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Камінська Н. В.  

Європейська система місцевого і 

регіонального самоврядування та 

Україна : монографія 

/ Н. В. Камінська. – Київ : КНТ, 

2014. – 414 с. 

 

Монографія представляє собою 

комплексне дослідження 

європейської системи місцевого і 

регіонального самоврядування, яка 

активно розвивається за участю 

сучасних держав, їх 

адміністративно-територіальних 

одиниць субнаціонального рівня, 

ряду міжнародних організацій, 

насамперед, Ради Європи, ОБСЄ, 

ОЧЕС, Європейського Союзу. 

Проаналізовано її понятійно-

категоріальний апарат, суб’єктів, 

основні принципи організації та 

функціонування, договірно-

правовий та інституційний механізми, а також тенденції розвитку 

європейського муніципального прав. При цьому важливе місце відводиться 

ролі України у європейській системі місцевого і регіонального 

самоврядування, особливостям процесу гармонізації її національного 

законодавства з існуючими європейськими стандартами у цій сфері. 
 

 

 

Калініна С. П.  Розвиток 

міжнародного ринку праці : 

глобалізаційний аспект : монографія 

/ С. П. Калініна, Ю. О. Гетьманенко, 

Л. П. Давидюк. – Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2016. – 240 с. : діаграми. 

В монографії розглянуто напрями 

розвитку міжнародного ринку праці: в 

умовах активізації процесів 

глобалізації світової економіки. 

Здійснено теоретико-методологічний 

дискурс розвитку міжнародного ринку 

праці; проаналізовано 

динаміку та тенденції розвитку 

міжнародного ринку праці з 

урахуванням трансформаційного 

впливу глобалізації; визначено 
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напрями удосконалення інституційного забезпечення регулювання 

міжнародного ринку праці в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено 

питанням програмно-цільового макроекономічного регулювання ринків 

праці країн в умовах глобалізаційно-трансформаційних зрушень. 

Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області міжнародної 

економіки та ринку праці, аспірантам і студентам економічних закладів 

спеціальностей вищих навчальних. 

 

 

 
Грошово-кредитні системи 

зарубіжних країн : навч. посібник 

/ авт.: З. В. Герасимчук, Н. І. 

Корецька, Н. С. Різник, В. Л. 

Галущак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 

2015. – 572 с. 
У навчальному посібнику 

висвітлюється зміст, структура, 

призначення, функції та завдання 

грошово-кредитних систем в 

зарубіжних країнах. 

Структура навчального посібника 

вирізняється системністю, зміст 

його поділений на розділи, які, в 

свою чергу, включають пункти, що 

описують історичні аспекти 

розвитку грошей та кредиту; 

механізм регулювання грошово-

кредитних відносин та будову 

інфраструктури кредитної системи. 

Навчальний посібник передбачений для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та широкого загалу 

читачів. 
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Виноградова   М. О.   Аудит : 

навч. посібник /  М. О. 

Виноградова, Л. І. Жидєєва. – 

Київ : ЦУЛ, 2014. – 656 с. 

У навчальному посібнику поєднано 

як теоретичні питання з основ 

аудиту, так і практичні матеріали з 

організації і методики проведення 

аудиторської перевірки за різними 

об’єктами. 

Для зручності використання та 

систематизації матеріалу 22 теми 

посібника розкрито за однаковими 

складовими: методичні поради до 

вивчення теми за кожним пунктом 

плану (від 4-х до 6-ти в залежності 

від теми), плани та завдання для 

практичних занять, завдання для 

самостійної роботи студентів, 

тематика індивідуальних завдань, 

термінологічний словник, 

інформаційні джерела.  

Навчальний посібник призначено для самостійного вивчення 

дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального 

процесу студентами вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації 

та сприяє зміцненню пізнавальних і практичних умінь, прищеплює 

навички самостійної роботи. Він також може бути використаний 

студентами вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації та бути 

корисним усім, хто цікавиться як теорією, так і практикою аудиту в 

Україні та світі. 
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Журик Ю. В.  

Антимонопольно-конкурентне 

право України : навч. посібник 

/ Ю. В. Журик. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2011. – 272 с. 

У пропонованому посібнику 

розглядаються види порушень 

законодавства України про захист 

економічної конкуренції, 

аналізується статус 

Антимонопольного комітету 

України, розгляд справ 

антимонопольними органами 

України, відповідальність за 

порушення у цій сфері, а також, для 

зручності, додається законодавство. 

У посібнику органічно поєднані: 

теоретичні конструкції, приклади з 

практики та власні критичні 

зауваження і пропозиції автора. В 

заключних положеннях до кожного розділу міститься найбільш важлива 

інформація. 

Посібник розраховано у першу чергу на викладачів та студентів вищих 

навчальних закладів, юристів та всіх, хто цікавиться правовим 

регулюванням економічної конкуренції в Україні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Банківська система : навч. 

посібник / авт.: П. М. Карась, Н. В. 

Приходько, О. В. Пащенко, Л. О. 

Гришина. – Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2015. – 292 с. 
 

 

 

Навчальний посібник 

розроблено з метою формування 

теоретичних знань і 

опанування практичних навичок з 

дисципліни «Банківська система». 

Розглянуто основи побудови 

банківської системи України, 

сучасний стан банківських систем 

розвинутих країн світу, функції й 

операції Національного банку 

України, банків як провідних 

суб’єктів фінансового 
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посередництва. Висвітлено порядок створення, реєстрації й ліцензування 

банків, механізм здійснення кредитно-інвестиційної діяльності та порядок 

проведення операцій з обслуговування зовнішньо - економічної діяльності 

суб’єктів господарювання. Особлива увага приділяється сучасному 

інструментарію аналізу банків, 

регулюванню, нагляду та контролю банківської діяльності. Розглянуто 

поняття та структуру функціонування системи фінансового моніторингу та 

фінансової безпеки банківського сектору. 

