори, Друга світова... Цій незвичайній людині довелося не один раз 

міняти і рід занять, і спосіб існування... Він був матросом і чабаном, 

воював в Африці на боці повсталих бурів, врятував самого Вінстона 

Черчилля, мандрував Францією, Італією, Сингапуром, Туреччиною 

вчителював в українському селі, був одним із найвпливовіших діячів 

новітньої української культури, брав участь у створенні УНР, пройшов 

крізь сталінські табори...  

Приголомшлива історія надзвичайної людини, воїна, поета в 

шаленому XX столітті. 

 

 

ГГааллььяянноовваа  ТТ..    ХХооддіінннняя  ТТууддии  іі  

ННааззаадд  ::  ррооммаанн  //  ТТ..  ГГааллььяянноовваа  ;;  ппееррееддмм..  

ВВ..  ГГррааннееццььккаа..  ––  ХХ..  ::  ККллуубб  ссііммееййннооггоо  

ддооззввіілллляя,,  22001133..  ––  228888  сс..  ::  іілл..  
Дзеркало — це тонкий таємничий 

рубіж, завіса між двома світами: 

повсякденно-буденним, у якому 

існуємо всі ми, і містичним Нічгородом, 

потойбічною Країною, де народжується 

натхнення. Який зв'язок між цими двома 

світами? Може, той самий, що існує 

між митцем та його творінням? 

Містично-фантастичний роман Тіни 

Гальянової дає таку відповідь: кожен 

автор має свого «донора» в потойбіччі, 

який майже надиктовує йому свій твір. 

А інколи й самому авторові вдається 

зазирнути в потойбічне задзеркалля, як 

це сталося з героїнею роману, Дією. 

Опинившись у комі, на межі життя і смерті, вона несподівано стає 

тим самим «донором», який дає натхнення своєму «реципієнтові». 

А повернувшись до життя — отримує натхнення вже сама. Але яка 

ціна цього зв'язку та подорожей між двома світами? 

 

 



ШШкклляярр  ВВ..    ТТіінньь  ссооввии  ::  ррооммаанн  

//  ВВ..  ШШкклляярр..  ––  22--ггее  ввиидд..  ––  ХХ..  ::  ККллуубб  

ссііммееййннооггоо  ддооззввіілллляя,,  22001155..  ––  330044  сс..  
Шкляр — мабуть, 

найтитулованіший та найвідоміший 

письменник сучасної України. Його 

називають «батьком українського 

бестселера» — успіх його романів 

«Залишенець», «Елементал», «Кров 

кажана», «Ключ» був приголомшливим. 

Лауреат багатьох літературних 

премій, але чи не найдорожча з них — 

народна Шевченківська премія, кошти 

на яку були зібрані звичайними 

громадянами. Від присудженої йому 

Національної премії імені Тараса 

Шевченка письменник відмовився - 

вперше за всю історію існування цієї 

найпрестижнішої нагород. 

Любов та смуток часто ходять поруч... Коли приходить біда, 

Степан заради коханої жінки жертвує найдорожчим. Смерть 

сильніша за кохання? Чи навпаки?.. Ця непідвладна часові «історія 

двох» надихає і дарує надію. Бо їхнє кохання перетворюється на 

легенду.  

 

  Опорні конспекти 
 

1. Математика для економістів : опорний конспект лекцій. Ч. 1 

/ авт.: І. О. Гулівата, О. В. Іващук, Л. М. Радзіховська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 87 с. + Електронна 

копія. 

2. Математика для економістів : опорний конспект лекцій. Ч. 2 

/ авт.: І. О. Гулівата, О. В. Іващук, Л. М. Радзіховська. – Вінниця : 

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

копія. 

3. Бухгалтерський облік в банках : опорний конспект лекцій 

/ авт. О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 95 с. + Електронна копія. 

4. Макроекономічний аналіз : опорний конспект лекцій / авт. 

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

2015. – 85 с. + Електронна копія. 

5. Міжнародна торгівля : опорний конспект лекцій / авт. 

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

97 с. + Електронна копія. 



6. Когнітивна лінгвістика : опорний конспект лекцій / авт. 

Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 38 с. + Електронна копія. 

 

 

Методичні видання 

 
1. Аналіз господарської діяльності : програма та робоча 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Облік і аудит в підприємництві" / авт. С. А. Сегеда. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 44 с. + Електронна 

копія. 

2. Антикризове управління підприємством : програма та 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050401 "Економіка 

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 30 с. + Електронна копія. 

3. Аудит проектів : практикум : освіт.-кваліф. рівень "магістр" : 

напр. підготовки 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 8.030309 

"Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль", 

"Фінансовий аналіз і контроль" / авт. І. Г. Крупельницька. – Вінниця : 

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

копія. 

4. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному 

господарстві : завдання для практичних занять (з елементами ділової 

гри) : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 

підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Облік і аудит у підприємництві" / авт. І. В. Копчикова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 61 с. + Електронна 

копія. 

5. Виробнича та переддипломна практика : робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0517 "Харчова 

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : спец. 

8.05170113 "Технології в ресторанному господарстві" / авт.: 

І. В. Левицька, В. В. Завальнюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 31 с. + Електронна копія. 

6. Виробнича та переддипломна практика : робоча 

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

обслуговування" : спец. 8.14010301 "Туризмознавство (туристична 

діяльність)" / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 21 с. + Електронна копія. 

7. Виробнича та переддипломна практика : робоча 

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



обслуговування" : спец. 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" 

/ авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 37 с. + Електронна копія. 

8. Господарське право : завдання до практичних занять : освіт. 

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

спец. 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030509 "Облік і аудит" : 

спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт. І. П. Бахновська. – 

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

Електронна копія. 

9. Державний маркетинг : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050701 "Маркетинг" / авт. Н. 

Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 22 

с. + Електронна копія. 

10. Державні фінанси : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : 

спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" 

/ авт.: І. В. Гнидюк, Л. М. Маршук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 76 с. + Електронна копія. 

11. Ділова іноземна мова : програма і робоча програма : 

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

"Право", "Менеджмент і адміністрування", "Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції", "Сфера 

обслуговування" / авт.: Н. Б. Іваницька, Л. О, Сікорська, С. Д. Чугу, 

Т. І.  Ковалевська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 41 с. + Електронна копія. 

12. Ділове адміністрування (управління проектами) : методичні 

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

знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 03060101 

"Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: 

Л. О. Чорна, В. В. Соколовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 44 с. + Електронна копія. 

13. Друга іноземна мова : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : усі 

спеціальності / авт. О. О. Самохвал. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

14. Друга іноземна мова : методичні рекомендації для 

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

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

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

2015. – 32 с. + Електронна копія. 

15. Друга іноземна мова : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна 



економіка" / авт. О. О. Самохвал. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 45 с. + Електронна копія. 

16. Друга іноземна мова : програма та робоча програма : 

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

0306 "Менеджмент і адміністрування", 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 6.140103 "Туризм", 6.03060102 "Менеджмент 

туристичної індустрії", 6.03050301 "Міжнародна економіка" / авт. 

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

2015. – 22 с. + Електронна копія. 

17. Економіка готелів і ресторанів : методичні рекомендації до 

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

обслуговування" : спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт. 

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

2015. – 56 с. + Електронна копія. 

18. Економіка підприємства : завдання до практичних занять : 

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

підприємництво" : напр. підгот. "Економічна кібернетика", "Міжнародна 

економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", 

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 73 с. + Електронна копія. 

19. Економіка підприємства торгівлі : завдання до практичних 

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

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

"Менеджмент організацій торгівлі", "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / авт. І. В. Чайка. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 84 с. + Електронна копія. 

20. Економічна інформатика : методичні рекомендації та 

індивідуальні завдання до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

"Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка", "Економіка 

підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" / авт.: 

С. А. Яремко, К. В. Копняк, Т. А. Костунець. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 171 с. + Електронна копія. 

21. Економічна теорія : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань "Право", "Економіка підприємства", 

"Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської 

продукції", "Сфера обслуговування" / авт. Л. В. Осіпова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 43 с. + Електронна 

копія. 

22. Експертиза в міжнародній торгівлі : програма та робоча 

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

підприємства" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в 

митній справі" / авт. О. М. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 27 с. + Електронна копія. 



23. Електронна комерція : завдання до практичних занять з 

елементами ділової гри : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 7.03051001 

"Товарознавство та комерційна логістика" / авт. Т. А. Костунець. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 24 с. + 

Електронна копія. 

24. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : методичні 

рекомендації та ситуаційні завдання до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань "Менедж. і адміністрування", "Екон. та 

підприємництво" : напр. підгот. "Менедж.", "Маркетинг", "Тов-во і торг. 

підприємництво" : спеціаліз. "Менедж. орг. торгівлі", "Менедж. ЗЕД", 

"Менедж. тур. бізнесу" / авт. І. Ю. Семенюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 41 с. + Електронна копія. 

25. Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності : програма та 

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

підприємництво" : спец. 8.030503.01 "Міжнародна економіка" / авт.: 

Л. О. Чорна, Н. М. Махначова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 19 с. + Електронна копія. 

26. Іміджологія : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. "Харчові технології та 

інженерія" / авт.: В. В. Боковець, В. В. Соколовська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 22 с. + Електронна 

копія. 

27. Інноваційні технології : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна 

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 56 с. + Електронна копія. 

28. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання 

до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 

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

спец. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: Л. О. Сікорська, 

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

2015. – 60 с. + Електронна копія. 

29. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

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

підприємництво", "Право", "Менеджмент і адміністрування", "Харчова 

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", 

"Сфера обслуговування" / авт.: Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, Л. О. 

Сікорська, В. О. Вуколова, С. Д. Чугу. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 35 с. + Електронна копія. 

30. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : напр. 

підгот. 6.030401 "Правознавство" / авт.: Н. Л. Замкова, Л. О. Сікорська, 



С. Д. Чугу. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 

43 с. + Електронна копія. 

31. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / авт.: 

Н. Б. Іваницька, А. І. Калініченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 52 с. + Електронна копія. 

32. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" 

/ авт.: Н. Б. Іваницька, Л. О. Сікорська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 43 с. + Електронна копія. 

33. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

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

адміністрування" : напр. підгот. 6.0506101 "Менеджмент" : спеціаліз. 

"Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: Т. І. Ковалевська, 

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

2016. – 72 с. + Електронна копія. 

34. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" 

/ авт.: С. В. Гладьо, А. І. Калініченко, І. Б. Паславська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 46 с. + Електронна 

копія. 

35. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

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

обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / авт.: О. О. Самохвал, 

Г. В. Черній, Н. Д. Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 48 с. + Електронна копія. 

36. Інтерпретація художнього тексту : методичні рекомендації 

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

"Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. С. В. Гладьо. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 76 с. + 

Електронна копія. 

37. Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії : 

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

знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" 

/ авт.: Л. П. Половенко, С. В. Степова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 17 с. + Електронна копія. 

38. Інформаційні технології управлінської звітності : програма 

та робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст" : освіт. ступінь 

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

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

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

2015. – 22 с. + Електронна копія. 



39. Іпотечний ринок : завдання до практичних занять : освіт. 

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

спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 6.03050801 "Державні 

фінанси" / авт. Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 20 с. + Електронна копія. 

40. Іпотечний ринок : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

6.03050801 "Державні фінанси" / авт. Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 29 с. + Електронна копія. 

41. Історія зарубіжної літератури : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 

науки" : спец. 035 "Філологія" (Переклад - англійська, німецька мови) 

/ авт. А. І. Калініченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 38 с. + Електронна копія. 

42. Картографія : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.140103 "Туризм", 6.030601 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Туризм", "Менеджмент туристичного 

бізнесу" / авт.: А. Г. Кізюн, А. І. Горецький. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 с. + Електронна копія. 

43. Когнітивна лінгвістика : завдання до практичних занять : освіт. 

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

8.02030304 "Філологія (переклад з англійської, німецької мов)" / авт. 

Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 19 с. + Електронна копія. 

44. Комунікативний менеджмент : програма та робоча 

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

обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм", 6.140101 "Готельно-

ресторанна справа" / авт.: О. М. Лозовський, В. В. Боковець. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 20 с. + Електронна 

копія. 

45. Макроекономіка : методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт (проектів) : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка і підприємництво" : спец. 030508 "Державні фінанси" : 

спеціаліз. "Фінанси підприємства" / авт. Л. В. Осіпова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 20 с. + Електронна 

копія. 

46. Макроекономічний аналіз : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "магістр" : спец. 8.03050801 "Фінанси і 

кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове посередництво" 

/ авт. Л. В. Осіпова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. – 30 с. + Електронна копія. 

47. Маркетинг : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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



підгот. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент туристичного 

бізнесу", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу" / авт. 

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

2015. – 33 с. + Електронна копія. 

48. Маркетинг послуг : методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт (проектів) : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" : спеціаліз. 

"Маркетинг" / авт.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-

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

49. Маркетинг послуг : програма та робоча програма : освіт. 

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

напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. 

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

2016. – 19 с. + Електронна копія. 

50. Менеджмент сервісних організацій : завдання до 

практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1401 "Сфера 

обслуговування" : спец. 8.14010301 "Туризмознавство (туристична 

діяльність)", 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" / авт. 

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

2015. – 25 с. + Електронна копія. 

51. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції" : спец. 8.05170113 "Технології в 

ресторанному господарстві" / авт.: І. В. Левицька, В. В. Завальнюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 120 с. + 

Електронна копія. 

52. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 14010101 "Готельна і 

ресторанна справа" / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : 

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

копія. 

53. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 14010301 

"Туризмознавство" / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 63 с. + Електронна 

копія. 

54. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 8.03060101 

"Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)" : спеціаліз. "Менеджмент митної справи" / авт.: Л. О. Чорна, 



А. К. Мідляр, С. В. Кудлаєнко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 35 с. + Електронна копія. 

55. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050801 "Фінанси і 

кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво", "Державні фінанси" 

/ авт.: І. В. Гнидюк, Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 55 с. + Електронна копія. 

56. Методичні рекомендації до виконання дипломних 

магістерських робіт : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт.: С. Д. Чугу, 

С. В. Гладьо. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 

30 с. + Електронна копія. 

57. Методичні рекомендації до написання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 8.03060104 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: Л. О. Чорна, 

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 35 с. + Електронна копія. 

58. Методичні рекомендації до написання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 8.03060101 

"Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: 

Л. О. Чорна, О. М. Лозовський, В. В. Боковець. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 48 с. + Електронна копія. 