Навчальний посібник призначений для студентів економічного напряму 

вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів шкіл бізнесу, працівників 

фінансово-банківської системи та інших читачів, яких цікавлять проблеми 

функціонування банківської системи в ринкових умовах господарювання. 

 

 

 

 

Джаман М. О.  Теорія 

економіки регіонів : навч. 

посібник / М. О. Джаман. – К. : 

Центр учбової літератури, 2014. 

– 384 с. 

У навчальному посібнику 

висвітлено теоретичні основи 

економіки регіону, державного 

регулювання економічного 

розвитку регіонів та стратегії 

сталого розвитку регіону; виявлено 

сутність економічного потенціалу, 

закономірності, принципи і 

фактори формування та розвитку 

економіки регіонів; розкрито 

методику аналізу та оцінки 

факторів економічного розвитку 

регіону; розглянута економіка 

регіону, як ланка єдиного 

господарського комплексу країни та 

вплив глобалізації на нові тенденції розвитку міжрегіональних і 

міжнародних економічних зв’язків. 

Рекомендовано студентам, аспірантам та викладачам економічних і 

географічних спеціальностей у вищих навчальних закладах, спеціалістам-

практикам і усім, хто цікавиться сучасними проблемами регіонального 

розвитку і ефективного управління економікою регіону. 
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Галасюк С. С.  Організація 

туристичних подорожей та 

екскурсійної діяльності : навч. 

посібник / С. С. Галасюк, 

С. Г. Нездоймінов. – 2-ге вид., доп. 

і доопрац. – Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2016. – 248 с. 
 

 

 

Навчальний посібник 

«Організація туристичних 

подорожей та екскурсійної 

діяльності», розроблений 

відповідно до робочих навчальних 

програм дисциплін «Організація 

туристичних подорожей» і 

«Організація екскурсійної 

діяльності», містить: навчально-

тематичні плани дисциплін, 

вказівки до вивчення конкретних 

тем із запитаннями для 

самоконтролю, тести та вимоги 

щодо виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, 

порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії 

оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та 

термінологічний словник. У процесі підготовки до друку цього видання 

уточнено деякі формулювання, розширено,конкретизовано висвітлення 

окремих тем та індивідуальних завдань. Навчальний посібник 

пропонується для студентів вищих навчальних закладів,які готуються 

працювати в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та 

екскурсійних послуг. 
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Ваніна Н. М.  Ринок цінних паперів 

: практикум : навч. посібник 

/ Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко. – Київ : 

ЦУЛ, 2014. – 144 с. 

Зміст практикуму з дисципліни 

«Ринок цінних паперів» визначається 

складом тем лекційних занять. Він 

містить контрольні питання до кожної 

теми дисципліни, завдання і вправи, 

тести, як для використання в аудиторії, 

так і в процесі самостійної підготовки 

студентів до навчальних занять. Теми 

рефератів та спеціальних виступів 

студентів, наведені до кожної теми 

дисципліни, дозволять найбільш 

активним студентам глибше вивчити 

окремі питання курсу, отримати навички 

роботи зі спеціальною літературою, 

інформацією фондового ринку, 

проводити власні дослідження. 

Практикум призначений для використання на практичних заняттях і в процесі 

самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круш П. В.  Економіка 

(розрахунки фінансово-інвестиційних 

операцій в Exсel) : навч. посібник 

/ П. В. Круш, О. В. Клименко. – вид. 2-

ге, переробл. та доп. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2014. – 256 с. 
 

 

 

Висвітлено можливості 

використання фінансових функцій Excel 

для проведення розрахунків при 

здійсненні кредитних, інвестиційних та 

інших комерційних операцій. 

Досліджено вплив інфляції на 

результати фінансово-інвестиційних 

операцій. 

На прикладах викладено технологію 

розрахунку в Excel майбутньої, поточної 

вартості, кількості періодів платежів, 

позики (інвестиції); показників оцінки 

інвестиційних проектів; процентної, 

номінальної, ефективної, облікової 
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ставки; ринкової вартості, доходності, ризику цінних паперів; суми амортизації 

основних засобів за різними методами; суми очікуваного відшкодування активу 

та втрат від зменшення його корисності; фінансових доходів і витрат у складі 

орендних платежів.  

Проаналізовано варіанти співвідношення моментів нарахування процентів і 

здійснення платежів під час розрахунку вартості грошових потоків, побудовано 

плани погашення боргу для стандартної іпотечної позики за допомогою Excel, та 

для іпотечної позики з періодичним збільшенням платежів темпами інфляції. 

Розглянуто питання правового регулювання в Україні фінансово-інвестиційних 

операцій. 

Достатня кількість практичних завдань, у тому числі для самоконтролю з 

відповідями, сприятиме кращому засвоєнню матеріалу. 

Посібник призначений для студентів економічних, факультетів, 

аспірантів,викладачів економічних дисциплін, а також для широкого кола 

читачів, які цікавляться цією тематикою. 

 

 

Пугачевський Г. Ф.  Теоретичне 

товарознавство : монографія 

/ Г. Ф. Пугачевський. – Київ, 2016. – 

128 с. 

Товарознавство зародилося в 

умовах товарного виробництва і за 

багатолітню історію становлення та 

розвитку сформувало фахову 

термінологію, наукову методологію, 

накопичило власні теоретичні 

узагальнення. 

У другій половині XX сторіччя відбувся 

поділ товарознавства на теоретичне і 

спеціальне. У зв’язку з розширенням 

асортименту товарів їхнє вивчення 

стало неможливим без теоретичного 

узагальнення одержуваних практичних 

результатів властивостей товарів, 

теорій класифікації, вимірювання і 

оцінювання якості сировини, матеріалів 

та готових виробів. 

Теоретичне товарознавство  сформувалося як самостійний розділ і 

перетворилося у методологічну базу спеціального товарознавства. 