59. Методологія і організація наукових досліджень : програма 

та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050401 "Економіка 

підприємства", 8.03050301 "Міжнародна економіка" / авт. 

О. М. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 

18 с. + Електронна копія. 

60. Митна безпека : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 

спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / авт. 

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

2016. – 22 с. + Електронна копія. 

61. Митні платежі : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт.: 

А. О. Нікітішин, Л. М. Маршук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 28 с. + Електронна копія. 

62. Митні платежі : методичні рекомендації для самостійної 

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

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



"Державні фінанси" / авт.: А. О. Нікітішин, Л. М. Маршук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 73 с. + Електронна 

копія. 

63. Міжнародна статистика : програма та робоча програма : 

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

підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030503 

"Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. 

"Міжнародна економіка", "Менеджмент ЗЕД" / авт. Т. Ю. Фурман. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 20 с. + 

Електронна копія. 

64. Міжнародний маркетинг : завдання до практичних занять : 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт. 

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

66 с. + Електронна копія. 

65. Міжнародні фінанси : програма та робоча програма : 

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

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

"Державні фінанси" / авт.: Т. Д. Сіташ, О. П. Демченко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 19 с. + Електронна 

копія. 

66. Мікроекономіка : методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт (проектів) : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка і підприємництво" : спец. 030502 "Економічна кібернетика", 

030503 "Міжнародна економіка", 030504 "Економіка підприємства", 

030507 "Маркетинг", 030509 "Облік і аудит" / авт. Н. М. Чорна. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 20 с. + Електронна 

копія. 

67. Наскрізна програма практики : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" 

/ авт.: С. Д. Чугу, С. В. Гладьо. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 25 с. + Електронна копія. 

68. Організація зовнішньоторговельних операцій : завдання для 

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

"Менеджмент і адміністрування", 0305 "Економіка та підприємництво" : 

спец. 6.030601 "Менеджмент", 6.030503 "Міжнародна економіка" : 

спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 32 с. + Електронна копія. 

69. Організація контролю господарської діяльності : збірник 

тестових завдань : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка 

та підприємництво" : спец. 8030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Державний фінансовий контроль" / авт. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 65 с. + Електронна 

копія. 



70. Організація торгівлі : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг", 6.030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" / авт. О. С. Корпан. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 58 с. + 

Електронна копія. 

71. Перша іноземна мова (англійська) : методичні 

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

знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія" : спец. 

8.02030304 "Переклад" / авт. С. Д. Чугу. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 99 с. + Електронна копія. 

72. Практика перекладу з першої іноземної мови : програма 

та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : спец. 020303 "Філологія" : спеціаліз. 02030304 

"Переклад" / авт.: С. В. Гладьо, І. В. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 32 с. + Електронна копія. 

73. Практичний курс другої іноземної мови та перекладу : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 

6.020303 "Філологія" / авт. О. О. Самохвал. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 45 с. + Електронна копія. 

74. Практичний курс другої іноземної мови та перекладу : 

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

знань 03 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 035 "Філологія" : спеціаліз. 

"Переклад - англійська, німецька мови" / авт. О. О. Самохвал. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 32 с. + 

Електронна копія. 

75. Практичний курс першої іноземної мови: практична 

фонетика (англійська мова) : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 

6.020303 "Філологія" (переклад з англійської та німецької мов) / авт. 

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

22 с. + Електронна копія. 

76. Практичний курс письмового перекладу : методичні 

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

знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. 

І. В. Шевчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 

42 с. + Електронна копія. 

77. Практичний курс послідовного перекладу : методичні 

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

знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. 

І. В. Шевчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 

40 с. + Електронна копія. 

78. Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу : 

програма та робоча програма : освіт. ступінь "магіст" : галузь знань 

0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. 



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

2015. – 26 с. + Електронна копія. 

79. Проблеми міжкультурної комунікації та перекладу : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 

"Переклад" / авт. В. О. Вуколова. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 24 с. + Електронна копія. 

80. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" : д. ф. н. 

/ авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, І. О. Гладій, Н. М. Чорна, 

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

2015. – 65 с. + Електронна копія. 

81. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" : 

д. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, І. О. Гладій, Н. М. Чорна, 

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

2015. – 65 с. + Електронна копія. 

82. Програма 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, 

І. О. Гладій, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. + Електронна копія. 

83. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

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

І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, Л. П. Давидюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 31 с. + 

Електронна копія. 

84. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 

6.140103 "Туризм" : з. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж, 

А. С. Киричук, Г. В. Черній, Н. В. Онищук, В. В. Завальнюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 26 с. + Електронна 

копія. 

85. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 6.05107 "Харчові 

технології та інженерія" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Л. В. Бондарчук, 

Н. Ю. Буга, О. В. Сусіденко, В. В. Завальнюк, В. М. Криворук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 39 с. + Електронна 

копія. 



86. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : д. ф. н. / авт.: В. В. Шарко, 

І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, Л. П. Давидюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 31 с. + 

Електронна копія. 

87. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

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

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

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 29 с. + Електронна копія. 

88. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 030504 "Економіка підприємства" : з. ф. н. / авт.: Н. М. Богацька, 

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

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 29 с. + 

Електронна копія. 

89. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 030504 "Економіка підприємства" : д. ф. н. / авт.: Н. М. Богацька, 

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

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 29 с. + 

Електронна копія. 

90. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 

6.140101 "Готельно-ресторанна справа" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, 

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

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 36 с. + Електронна 

копія. 

91. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

"бакалавр" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. 

03050903 "Державний фінансовий контроль" : д. ф. н. / авт.: 

О. М. Денисюк, О. О. Разборська, І. Г. Крупельницька, Г. В. Даценко, 

Н. В. Коцеруба, Н. А. Яковишина, І. О. Гладій, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 65 с. + 

Електронна копія. 

92. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 02 "Менеджмент 

туристичного бізнесу" : д. ф. н. / авт.: Л. О. Чорна, І. В. Левицька, 

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

В. М. Панькевич, О. О. Холодова. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 34 с. + Електронна копія. 



93. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 6.03060104 "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" : д. ф. н. / авт.: Л. О. Чорна, 

Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, В. Г. Кулявець, О. М. Лозовський, 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 27 с. + Електронна копія. 

94. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 

6.140103 "Туризм" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж, 

А. С. Киричук, Г. В. Черній, Н. В. Онищук, В. В. Завальнюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 26 с. + Електронна 

копія. 

95. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 

6.140101 "Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, 

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

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 36 с. + Електронна 

копія. 

96. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 

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

030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. 

/ авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, І. О. Гладій, Н. М. Чорна, 

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

2015. – 65 с. + Електронна копія. 

97. Психолінгвістичні аспекти перекладу : методичні 

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

знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. 

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

2015. – 25 с. + Електронна копія. 

98. Регіональна економіка : програма та робоча програма : 

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

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

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

"Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД" / авт.: О. М. Ткачук, 

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

23 с. + Електронна копія. 

99. Рекреалогія : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.140103 "Туризм", 6.140101 

"Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Туризм", "Менеджмент 

туристичного бізнесу", / авт.: А. Г. Кізюн, А. І. Горецький. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 31 с. + Електронна 

копія. 



100. Ризики в маркетингу : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" 

: спец. 8.03050701 "Маркетинг" / авт. І. І. Поліщук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 20 с. + Електронна копія. 

101. Ринок фінансових послуг : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст" : освіт. ступінь 

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

7.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050801 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 40 с. + Електронна копія. 

102. Світовий ринок товарів та послуг : програма та робоча 

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

підприємництво", "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 

"Менеджмент", "Тов-во і торг. підприємництво" : спеціаліз. "Тов-во та 

організація зовн. торгівлі", "Менеджмент ЗЕД" / авт. Н. Ю. Чорна. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 29 с. + 

Електронна копія. 

103. Стилістика першої іноземної мови : програма та робоча 

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

науки" : напр. підгот. 6.020303 "Філологія" / авт. С. В. Гладьо. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 25 с. + Електронна 

копія. 

104. Стратегічний маркетинг : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 8.03051001 "Товарознавство і 

торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та 

комерційна логістика" / авт. Н. Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 27 с. + Електронна копія. 

105. Стратегічний маркетинг : програма та робоча програма : 

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

підприємництво" : спец. 8.03051001 "Товарознавство і торговельне 

підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" 

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

2015. – 21 с. + Електронна копія. 

106. Стратегічний маркетинг в готельному і ресторанному 

бізнесі : методичні рекомендації та ситуаційні завдання до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1401 "Сфера 

обслуговування" : спец. 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" 

/ авт. В. В. Гринь. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 32 с. + Електронна копія. 

107. Теорія фінансово-господарського контролю : завдання до 

практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

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

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



/ авт.: Л. Ю. Патраманська, С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 63 с. + Електронна копія. 

108. Теорія фінансово-господарського контролю : методичні 

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

знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" 

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

підприємництві" / авт.: Л. Ю. Патраманська, С. П. Ковальчук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. + Електронна 

копія. 

109. Технологія проектування та адміністрування баз даних і 

сховищ даних : методичні рекомендації та індивідуальні завдання до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. підгот. 0305 

"Економіка і підприємництво", 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт.: 

Л. П. Половенко, В. І. Ревенок. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 52 с. + Електронна копія. 

110. Торговельні мережі : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

спец. 03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" (за 

видами економічної діяльності) : спеціаліз. "Менеджмент організацій 

торгівлі" / авт. О. О. Бойко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2015. – 29 с. + Електронна копія. 

111. Управління інноваціями : програма та робоча програма : 

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

адміністрування" : напр. підгот. 0306 "Менеджмент" / авт. 

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

2015. – 26 с. + Електронна копія. 

112. Управління проектами інформатизації : завдання до 

практичних занять з елементами ділової гри : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка підприємства" : напр. підгот. 6.030502 

"Економічна кібернетика" / авт. О. М. Кузьміна. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 34 с. + Електронна копія. 

113. Управління проектами інформатизації : методичні 

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

знань 0305 "Економіка підприємства" : спец. 6.030502 "Економічна 

кібернетика" / авт. О. М. Кузьміна. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 46 с. + Електронна копія. 

114. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства 

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

знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 6.140101 "Готельно-

ресторанна справа" / авт.: І. В. Левицька, В. М. Криворук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 23 с. + Електронна 

копія. 

115. Устаткування закладів ресторанного господарства 

(механічне устаткування) : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 



сільськогосподарської продукції" : спец. 6.051701 "Харчові технології та 

інженерія" / авт. В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 58 с. + Електронна копія. 

116. Фізичне виховання. Легка атлетика : методичні рекомендації 

до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : для усіх 

спеціальностей / авт. М. І. Пуздимір. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 29 с. + Електронна копія. 

117. Філологічна герменевтика : методичні рекомендації до 

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

"Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. С. В. Гладьо. – 

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

Електронна копія. 

118. Фінансова статистика : програма та робоча програма : 

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

підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" / авт.: 

Н. В. Поліщук, Т. Ю. Фурман. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 18 с. + Електронна копія. 

119. Фінансовий корпоративний контроль : програма та робоча 

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

підприємництво" : спец. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 03050903 

"Державний фінансовий контроль" / авт. О. О. Разборська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 27 с. + Електронна 

копія. 

120. Хімія : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство та торговельне 

підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" 

/ авт.: М. А. Дзюмак, О. В. Василишина. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 27 с. + Електронна копія. 

 

 

Електронні ресурси 

 
 

1. Аналіз господарської діяльності : програма та робоча програма 

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

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

спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" / авт. С. А. Сегеда. — 

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

2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Analiz_gospodarskoi_diyalnosti.pdf. 

2. Антикризове управління підприємством : програма та робоча 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050401 "Економіка 



підприємства" / авт. В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Antykryzove_upravlinnya_pidpryemstvo

m.pdf. 

3. Аудит проектів : практикум [Електронний ресурс] : освіт.-кваліф. 

рівень "магістр" : напр. підготовки 0305 "Економіка і підприємництво" : 

спец. 8.030309 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий 

контроль", "Фінансовий аналіз і контроль" / авт. І. Г. Крупельницька. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/1_2016/Audyt_proektiv.pdf. 

4. Бухгалтерський облік в банках [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / авт. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/3_2016/Buhgalterskyi_oblik_bankah.pdf. 

5. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві : 

завдання для практичних занять (з елементами ділової гри) 

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

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

спеціаліз. "Облік і аудит у підприємництві" / авт. І. В. Копчикова. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/17_2016/Buh_oblik_torgivli_restoran.pdf. 

6. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0517 

"Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської 

продукції" : спец. 8.05170113 "Технології в ресторанному господарстві" 

/ авт.: І. В. Левицька, В. В. Завальнюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Vyrobnycha_pereddyplomna_praktyky_

TRG_magistr.pdf. 

7. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : спец. 8.14010301 "Туризмознавство 

(туристична діяльність)" / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. — Електронні 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Vyrobnycha_pereddyplomna_praktyka_

Turizm_magistr.pdf. 

8. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : спец. 8.14010101 "Готельна і ресторанна 



справа" / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Vyrobnycha_pereddyplomna_praktyky_

GRS_magistr.pdf. 

9. Господарське право : завдання до практичних занять 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна 

кібернетика", 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний 

фінансовий контроль" / авт. І. П. Бахновська. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/9_2016/Gospodarske_pravo.pdf. 

10. Державний маркетинг : методичні рекомендації до самостійної 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050701 "Маркетинг" 

/ авт. Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/18_2016/Dergavnyi_marketyng.pdf. 

11. Державні фінанси : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка і 

підприємництво" : спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 

"Державні фінанси" / авт.: І. В. Гнидюк, Л. М. Маршук. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/5_2016/Dergavni_finansy.pdf. 

12. Ділова іноземна мова : програма і робоча програма 

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

"Економіка та підприємництво", "Право", "Менеджмент і 

адміністрування", "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції", "Сфера обслуговування" / авт.: 

Н. Б. Іваницька, Л. О, Сікорська, С. Д. Чугу, Т. І. Ковалевська. — 

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

2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Dilova_inozemna_mova.pdf. 

13. Ділове адміністрування (управління проектами) : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

спец. 03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" 

/ авт.: Л. О. Чорна, В. В. Соколовська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/3_2016/Dilove_admin_upravl_proektamy.pdf. 



14. Дослідження та регулювання споживчого ринку : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 

спец. 8.03050401 "Економіка підприємства" / авт.: В. М. Бондаренко, Л. 