Запровадження ринкових механізмі в економіку України сформувало 

нові завдання перед товарознавчою наукою щодо з’ясування сутності категорії 

товару, як базового об’єкта торгівлі й основного засобу задоволення суспільних 

потреб. Вирішення цього завдання потребує використання сучасних теорій 

товарознавства, які ґрунтуються на досягненнях суміжних природничих, 

економічних і суспільних наук. 
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Kovalyk N. V.  English for 

international economics = Англійська 

мова з основ міжнародної економіки : 

підручник / N. V. Kovalyk, 

N. O. Zayshla, L. M. Tymochko. – Київ : 

ЦУЛ, 2014. – 480 с. 

Пропонований підручник 

призначений для студентів старших 

курсів вищих навчальних закладів, що 

спеціалізуються у галузі економічних 

наук, а також фахівців, які прагнуть 

вдосконалити власні навички і вміння 

перекладу економічної літератури та 

рівень свого фахового мовлення. Мета 

підручника - допомогти студентам 

(та/або фахівцям) не лише 

вдосконалити навички комунікативної 

компетенції, а й отримати спеціальні 

знання з використання іноземної мови 

(англійської) у своїй професійній 

діяльності. 

 

 

 

 
 

Державні стандарти освіти і 

національне освітнє законодавство : 

навч. посібник / авт.: Г. В. Лаврик, Г. 

В. Терела, Т. О. Харченко, С. В. 

Машкіна, О. О. Кульчій, С. М. 

Ляхівненко. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 208 с. 

 

 

 

 

 

У навчальному посібнику згідно 

з чинним законодавством на підставі 

системного аналізу стисло і доступно 

викладені основні положення 

правових засад національної системи 

освіти. Зміст посібника містить 

чотирнадцять тем, в яких 

досліджуються як суто освітні, так і 

супроводжуючі правовідносини в 

галузі освіти. До кожної з тем курсу 

запропоновані методичні 

рекомендації, питання та завдання 

для самоперевірки і контролю 

засвоєння знань, перелік нормативно-

правових актів, використаної та 

рекомендованої для поглибленого 
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вивчення курсу літератури, глосарій. 

Посібник розрахований на викладання навчальної дисципліни «Державні 

стандарти освіти і національне освітнє законодавство» для студентів вищих 

навчальних закладів. Книга буде корисною також усім, кого цікавить стан 

реалізації забезпечення права людини на освіту. 

 

 

 

 

 

Вуйчич Н.  Життя без обмежень. 

Шлях до неймовірно щасливого життя 

/ Н. Вуйчич. – Київ : Форс Україна, 

2016. – 352 с. + Електронна копія. 
 

 

Нік Вуйчич народився без рук і 

ніг, та живе незалежним, 

повноцінним, насиченим життям: 

здобув дві вищі освіти, самостійно 

друкує на комп’ютері зі швидкістю 43 

слова за хвилину, займається 

серфінгом, грає у гольф, 

захоплюється риболовлею і навіть 

пірнає з трампліна у воду. Його 

книжка - емоційна й надихаюча 

розповідь про те, як здолати відчай, 

злигодні, повірити в себе й стати 

щасливим. Нік відверто розповідає про 

свої фізичні 

проблеми й переживання про те, яких 

зусиль йому довелося докласти, щоб 

змиритися зі своїм станом, - була мить, 

коли він хотів вкоротити собі віку. 

Спливло багато часу, перш ніж він навчився бачити у своїх проблемах не 

лише заваду, а й можливість розвитку, ставити перед собою велику мету 

й завжди здобувати бажане. Без рук і ніг він навчився підніматися у всіх сенсах 

цього слова. У своїй книжці Нік сформулював правила життя, які допомогли 

йому, тепер ними він ділиться з читачами 
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Самчук У. О.  Марія : повість 

/ У. О. Самчук. – Київ : Знання, 

2015. – 175 с. + Електронна копія. – 

(Серія "Скарби"). 

Головна героїня повісті - 

звичайна сільська жінка. Але в 

центрі уваги Уласа Самчука не 

сільський побут, а багатоманітність і 

повнота життя української людини, 

висока моральність, благородство, 

шляхетність, працелюбство, інші 

чесноти, які таїло в собі українське 

село. Доля Марії - яскраве свідчення 

згубності нав’язаного 

колективізацією способу життя, 

втрати Україною свободи. 

Щирість і розважливий стиль оповіді 

дають можливість читачеві не тільки 

збагнути розумом,алей відчути 

серцем трагічність 

голодомору,беззахисність людини 

перед цим злом. Повість читається з 

великим інтересом, тримає читача в 

напрузі від початку до кінця і, незважаючи на драматичність  долі персонажів, 

викликає у нього світлі почуття. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Татчин С. О.  Семисвічник 

/ С. О. Татчин. – Київ : Гамазин, 2016. – 

160 с. – (Поетична серія "Зона Овідія"). 

Поезія сьогодні чи поезія 

сьогодення? Нова збірка Сергія Татчина 

«Семисвічник» - це потужний, 

сконцентрований потік чуттєвої енергії 

Слова, інтерпретованого динамічними 

ритмами інформаційної епохи. Це лірика 

новаторського прочитання, проте у її 

підгрунті - сакральні 

змісти й основоположні цінності. 

Текстологія цієї поезії багатогранна й 

насичена, проста і вишукана водночас. 

Вона елегійна та пристрасна, 

медитативна і гранично оприсутнена, 

аскетична й чуттєво відверта. Це 

концептуальний і цілісний організм, 
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структурований за принципом містичної сімки. Глибинна інтроспекція цих 

віршів органічно спроектована на площину зовнішнього відображення. Це 

оповіді, котрі освячують і формують абсолютно нову, проте цілковито впізнавану 

реальність. «Семисвічник» - збірка, котра не залишить байдужими 

ані відданих поціновувачів поетичного слова, ані тих,котрі тільки-но 

відкривають для себе просторий світ сучасної української поезії. 