М. Бондаренко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/70_2015/Doslidgennya_regulyuvannya_spoguvcho

go_rynku.pdf. 

15. Друга іноземна мова : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : усі спеціальності / авт. О. О. Самохвал. — 

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

2015. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/6_2016/Druga_inozemna_mova.pdf. 

16. Друга іноземна мова : методичні рекомендації для самостійної 

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

0203 "Гуманітарні науки" : спец. 02030304 "Переклад" / авт. О. О. 

Самохвал. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/7_2016/Druga_inozemna_mova.pdf. 

17. Друга іноземна мова : методичні рекомендації до самостійної 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 

"Міжнародна економіка" / авт. О. О. Самохвал. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System 

requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/17_2016/Druga_inozemna_mova.pdf. 

18. Друга іноземна мова : програма та робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 0305 

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.140103 "Туризм", 6.03060102 

"Менеджмент туристичної індустрії", 6.03050301 "Міжнародна 

економіка" / авт. О. О. Самохвал. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Druga_inozemna_mova.pdf. 

19. Економіка готелів і ресторанів : методичні рекомендації до 

практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 6.140101 "Готельно-

ресторанна справа" / авт. І. В. Левицька. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/15_2016/Ekonomika_goteliv_restoraniv.pdf. 



20. Економіка підприємства : завдання до практичних занять 

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

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

кібернетика", "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", 

"Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" / авт. Н. М. Богацька. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/17_2016/Ekonomika_pidpryemstva.pdf. 

21. Економіка підприємства торгівлі : завдання до практичних занять 

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

"Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : 

спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі", "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / авт. І. В. Чайка. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/9_2016/Ekonomika_pidpryemstv_torgivli.pdf. 

22. Економічна інформатика : методичні рекомендації та 

індивідуальні завдання до самостійної роботи [Електронний ресурс] : 

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

підприємництво" : спец. "Економічна кібернетика", "Міжнародна 

економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", 

"Облік і аудит" / авт.: С. А. Яремко, К. В. Копняк, Т. А. Костунець. — 

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

2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/15_2016/Ekonomichna_informatyka.pdf. 

23. Економічна теорія : програма та робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Право", "Економіка 

підприємства", "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції", "Сфера обслуговування" / авт. Л. В. 

Осіпова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Ekonomichna_teoriya.pdf. 

24. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / авт. І. Ф. Лобачева. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. –  : таблиці. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/70_2015/Ekonomichnyi_analiz.pdf. 

25. Експертиза в міжнародній торгівлі : програма та робоча 

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

0305 "Економіка підприємства" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та 

експертиза в митній справі" / авт. О. М. Ткачук. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Ekspertiza_mignar_torg.pdf. 



26. Електронна комерція : завдання до практичних занять з 

елементами ділової гри [Електронний ресурс] : освіт.-кваліф. рівень 

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

7.03051001 "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. 

Т. А. Костунець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/10_2016/Elektronna_komertsiya.pdf. 

27. Замкова Н. Л.  Державні фінанси [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / Н. Л. Замкова, І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/50_2015/Zamkova_Dergavni_finansy.pdf. 

28. Застосування системи автоматизованого опитування студентів 

ВНЗ [Електронний ресурс] : матеріали міжвузівського вебінару 15 

грудня 2015 р. / відп. ред. Л. Б. Ліщинська. — Електронні дані. – Вінниця : 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Vebinar_15_12_2015.pdf. 

29. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного 

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

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

"Менеджмент" : проф. спрям. 6.03060104 "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" : денна форма навчання / авт.: 

Л. О. Чорна, Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, В. Г. Кулявець, 

О. М. Лозовський, Н. М. Чорна, Т. І, Павлюк, О. О. Бойко. — Електронні 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/71_2015/Testy_MZD_denna.pdf. 

30. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : денна форма навчання 

/ авт.: В. В. Шарко, І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, 

Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/71_2015/Testy_ME_denna.pdf. 

31. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : заочна форма навчання 

/ авт.: В. В. Шарко, І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, 

Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/71_2015/Testy_ME_zaochna.pdf. 

32. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 



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

підгот. 6.030507 "Маркетинг" : проф. спрям. "Маркетинг" : денна 

форма навчання / авт.: В. М. Бондаренко, І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, 

Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/71_2015/Testy_MR_denna.pdf. 

33. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

підгот. 6.030507 "Маркетинг" : проф. спрям. "Маркетинг" : з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / авт.: В. М. Бондаренко, І. І. Поліщук, 

О. М. Ковінько, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/71_2015/Testy_MR_zaochna_skorochena.pdf. 

34. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 02 "Менеджмент 

туристичного бізнесу" / авт.:  Л. О. Чорна, І. В. Левицька, 

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

В. М. Панькевич, О. О. Холодова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/71_2015/Testy_MTB_denna.pdf. 

35. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : методичні 

рекомендації та ситуаційні завдання до самостійної роботи 

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

"Менедж. і адміністрування", "Екон. та підприємництво" : напр. підгот. 

"Менедж.", "Маркетинг", "Тов-во і торг. підприємництво" : спеціаліз. 

"Менедж. орг. торгівлі", "Менедж. ЗЕД", "Менедж. тур. бізнесу" / авт. І. Ю. 

Семенюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/9_2016/ZED_pidpryemstva.pdf. 

36. Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності : програма та 

робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань "Економіка та підприємництво" : спец. 8.030503.01 

"Міжнародна економіка" / авт.: Л. О. Чорна, Н. М. Махначова. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Illegalizatsiya_ZED.pdf. 

37. Іміджологія : програма та робоча програма [Електронний 

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

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : напр. 



підгот. "Харчові технології та інженерія" / авт.: В. В. Боковець, 

В. В. Соколовська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Imidgologiya.pdf. 

38. Інноваційні та інформаційні технології в бізнесі та освіті 

[Електронний ресурс] : матеріали міжвузівського студентського 

вебінару. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Vebinar_21_10_2015.pdf. 

39. Інноваційні технології : методичні рекомендації до самостійної 

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

1401 "Сфера обслуговування" : спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна 

справа" / авт. О. М. Кузьміна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/5_2016/Innovatsiyni_tehnologii.pdf. 

40. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до 

практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

6.030601 "Менеджмент" : спец. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: 

Л. О. Сікорська, О. А. Мацера. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – System requrements: 

Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/16_2016/Inozemna_mova(prof.spryam).pdf. 

41. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : програма 

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

"Економіка та підприємництво", "Право", "Менеджмент і 

адміністрування", "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції", "Сфера обслуговування" / авт.: Н. Л. 

Замкова, Н. Б. Іваницька, Л. О. Сікорська, В. О. Вуколова, С. Д. Чугу. — 

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

2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Inozemna_mova_vsi_napryamy_progra

ma.pdf. 

42. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" 

/ авт.: О. О. Самохвал, Г. В. Черній, Н. Д. Бондар. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Inozemna_mova(prof.spryam)_turizm.pd

f. 

43. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 



знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030504 

"Економіка підприємства" / авт.: Н. Б. Іваницька, Л. О. Сікорська. — 

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

2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Inozemna_mova(prof.spryam.)_ekonomi

ka_pidpryemstva.pdf. 

44. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 

"Економічна кібернетика" / авт.: С. В. Гладьо, А. І. Калініченко, 

І. Б. Паславська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access 

mode: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Inozemna_mova(prof.spryam.)_ekonomi

chna_kibernetyka.pdf. 

45. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0304 "Право" : напр. підгот. 6.030401 "Правознавство" / авт.: 

Н. Л. Замкова, Л. О. Сікорська, С. Д. Чугу. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System requrements: 

Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Inozemna_mova(prof.spryam)_pravozna

vstvo.pdf. 

46. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.0506101 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: 

Т. І. Ковалевська, О. А. Мацера. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System requrements: 

Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Inozemna_mova(prof.spryam)_menedg

ment.pdf. 

47. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 

"Облік і аудит" / авт.: Н. Б. Іваницька, А. І. Калініченко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System 

requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Inozemna_mova(prof_spryam)_oblik_au

dyt.pdf. 

48. Інтерпретація художнього тексту : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" 

/ авт. С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – System requrements: Akrobat 



Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/7_2016/Interpretatsiya_hudognyogo_tekstu.pdf. 

49. Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії : 

програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 

6.140103 "Туризм" / авт.: Л. П. Половенко, С. В. Степова. — Електронні 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Inform_syst_tehnolog_v_tur_industrii.pdf. 

50. Інформаційні технології управлінської звітності : програма та 

робоча програма [Електронний ресурс] : освіт.-кваліф. рівень 

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

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

підприємництві" / авт. С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Inform_tehnol_upravl_zvitnosti.pdf. 

51. Іпотечний ринок : завдання до практичних занять [Електронний 

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

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

6.03050801 "Державні фінанси" / авт. Т. Д. Сіташ. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/16_2016/Ipotechnyi_rynok_praktychni.pdf. 

52. Іпотечний ринок : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : 

спеціаліз. 6.03050801 "Державні фінанси" / авт. Т. Д. Сіташ. — 

Електронні ресурси. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/16_2016/Ipotechnyi_rynok_MR_SR.pdf. 

53. Історія зарубіжної літератури : програма та робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" (Переклад - англійська, 

німецька мови) / авт. А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Istoriya_zarubignoi_literatury.pdf. 

54. Картографія : програма та робоча програма [Електронний 

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

обслуговування", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.140103 

"Туризм", 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Туризм", "Менеджмент 

туристичного бізнесу" / авт.:  А. Г. Кізюн, А. І. Горецький. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 



Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Kartografiya.pdf. 

55. Когнітивна лігнвістика : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Філологія (переклад з 

англійської, німецької мов)" / авт. Т. І. Ковалевська. — Електронні дані. – 

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

requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/9_2016/Kognityvna_lingvistyka.pdf. 

56. Когнітивна лінгвістика [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / авт. Т. І. Ковалевська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – System requrements: Acrobat 

Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/18_2016/Kognityvna_lingvistyka_okl.pdf. 

57. Комунікативний менеджмент : програма та робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм", 6.140101 

"Готельно-ресторанна справа" / авт.: О. М. Лозовський, В. В. 

Боковець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Komunikatyvnyi_menedgment.pdf. 

58. Левицька І. В.  Готельна справа [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / І. В. Левицька, Н. В. Корж, Н. В. Онищук. — Електронні дані. – 

Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/Gotelna_sprava.pdf. 

59. Макроекономіка : методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт (проектів) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

030508 "Державні фінанси" : спеціаліз. "Фінанси підприємства" / авт. Л. 

В. Осіпова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/17_2016/Makroekonomika.pdf. 

60. Макроекономічний аналіз : програма та робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 8.03050801 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове 

посередництво" / авт. Л. В. Осіпова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Makroekonomichnyi_analiz.pdf. 

61. Макроекономічний аналіз [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / авт. Л. В. Осіпова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2_2016/Makroekonom_analiz_okl.pdf. 



62. Маркетинг : програма та робоча програма [Електронний 

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

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

"Менеджмент туристичного бізнесу", "Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу" / авт. О. А. Шлапак. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Marketyng.pdf. 

63. Маркетинг послуг : методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт (проектів) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

6.030507 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт.: І. І. Поліщук, О. М. 

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/15_2016/Marketyng_poslug.pdf. 

64. Маркетинг послуг : програма та робоча програма [Електронний 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" : спеціаліз. 

"Маркетинг" / авт. О. А. Шлапак. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Marketyng_poslug.pdf. 

65. Математика для економістів [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій. Ч. 1 / авт.: І. О. Гулівата, О. В. Іващук, 

Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/3_2016/Matematyka_dlya_ekonom.pdf. 

66. Математика для економістів [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій. Ч. 2 / авт.: І. О. Гулівата, О. В. Іващук, 

Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. 

67. Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології 

[Електронний ресурс] : збірник наукових праць II Всеукраїнської 

практичної інтернет-конференції 16 жовтня 2015 р. — Електронні дані. – 

Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Menedgment_XXI_2015.pdf. 

68. Менеджмент сервісних організацій : завдання до практичних 

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : спец. 8.14010301 "Туризмознавство 

(туристична діяльність)", 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" 

/ авт. О. О. Холодова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 



Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/5_2016/Menedgment_servisnyh_organizatsiy.pdf. 

69. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції" : спец. 8.05170113 

"Технології в ресторанному господарстві" / авт.: І. В. Левицька, В. В. 

Завальнюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/5_2016/MR_VKP_Tehnologii_restoran_gospod.pdf. 

70. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 

14010101 "Готельна і ресторанна справа" / авт.: І. В. Левицька, 

Н. В. Корж. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/3_2016/MR_VKP_GRS.pdf. 

71. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 

14010301 "Туризмознавство" / авт.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2_2016/MR_VKP_Turizm.pdf. 

72. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за 

видами економічної діяльності)" : спеціаліз. "Менеджмент митної 

справи" / авт.: Л. О. Чорна, А. К. Мідляр, С. В. Кудлаєнко. — Електронні 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/10_2016/MR_VKP_Menedg_mytn_spravy.pdf. 

73. Методичні рекомендації до виконання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 

спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове 

посередництво", "Державні фінанси" / авт.: І. В. Гнидюк, Т. Д. Сіташ. — 

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

2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/15_2016/MR_VKP_Dergavni_finansy_magistr.pdf. 

74. Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських 

робіт [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт.: С. Д. Чугу, С. В. 

Гладьо. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 



ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/7_2016/MR_dyplom_magistr_pereklad.pdf. 

75. Методичні рекомендації до написання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за 

видами економічної діяльності)" : спеціаліз. "Менеджмент організацій 

торгівлі" / авт.: Л. О. Чорна, О. М. Лозовський, В. В. Боковець. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2_2016/MR_VKP_Menedg_org_torg.pdf. 

76. Методичні рекомендації до написання випускного 

кваліфікаційного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

спец. 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: 

Л. О. Чорна, Е. О. Ковтун, І. Ю. Семенюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/1_2016/MR_VKP_MZD.pdf. 

77. Методологія і організація наукових досліджень : програма та 

робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050401 

"Економіка підприємства", 8.03050301 "Міжнародна економіка" / авт. 

О. М. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http:/10.0.2.150/docs/Programy/Metodologiya_organizatsiya_nauk_doslid

gen.pdf. 

78. Митна безпека : програма та робоча програма [Електронний 

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

підприємництво" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в 

митній справі" / авт. Т. І. Сухоребра. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Mytna_bezpeka.pdf. 