 

 

 

 

 
Барка В. К.  Жовтий князь 

/ В. К. Барка. – Київ, 2016. – 288 с. + 

Електронна копія. – (Серія "Видатні 

українські твори. Історія в романах 

та повістях"). 

«Жовтий князь» вітчизняного 

письменника Василя Барки - 

вражаючий твір, що змальовує події в 

українському селі під час 

голодомору 1932-1933 рр. В основу 

роману лягли спогади земляка 

письменника, який описав долю 

близької йому родини. Василь Барка 

показав усьому світові жахливу 

правду про тоталітарну радянську 

систему, що нищила на своєму шляху 

все світле 

та гуманне. Письменник торкнувся 

багатьох болючих проблем української 

нації та поневоленої України. 

Адресовано широкому читацькому 

загалу.



14 

 

Пенедюк В. В.  Тепло твоїх 

долонь : поезія, гумор / В. В. Пенедюк. – 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 152 с. : 

фото. 

У збірці є ніжні ліричні вірші про 

дитинство, маму, шкільних друзів, 

кохання, й дошкульні 

сатиричні, що викривають негативні 

явища в суспільстві й людських 

характерах. Отож автор виносить 

перше поетичне «дитя» на суд читачів. 

Візьміть цю збірку до рук, почитайте її, 

скажіть авторові тепле слово. Нехай у 

його трепетній душі забринять нові 

нотки й появляться нові пісні та вірші. 

 

 

 

 

Сорд В.  Трансгрес(і)я : поезії 

/ В. Сорд. – Київ : Видавництво Сергія 

Пантюка, 2016. – 96 с. : іл. 

Влад «Змій» Сорд - український 

«вікінг», активний учасник Революції 

Гідності, який добровольцем вирушив 

на Схід захищати нашу країну з 

перших днів війни. Він носить довге 

волосся і має «зіпсовану» репутацію, 

приховує свій справжній вік, але не 

приховує переконань - Україна понад 

усе. І він напрочуд обдарований поет 

,що вільно пише українською, 

англійською та російською – мовою 

війни. Відтак його поезія - це голос 

війни від першої особи, почасти це 

сама війна, заримована у короткі 

строфи-постріли. Тут немає штучного 

конструювання метафор заради 

метафор, тож годі сподіватися, що ці 

вірші «впишуться» у теперішні 

поетичні тренди, пристрасні, живі і 

страшні, вони є самовидцями цієї 

неоголошеної й незавершеної війни, 

котра мусить бути прожитою, проговореною і почутою, щоб «ніколи знову». 
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Опорні конспекти 
1. Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів : 

опорний конспект лекцій. Ч.2 / уклад. В. Г. Луцяк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 60 с. + Електронна 

копія. 

2. Гнидюк І. В.  Державні фінанси : опорний конспект лекцій 

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

2016. – 119 с. + Електронна копія. 

3. Романовська Ю. А.  Соціальне страхування : опорний конспект 

лекцій / Ю. А. Романовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 90 с. + Електронна копія. 

4. Бондаренко В. М.  Управління продажем : опорний конспект лекцій 

/ В. М. Бондаренко, О. П. Баніт. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 64 с. + Електронна копія. 

5. Самохвал О. О.  Методологія і організація наукових досліджень : 

опорний конспект лекцій / О. О. Самохвал. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 67 с. + Електронна копія. 

6. Западинська І. Г.  Історія першої іноземної мови : опорний конспект 

лекцій / І. Г. Западинська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 50 с. + Електронна копія. 

7. Калініченко А. І.  Історія зарубіжної літератури : опорний конспект 

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 80 с. + Електронна копія. 

8. Черній Г. В.  Філософія мови : опорний конспект лекцій 

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

2016. – 63 с. + Електронна копія. 

9. Вуколова В. О.  Основи теорії мовної комунікації : опорний конспект 

лекцій / В. О. Вуколова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

 

Методичні видання 
1. Костунець Т. А.  Web-дизайн і web-програмування : завдання до 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна 

кібернетика" / Т. А. Костунець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 32 с. + Електронна копія. 

2. Сухоребра Т. І.  Адміністративне право : методичні рекомендації до 

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

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

підприємництві" / Т. І. Сухоребра. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 38 с. + Електронна копія. 

3. Коцеруба Н. В.  Аналіз господарської діяльності : завдання до практичних 

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

підприємництво" : спец. 6.03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний 
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фінансовий контроль" / Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

4. Ковальчук С. П.  Аналіз господарської діяльності : методичні 

рекомендації та ситуаційні завдання до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний 

фінансовий контроль" / С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 32 с. + Електронна копія. 

5. Ковінько О. М.  Аутсорсинг в маркетингу : методичні рекомендації до 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / О. М. Ковінько. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 35 с. + Електронна копія. 

6. Бухгалтерський облік : практикум / авт.: В. В. Сопко, А. П. Шаповалова, 

О. М. Ромашко, Г. В. Зябченкова. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 92 с. 

7. Яковишина Н. А.  Бухгалтерський облік у фінансових установах : 

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

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

/ Н. А. Яковишина, М. М. Настенко, Н. М. Гудзенко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 32 с. + Електронна копія. 

8. Гусак Л. П.  Вища та прикладна математика : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей 

/ Л. П. Гусак. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 

47 с. + Електронна копія. 

9. Іваницька Н. Б.  Вступ до мовознавства : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 

науки" : спец. 6.035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури 

(переклад включно)" / Н. Б. Іваницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 32 с. + Електронна копія. 

10. Сушко Н. М.  Гроші та кредит : практикум : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

проф. спрям. "Банківська справа", "Державна казначейська справа", 

"Страховий менеджмент", "Фінансове посередництво", "Державні фінанси" 

/ Н. М. Сушко, Т. Ф. Сундук. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 37 с. 