79. Митні платежі : завдання до практичних занять [Електронний 

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

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

"Державні фінанси" / авт.: А. О. Нікітішин, Л. М. Маршук. — Електронні 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/5_2016/Mytni_plategi.pdf. 

80. Митні платежі : методичні рекомендації для самостійної роботи 

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

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



спеціаліз. "Державні фінанси" / авт.: А. О. Нікітішин, Л. М. Маршук. — 

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

2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/17_2016/Mytni_plategi.pdf. 

81. Міжнародна статистика : програма та робоча програма 

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

"Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

спец. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" : 

спеціаліз. "Міжнародна економіка", "Менеджмент ЗЕД" / авт. 

Т. Ю. Фурман. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/Mignarodna_statystyka.pdf. 

82. Міжнародна торгівля [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / авт. В. В. Турчак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2_2016/Mignarodna_torgivlya_OKL.pdf. 

83. Міжнародний маркетинг : завдання до практичних занять 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна 

економіка" / авт. В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/9_2016/Mignarodnyi_marketyng.pdf. 

84. Міжнародні фінанси : програма та робоча програма 

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

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

спеціаліз. "Державні фінанси" / авт.: Т. Д. Сіташ, О. П. Демченко. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Mignarodni_finansy.pdf. 

85. Мікроекономіка : методичні рекомендації до виконання курсових 

робіт (проектів) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 030502 

"Економічна кібернетика", 030503 "Міжнародна економіка", 030504 

"Економіка підприємства", 030507 "Маркетинг", 030509 "Облік і аудит" 

/ авт. Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/3_2016/Mikroekonomika_kursovi.pdf. 

86. Наскрізна програма практики [Електронний ресурс] : освіт. 

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

8.02030304 "Переклад" / авт.: С. Д. Чугу, С. В. Гладьо. — Електронні 

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



Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Naskrizna_programa_praktyky.pdf. 

87. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю 

[Електронний ресурс] : збірник наукових праць Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції 26 березня 2015 р. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Oblik_kontrol_analiz_26_03_201

5.pdf. 

88. Організація зовнішньоторговельних операцій : завдання для 

практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", 0305 "Економіка та 

підприємництво" : спец. 6.030601 "Менеджмент", 6.030503 "Міжнародна 

економіка" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 

/ авт.: Л. О. Чорна, Е. О. Ковтун, І. Ю. Семенюк. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2_2016/Org_ZTO_praktychni.pdf. 

89. Організація контролю господарської діяльності : збірник тестових 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8030509 "Облік і аудит" : 

спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт. Н. В. Коцеруба. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/1_2016/Organizatsiya_kontrolyu_gospod_diyalnosti.

pdf. 

90. Організація торгівлі : методичні рекомендації до самостійної 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг", 

6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / авт. О. С. 

Корпан. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/16_2016/Organizatsiya_torgivli.pdf. 

91. Пенсійне страхування [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / авт.: І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/70_2015/Pensiyne_strahuvannya.pdf. 

92. Перша іноземна мова (англійська) : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія" : 

спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. С. Д. Чугу. — Електронні дані. – 

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

requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/6_2016/Persha_inozemna_mova.pdf. 



93. Практика перекладу з першої іноземної мови : програма та 

робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 020303 "Філологія" : 

спеціаліз. 02030304 "Переклад" / авт.: С. В. Гладьо, І. В. Ткачук. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Praktyka_perekladu_persh_inozemn_mo

vy.pdf. 

94. Практичний курс другої іноземної мови та перекладу : програма 

та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 035 "Філологія" : 

спеціаліз. "Переклад - англійська, німецька мови" / авт. О. О. 

Самохвал. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/praktychnyi_kurs_drugoi_inozemnoi_mov

y.pdf. 

95. Практичний курс другої іноземної мови та перекладу 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : напр. підгот. 6.020303 "Філологія" / авт. 

О. О. Самохвал. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access 

mode: 

http://10.0.2.150/docs/17_2016/Praktychnyi_kurs_nimetskoi_movy.pdf. 

96. Практичний курс першої іноземної мови: практична фонетика 

(англійська мова) : програма та робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні 

науки" : напр. підгот. 6.020303 "Філологія" (переклад з англійської та 

німецької мов) / авт. Г. В. Черній. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Praktychnyi_kurs_pershoi_inoz_movy.pdf. 

97. Практичний курс письмового перекладу : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. 

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

8.02030304 "Переклад" / авт. І. В. Шевчук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – System requrements: 

Akrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/7_2016/Pr_kurs_pysmov_perekladu.pdf. 

98. Практичний курс послідовного перекладу : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. 

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

8.02030304 "Переклад" / авт. І. В. Шевчук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – System requrements: 

Akrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/7_2016/Pr_kurs_poslidovn_perekladu.pdf. 



99. Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу : програма та 

робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магіст" : галузь 

знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. В. О. 

Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Problemy_migkulturnoi_komunikatsii.pdf 

100. Проблеми міжкультурної комунікації та перекладу : 

методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" 

: спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. В. О. Вуколова. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/6_2016/Problemy_migkult_komunikatsii.pdf. 

101. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

ресурс] : освіт ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера 

обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" : д. ф. н. / авт.: 

І. В. Левицька, Н. В. Корж, А. С. Киричук, Г. В. Черній, Н. В. Онищук, 

В. В. Завальнюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_Turizm_d.pdf. 

102. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

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

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

Гладій, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_DF_z.pdf. 

103. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

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

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

В. М. Криворук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_GRS_z.pdf. 

104. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : 

з. ф. н. / авт.: В. В. Шарко, І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, 

Н. М. Чорна, Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_ME_z.pdf. 



105. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" : з. ф. н. / авт.: 

І. В. Левицька, Н. В. Корж, А. С. Киричук, Г. В. Черній, Н. В. Онищук, 

В. В. Завальнюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_Turizm_z.pdf. 

106. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : напр. 

підгот. 6.05107 "Харчові технології та інженерія" : д. ф. н. / авт.: І. В. 

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

В. М. Криворук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_HTI_d.pdf. 

107. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : 

д. ф. н. / авт.: В. В. Шарко, І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, 

Н. М. Чорна, Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_ME_d.pdf. 

108. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" : з. ф. 

н. (зі скороченим терміном) / авт.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. 

Супрун, Н. Ю. Чорна, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_EP_zs.pdf. 

109. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" : з. ф. 

н. / авт.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Н. Ю. Чорна, Н. М. 

Чорна, Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_EP_z.pdf. 

110. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" : д. ф. 

н. / авт.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Н. Ю. Чорна, Н. М. 



Чорна, Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_EP_d.pdf. 

111. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : 

проф. спрям. 03050903 "Державний фінансовий контроль" : д. ф. н. 

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

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

Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_DFK_d.pdf. 

112. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 

02 "Менеджмент туристичного бізнесу" : д. ф. н. / авт.: Л. О. Чорна, І. В. 

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

М. Чорна, В. М. Панькевич, О. О. Холодова. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_MTB_d.pdf. 

113. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 

6.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" : д. ф. н. 

/ авт.: Л. О. Чорна, Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, В. Г. Кулявець, 

О. М. Лозовський, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, О. О. Бойко. — Електронні 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_MZD_d.pdf. 

114. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

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

: д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Н. В, Корж, Н. В. Онищук, В. В. Завальнюк, 

В. М. Криворук. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_GRS_d.pdf. 

115. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

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

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

І. О. Гладій, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 



Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_DF_d.pdf. 

116. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний 

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

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

"Фінансове посередництво" : д. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. 

Мироненко, І. О. Гладій, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_FP_d.pdf. 

117. Програма 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, І. О. Гладій, Н. М. Чорна, 

Л. В. Осіпова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/ProgramaKE_bakalavr_DF_zs.pdf. 

118. Психолінгвістичні аспекти перекладу : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. 

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

8.02030304 "Переклад" / авт. В. О. Вуколова. — Електронні дані. – 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/6_2016/Psyholingvistychni_aspekty_perekladu.pdf. 

119. Регіональна економіка : програма та робоча програма 

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

"Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

спец. "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", 

"Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД" / авт.: 

О. М. Ткачук, В. В. Турчак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Regional_ekonomika.pdf. 

120. Рекреалогія : програма та робоча програма [Електронний 

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

обслуговування", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.140103 

"Туризм", 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Туризм", 

"Менеджмент туристичного бізнесу", / авт.: А. Г. Кізюн, 

А. І. Горецький. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/Rekrealogiya.pdf. 

121. Ризики в маркетингу : програма та робоча програма 

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



"Економіка і підприємництво" : спец. 8.03050701 "Маркетинг" / авт. 

І. І. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/Rysyky_v_marketyngu.pdf. 

122. Ринок фінансових послуг : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт.-кваліф. рівень 

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

підприємництво" : спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050801 

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

О. П. Демченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/16_2016/Rynok_finansovyh_poslug.pdf. 

123. Світовий ринок товарів та послуг : програма та робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань "Економіка та підприємництво", "Менеджмент і адміністрування" 

: напр. підгот. "Менеджмент", "Тов-во і торг. підприємництво" : спеціаліз. 

"Тов-во та організація зовн. торгівлі", "Менеджмент ЗЕД" / авт. Н.   

Ю. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Svitovyi_rynok_tovariv_poslug.pdf. 

124. Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: 

історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти 

[Електронний ресурс] : збірник наукових праць II студентської науково-

практичної інтернет-конференції 19 листопада 2015 р. — Електронні 

дані. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Svitoglyadni_transformatsii_oso

bystosti_19_11_2015.pdf. 

125. Статистичний щорічник Вінничини за 2014 рік [Електронний 

ресурс] / Головне управління статистики у Вінницькій обл. ; за ред. 

С. Ігнатова. — Електронні дані. – Вінниця, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/schor_Vinnychyna_2014.pdf. 

126. Статистичний щорічник України за 2013 рік [Електронний 

ресурс] / Державна служба статистики України ; за ред. 

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

К., 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/StatSchorichnyk Ukrainy 

2013.pdf. – Загол. з титул. екрану. 

127. Стилістика першої іноземної мови : програма та робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 6.020303 "Філологія" / авт. 

С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 



доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Stylistyka_pershoi_inozemnoi_movy.pdf. 

128. Стратегічний маркетинг : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03051001 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз. 

"Товарознавство та комерційна логістика" / авт. Н. Ю. Буга. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/15_2016/Strategichnyi_marketyng_MR_SR.pdf. 

129. Стратегічний маркетинг : програма та робоча програма 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 8.03051001 "Товарознавство і 

торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та 

комерційна логістика" / авт. Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Strategichnyi_marketyng.pdf. 

130. Стратегічний маркетинг в готельному і ресторанному 

бізнесі : методичні рекомендації та ситуаційні завдання до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 8.14010101 "Готельна 

і ресторанна справа" / авт. В. В. Гринь. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/15_2016/Strategichnyi_marketyng_GRS.pdf. 

131. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової 

системи України [Електронний ресурс] : збірник наукових праць IV 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 19 червня 

2015 р. — Електронні дані. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Suchasnyi_stan_finansovoi_syst

emy_19_06_2015.pdf. 

132. Теорія фінансово-господарського контролю : завдання до 

практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і 

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

підприємництві" / авт.: Л. Ю. Патраманська, С. П. Ковальчук. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/1_2016/TFGK_praktychni.pdf. 

133. Теорія фінансово-господарського контролю : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. 

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

спец. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий 



контроль", "Облік і аудит в підприємництві" / авт.: Л. Ю. Патраманська, 

С. П. Ковальчук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/1_2016/TFGK_samostiyni.pdf. 

134. Технологія проектування та адміністрування баз даних і 

сховищ даних : методичні рекомендації та індивідуальні завдання до 

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

напр. підгот. 0305 "Економіка і підприємництво", 6.030502 "Економічна 

кібернетика" / авт.: Л. П. Половенко, В. І. Ревенок. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/10_2016/TPA_BD_SD_SRS.pdf. 

135. Торговельні мережі : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : спец. 03060101 "Менеджмент 

організацій і адміністрування" (за видами економічної діяльності) : 

спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт. О. О. Бойко. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/16_2016/Torgovelni_meregi.pdf. 

136. Україна у цифрах 2014 [Електронний ресурс] : 

Статистичний збірник / Державна служба статистики України ; за ред. 

І. М. Жук ; відп. за випуск О. А. Вишневська. — Електронні дані. – 

К., 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/Ukrayina_u_tsifrakh_2014.pdf. 

– Загол. з титул. екрану. 

137. Управління інноваціями : програма та робоча програма 

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

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

/ авт. В. В. Боковець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Upravlinnya_innovatsiyamy.pdf. 

138. Управління проектами інформатизації : завдання до 

практичних занять з елементами ділової гри [Електронний ресурс] : 

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

напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. О. М. Кузьміна. — 

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

2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/10_2016/Upravl_proektamy_informatyz.pdf. 

139. Управління проектами інформатизації : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка підприємства" : спец. 

6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. О. М. Кузьміна. — Електронні 

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



Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/6_2016/Upravlinnya_proektamy_informatyzatsii.pdf. 

140. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства 

: програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 

6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт.: І. В. Левицька, 

В. М. Криворук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Ustatkuvannya_zakladiv_restorannogo_

gospodarstva.pdf. 

141. Устаткування закладів ресторанного господарства 

(механічне устаткування) : завдання до практичних занять [Електронний 

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

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : спец. 

6.051701 "Харчові технології та інженерія" / авт. В. М. Криворук. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/5_2016/Ustatkuvannya_zakladiv_restorannogo_gos

podarstva.pdf. 

142. Фізичне виховання. Легка атлетика : методичні рекомендації 

до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : для усіх спеціальностей / авт. М. І. Пуздимір. — Електронні 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/9_2016/Fizychne_vyhovannya.pdf. 

143. Філологічна герменевтика : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" 

/ авт. С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – System requrements: Akrobat 

Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/7_2016/Filologichna_germenevtyka.pdf. 

144. Фінансова статистика : програма та робоча програма 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" 

/ авт.: Н. В. Поліщук, Т. Ю. Фурман. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Finansova_statystyka.pdf. 

145. Фінансовий корпоративний контроль : програма та робоча 

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

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

спеціаліз. 03050903 "Державний фінансовий контроль" / авт. 

О. О. Разборська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-



редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/Finansovyi_korporatyvnyi_kontrol.pdf. 

146. Хімія : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство та 

торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та 

комерційна логістика" / авт.: М. А. Дзюмак, О. В. Василишина. — 

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

2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/1_2016/Himiya.pdf. 
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