11. Міняйло В. П.  Державний фінансовий контроль організацій і установ : 

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

підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний 

фінансовий контроль" / В. П. Міняйло. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 55 с. 

12. Киричук А. С.  Держане право зарубіжних країн : програма та робоча 

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

"Право" : спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" / А. С. Киричук, 

Н. П. Костюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

43 с. + Електронна копія. 

13. Бондар М. В.  Дослідження операцій : завдання до практичних занять : 

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

напр. 6.030502 "Економічна кібернетика" / М. В. Бондар. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 54 c. + Електронна копія. 
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/ І. І. Поліщук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 30 с. + Електронна копія. 

81. Кузьміна О. М.  Системи автоматизованого проектування : програма та 

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

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" / О. М. Кузьміна. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 24 с. + 

Електронна копія. 

82. Радзіховська Л. М.  Системний аналіз : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освітній ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна 

кібернетика" / Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 38 с. + Електронна копія. 

83. Слободиська А. О.  Соціологія : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : для всіх напрямів підготовки : для всіх спеціальностей 

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

2017. – 21 с. + Електронна копія. 

84. Іванченко Н. О.  Статистика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" 

:галузь знань "Економіка та підпр." : спец. "ЕК", "Фін. і кредит", "Облік і 

аудит", "Товарозн. і торгов. підпр." : спеціаліз: "Страх. менеджм.", "Банк. 

справа", "ДФ", "Фін. посередн.", "ОАП", "ДФК" / Н. О. Іванченко. – Київ : 

КНТЕУ, 2016. – 18 с. 

85. Фурман Т. Ю.  Статистика ринку товарів та послуг : програма та робоча 

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

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

організацій торгівлі " / Т. Ю. Фурман. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. 

86. Гладьо С. В.  Стилістика першої іноземної мови : завдання до практичних 

занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 

6.035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад 

включно)" / С. В. Гладьо. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 79 с. + Електронна копія. 

87. Гладьо С. В.  Стилістика першої іноземної мови : методичні рекомендації 

до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 

науки" : спец. 6.035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури 

(переклад включно)" / С. В. Гладьо. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 101 с. + Електронна копія. 

88. Денисюк О. М.  Стратегічний аналіз : програма та робоча програма : 

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

спец. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль. 

Облік і аудит в підприємництві" / О. М. Денисюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 23 с. + Електронна копія. 
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89. Криворук В. М.  Технологія продукції ресторанного господарства : 

методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції", "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 

"Харчові технології та інженерія", "ГРС" : проф. спрям. "Технології в 

ресторанному господарстві" / В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 65 с. + Електронна копія. 

90. Левицька І. В.  Технологія продукції ресторанного господарства : 

програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0517 

"Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", 1402 

"Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.051701 "ХТІ", 6.140101 "ГРС" : проф. 

спрям. "Технології в ресторанному господарстві" / І. В. Левицька, 

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

2016. – 67 с. + Електронна копія. 

91. Маршук Л. М.  Управління державним боргом : методичні рекомендації 

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

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

спеціаліз. "Державні фінанси" / Л. М. Маршук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 57 с. + Електронна копія. 

92. Андрущенко Н. О.  Управління змінами : методичні рекомендації до 

практичних занять з елементами ділової гри : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань "Управл. та адмініструв.", "Соц. та повед. науки" : спец. "Менеджм.", 

"Економіка" : спеціаліз. "Менеджм. організ.", "Менеджмент митної справи", 

"ЕП.", "Міжнародна економіка.", "Економічна безпека підприємства" 

/ Н. О. Андрущенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 38 с. + Електронна копія. 

93. Поліщук І. І.  Управління лояльністю споживачів : методичні 

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

"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / І. І. Поліщук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + 

Електронна копія. 

94. Соколовська В. В.  Управління персоналом : програма та робоча 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" / В. В. Соколовська, 

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

2017. – 22 с. + Електронна копія. 

95. Демченко О. П.  Управління фінансовими ризиками : програма та робоча 

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

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

спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове посередництво" / О. П. Демченко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 20 с. + 

Електронна копія. 

96. Пуздимір М. І.  Фізичне виховання. Легка атлетика : методичні 

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

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 31 с. + Електронна копія. 

97. Сальникова С. В.  Фізичне виховання. Плавання : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : для усіх 
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спеціальностей / С. В. Сальникова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

98. Бичков М. М.  Філософія - Логіка : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : для усіх спеціальностей : для усіх 

спеціалізацій / М. М. Бичков. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 114 с. + Електронна копія. 

99. Смагло О. В.  Фінанси зарубіжних корпорацій : методичні рекомендації 

до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 035 "Економіка 

та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 

6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030501 "Менеджмент" / О. В. Смагло. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 31 с. + 

Електронна копія. 

100. Далєвська Т. А.  Фінанси підприємства : програма та робоча програма : 

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

підгот. "Фінанси і кредит", "Міжнародна економіка", "Облік і аудит", "ЕК" : 

проф. спрям. "ДФ", "МЕ", "ДФК", "Облік і аудит в підприємництві", "ЕК" 

/ Т. А. Далєвська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 27 с. + Електронна копія. 

101. Громова А. Є.  Фінанси страхових організацій : методичні рекомендації до 

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

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

проф. спрям. "Державні фінанси" / А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-

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

102. Фурман Т. Ю.  Фінансова статистика : методичні рекомендації до 

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

підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні 
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КНТЕУ, 2016. – 35 с. + Електронна копія. 

103. Покиньчереда В. В.  Фінансовий корпоративний контроль : методичні 

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

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

спеціаліз. "Фінансовий контроль" / В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничо-

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

104. Гнидюк І. В.  Фінансовий ринок : програма та робоча програма : освіт. 

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

підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси", 

"Фінансове посередництво" / І. В. Гнидюк, Т. А. Далєвська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. 

105. Коновал В. В.  Ярмаркова та виставкова діяльність : завдання до 

практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 
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  Електронні ресурси 
1. Костунець Т. А.  Web-дизайн і web-програмування : завдання до 

практичних занять з елементами ділової гри [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Економічна кібернетика" / Т. А. Костунець. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/WEB_dyzain i 

WEB_programuvannia.pdf. 

2. Сухоребра Т. І.  Адміністративне право : методичні рекомендації до 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Облік і аудит в підприємництві" / Т. І. Сухоребра. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/26_2017/Administratyvne pravo 

bakalavr.pdf. 

3. Коцеруба Н. В.  Аналіз господарської діяльності : завдання до практичних 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Державний фінансовий контроль" / Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/3_2017/Analiz hospodar. diialn. 

bakalavr DFK.pdf. 

4. Ковальчук С. П.  Аналіз господарської діяльності : методичні 

рекомендації та ситуаційні завдання до самостійної роботи [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Державний фінансовий контроль" / С. П. Ковальчук. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/27_2017/Analiz hospodarskoi 

diialnosti bakalavr.pdf. 

5. Ковінько О. М.  Аутсорсинг в маркетингу : методичні рекомендації до 

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

"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/27_2017/Autsorsynh v marketynhu mahistr.pdf. 

6. Яковишина Н. А.  Бухгалтерський облік у фінансових установах : 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" 

/ Н. А. Яковишина, М. М. Настенко, Н. М. Гудзенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Bukh. oblik u fin. 

ustanovakh bakalavr.pdf. 

7. Виробнича практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 

/ авт.: В. В. Соколовська, Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Vyrobnycha_praktyka_MZD.pdf. 

8. Гусак Л. П.  Вища та прикладна математика : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх 

спеціальностей / Л. П. Гусак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
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відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Vyscha prykladna matematyka.pdf. 

9. Іваницька Н. Б.  Вступ до мовознавства : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" : спец. 6.035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та 

літератури (переклад включно)" / Н. Б. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/6_2017/Vstup do movoznavstva 

bakalavr.pdf. 

10. Державне управління та місцеве самоврядування : програма та робоча 

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

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

"Менеджмент організацій торгівлі", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 

/ авт.: В. В. Соколовська, Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Dergavne_upravlinnya_mistseve_s

amovryaduvannya.pdf. 

11. Киричук А. С.  Держане право зарубіжних країн : програма та робоча 

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

спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" / А. С. Киричук, 

Н. П. Костюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/29_2017/Derzh. pravo zarubizh. 

krain bakalavr.pdf. 

12. Ділові переговори : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0305 "Економіка 

та підприємництво" : для всіх спеціальностей / авт. Г. М. Красніцька. — Електронні 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Dilovi_peregovory.pdf. 

13. Бондар М. В.  Дослідження операцій : завдання до практичних занять 

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

підприємницво" : напр. 6.030502 "Економічна кібернетика" / М. В. Бондар. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Doslidgennia operatsiy_praktychni.pdf. 

14. Бондар М. В.  Дослідження операцій : методичні рекомендації до 

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

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

кібернетика" / М. В. Бондар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Doslidgennia operatsiy MR_1.pdf. 

15. Степова С. В.  Економіка і організація інформаційного бізнесу : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна 

кібернетика" / С. В. Степова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Ekonomika organizatsiya informatsiynogo biznesu.pdf. 

16. Хачатрян В. В.  Економіка підприємств торгівлі : методичні рекомендації 

до виконання курсових робіт [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.30504 "Економіка 

підприємства" / В. В. Хачатрян, Н. М. Богацька. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat 
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Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/1_2017/Ekonom. pidpr. torhivli 

bakalavr EP.pdf. 

17. Недбалюк О. П.  Економіка та організація біржової торгівлі : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка 

підприємства" / О. П. Недбалюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/Ekonomika organizatsiya birgovoi torgivli.pdf. 

18. Економіка та організація інноваційної діяльності : завдання до 

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

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

підприємства" / авт.: С. Д. Супрун, І. В. Чайка. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/35_2016/Ekonomika_organizatsiya_innovatsiynoi_diyalnosti.pdf. 

19. Хачатрян В. В.  Економіка та фінанси підприємства : завдання до 

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

0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент організацій" / В. В. Хачатрян. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Ekonomika finansy pidpryemstv.pdf. 

20. Турчак В. В.  Економіка торгівлі : програма та робоча програма 

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

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

спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / В. В. Турчак, В. В. Хачатрян. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/2_2017/Ekonomika torhivli 

bakalavr TKL.pdf. 

21. Левицька І. В.  Економіка туризму : програма та робоча програма 

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

обслуговування", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.140103 

"Туризм", 6.030601 "Менеджмент", "Менеджмент туристичного бізнесу" 

/ І. В. Левицька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Ekonomika turyzmu 

bakalavr MTB.pdf. 

22. Бондар М. В.  Економіко-математичне моделювання. Математичне 

програмування : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

кібернетика", "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства", 

"Маркетинг", "Міжнародна економіка". Ч. 2 / М. В. Бондар. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Ekonomiko_matematychne modeluvannia_2.pdf. 

23. Ткачук О. М.  Експертиза в міжнародній торгівлі : завдання до 

практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 07 

"Управління та адміністрування" : спеціаліз. 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" / О. М. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http:/10.0.2.150/docs/74_2016/Ekspertyza v mizhnar. torhivli mahistr.pdf. 
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24. Дзюмак М. А.  Експертиза паливно-мастильних матеріалів : програма та 

робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

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

діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та експертиза в митній справі" 

/ М. А. Дзюмак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/2_2017/Ekspertyz palyvn.-mast. 

mater. mahistr.pdf. 

25. Половенко Л. П.  Електронний документообіг : програма та робоча 

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

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

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

"Облік і оподаткування", "Фін. контроль" / Л. П. Половенко, К. В. Копняк. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/29_2017/Elektronnyi 

dokumentoobih bakalavr.pdf. 

26. Шарко В. В.  Естетика товарів та дизайн : програма та робоча програма 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне 

підприємництво" : проф. спрям. "Товарознавство та комерційна логістика" 

/ В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Estetyka tovariv ta dyzain 

bakalavr TKL.pdf. 

27. Левицька І. В.  Етнічні кухні : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

/ І. В. Левицька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/25_2017/Etnichni kukhni bakalavr.pdf. 

28. Соколовська В. В.  Зовнішня політика України : завдання до практичних 

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

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

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / В. В. Соколовська, Е. О. Ковтун, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Zovnishnya polityka Ukrainy.pdf. 

29. Климчук А. О.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : програма 

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

"Менеджмент і адміністрування", "Економіка та підприємництво", "Сфера 

обслуговування" : спец. "Менеджмент", "Маркетинг", "Туризм", "Готельно-ресторанна 

справа" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" / А. О. Климчук, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/29_2017/ZED pidpryiemstva 

bakalavr.pdf. 

30. Поліщук О. А.  Інвестиційний менеджмент : методичні рекомендації для 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 

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

"Економіка", 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Міжнародна економіка", "Менеджмент 

організацій" / О. А. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
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відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/6_2017/Investytsiinyi menedzhment mahistr.pdf. 

31. Левицька І. В.  Інженерне та технологічне обладнання : програма та 

робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 

"Сфера обслуговування", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 242 "Туризм", 

073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Туристичний менеджмент" / І. В. Левицька, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/7_2017/Inzhenerne ta tekhnoloh. oblad. bakalavr.pdf. 

32. Замкова Н. Л.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання 

до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 073 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент туристичного бізнесу" / Н. Л. Замкова, 

Н. В. Войнаровська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2017/27_2017/Inozemna mova (za prof. spriam.) bakalavr.pdf. 

33. Паславська І. Б.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : 

методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Економічна кібернетика" / І. Б. Паславська. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/25_2017/Inozemna mova (za prof. 

spriam.) bakalavr.pdf. 

34. Добровольська Н. В.  Інформаційні системи і технології в туристичній 

індустрії : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 6.1400103 

"Туризм" / Н. В. Добровольська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/3_2017/Informats. syst. i tekhnol. v tur. industr. 

bakalavr T.pdf. 

35. Слободиська О. А.  Історія держави і права : методичні рекомендації та 

завдання до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Комерційне право" : спеціаліз. "Фінансове право" 

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

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

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Istoriya dergavy prava.pdf. 

36. Калініченко А. І.  Історія зарубіжної літератури : завдання до практичних 

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 

науки" : спец. 035 "Філологія (035.04 Германські мови та літератури (переклад 

включно))" / А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/4_2017/Istoriia zarubizhnoi literatury zavd..pdf. 

37. Калініченко А. І.  Історія зарубіжної літератури : методичні рекомендації 

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

03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія (035.04 Германські мови та літератури 

(переклад включно))" / А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/4_2017/Istoriia zarubizhnoi literatury metod. 

rek..pdf. 

38. Маршук Л. М.  Казначейська система обслуговування бюджетів : 

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

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і 

кредит" / Л. М. Маршук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
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відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Kaznacheiska systema obslugovuvannia budgetiv.pdf. 

39. Боковець В. В.  Комунікативний менеджмент : завдання до практичних 

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

обслуговування", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.140103 

"Туризм", 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 6.030601 "Менеджмент 

туристичного бізнесу" / В. В. Боковець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/25_2017/Komunikatyvnyi menedzhment 

bakalavr.pdf. 

40. Настенко М. М.  Консолідація фінансової звітності : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

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

спеціаліз. "Облік і оподаткування" / М. М. Настенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/3_2017/Konsolid. fin. zvitnosti 

mahistr.pdf. 

41. Шлапак О. А.  Кризові комунікації : програма та робоча програма 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / 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/2016_2017_navch_rik/73_2016/Kryzovi komunikatsii 

mahistr M.pdf. 

42. Чугу С. Д.  Латинська мова : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 

науки" : спец. 035 ""Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад 

включно)" / С. Д. Чугу. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2017/25_2017/Latynska mova bakalavr.pdf. 

43. Чугу С. Д.  Латинська мова : програма та робоча програма [Електронний 

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

спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" / С. Д. Чугу. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/7_2017/Latynska mova 

bakalavr.pdf. 

44. Вуколова В. О.  Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови : 

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

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

/ В. О. Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/6_2017/Linhvokrainoznavstvo krain pershoi inoz. movy 

Zavdannia.pdf. 

45. Вуколова В. О.  Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови : 

методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія" 

/ В. О. Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/6_2017/Linhvokrainoznavstvo krain pershoi inoz. movy 

Metodychni.pdf. 

46. Буга Н. Ю.  Маркетинг у публічному управлінні : завдання до 

практичних занять з елементами ділової гри [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
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спеціаліз. "Маркетинг" / Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/Marketyng v publichnomu upravlinni.pdf. 

47. Іващук О. В.  Математичні методи і моделі ринкової економіки : 

методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт.ступінь 

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

спеціаліз. "Економічна кібернетика" / О. В. Іващук. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/Matematychni metody i modeli 

rynkovoi ekonomiky.pdf. 

48. Іващук О. В.  Математичні методи і моделі ринкової економіки : програма 

та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 

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

кібернетика" / О. В. Іващук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/4_2017/Matem. metody i modeli rynk. ekon. mahistr EK.pdf. 

49. Ліщинська Л. Б.  Методологія і організація наукових досліджень : 

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

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

"Економічна кібернетика" / Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/7_2017/Metodolohiia i OND 

mahistr.pdf. 

50. Лобачева І. Ф.  Методологія та організація наукових досліджень : 

методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

оподаткування" : спеціаліз. "Фінансовий контроль" / І. Ф. Лобачева. — Електронні 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/Metodologiya 

ta organizatsiya naukovyh doslidgen.pdf. 

51. Киричук А. С.  Міжнародне економічне право : програма та робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 305 

"Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" 

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

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Mizhnarodne ekonomichne 

pravo bakalavr ME.pdf. 

52. Недбалюк О. П.  Міжнародне технічне регулювання : програма та робоча 

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

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

діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та експертиза в митній справі", 

"Товарознавство та комерційна логістика" / О. П. Недбалюк. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/2_2017/Mizhnar. tekhn. rehuliuv. 

mahistr.pdf. 

53. Калініченко А. І.  Міжнародний протокол та етикет : завдання до 

практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія (035.04 Германські мови та літератури 

(переклад включно))" / А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/25_2017/Mizhnarodnyi protokol ta etyket zavd. 

bakalavr.pdf. 
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54. Калініченко А. І.  Міжнародний протокол та етикет : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія (035.04 Германські мови та 

літератури (переклад включно))" / А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/25_2017/Mizhnarodnyi protokol ta 

etyket metod. bakalavr.pdf. 

55. Кізюн А. Г.  Міжнародний туризм : методичні рекомендації та ситуаційні 

завдання до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : спеціаліз. "Міжнародний 

туристичний бізнес" / А. Г. Кізюн. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/8_2017/Mizhnarodnyi turyzm mahistr.pdf. 

56. Гатаулліна Е. І.  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : 

завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" : спец. 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Міжнародний туристичний бізнес" 

/ Е. І. Гатаулліна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Mignarodni kredytno_rozrahunkovi valutni operatsii.pdf. 

57. Коновал В. В.  Міжнародні перевезення : програма та робоча програма 

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

підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030503 

"Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / В. В. Коновал. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Mizhnarodni perevezennia 

bakalavr MZD.pdf. 

58. Чорна Н. М.  Мікроекономіка : завдання до практичних занять 

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

"Управл. та адмініструв." : спец. "Економ.", "МЕВ", "Облік і оподаткув.", "Фін., банк. 

спр. та страхув.", "Менеджм.", "Публ. управл. та адмін." : спеціаліз. "ЕК", "ЕП", "МЕ", 

"ФК", "МО" / Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/25_2017/Mikroekonomika bakalavr.pdf. 

59. Чорна Н. М.  Мікроекономіка : методичні рекомендації до самостійної 

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

науки", "Управл. та адмініструв." : спец. "Економ.", "МЕВ", "Облік і оподаткув.", "Фін., 

банк. спр. та страхув.", "Менеджм.", "Публ. управл. та адмін." : спеціаліз. "ЕК", "ЕП", 

"МЕ", "ФК", "МО" / Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/26_2017/Mikroekonomika bakalavr.pdf. 

60. Ніколіна І. І.  Моделювання економічних процесів : завдання до 

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

0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" 

/ І. І. Ніколіна, І. О. Гулівата. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/1_2017/Modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv bakalavr 

EK.pdf. 

61. Настенко М. М.  Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 

підприємства : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
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оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" / М. М. Настенко, 

Н. А. Яковишина. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Oblik.-analit. zabezp. ek. 

bezp. pidpr. mahistr.pdf. 

62. Карпенко П. О.  Оздоровче харчування : програма та робоча програма 

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

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", 1401 "Сфера 

обслуговування" : спец. 8.05170113 "Технології в ресторанному господарстві", 

8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" / П. О. Карпенко, І. В. Левицька, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/2_2017/Ozdorovche kharchuvannia 

mahistr HRS.pdf. 

63. Вуколова В. О.  Основи теорії мовної комунікації : методичні рекомендації 

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

03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно))" / В. О. Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/26_2017/Osnovy teorii movn. komunik. bakalavr.pdf. 

64. Супрун С. Д.  Оцінка майна підприємства : завдання до практичних 

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. підгот. 6.030504 

"Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит" / С. Д. Супрун. — Електронні 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/27_2017/Otsinka 

maina pidpryiemstva bakalavr.pdf. 

65. Панькевич В. М.  Підприємницьке право : програма та робоча програма 

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

підприємництво" : для всіх спеціальностей / В. М. Панькевич. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Pidpryiemnytske pravo 

bakalavr.pdf. 

66. Павлюк Т. І.  Політична економія : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і 

оподаткування" : 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. 

"Економічна кібернетика", "ЕП", "МЕ", "Фінансовий контроль", "Облік і 

оподаткування", "Державні фінанси" / Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/7_2017/Politychna ekonomiia 

bakalavr.pdf. 

67. Юрчик І. Б.  Політична економія : методичні рекомендації та завдання до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 051 

"Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" : спеціаліз. "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка", "ЕП", 

"Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" / І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/3_2017/Politychna 

ekonomiia bakalavr.pdf. 

68. Іваницька Н. Б.  Порівняльна граматика першої іноземної та української 

мов : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 6.035 "Філологія" : 

спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Н. Б. Іваницька. — 
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Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/26_2017/Porivnialna hramatyka bakalavr.pdf. 

69. Порівняльна граматика першої іноземної та української мов : програма та 

робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія" / авт. Н. Б. Іваницька. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Porivnyalna_gramatyka_angl_ukr_

mov.pdf. 

70. Киричук А. С.  Правове регулювання туристичної діяльності : програма 

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

1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / А. С. Киричук. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Pravove rehuliuv. turyst. 

diialn. bakalavr T.pdf. 

71. Ткачук І. В.  Практичний курс письмового перекладу : завдання до 

практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 035 

"Філологія" : спеціаліз. "Переклад - англійська, німецька мови" / І. В. Ткачук. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Praktychnyi kurs pysmovogo perekladu.pdf. 

72. Радзіховська Л. М.  Прогнозування соціально-економічних процесів : 

методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Економічна кібернетика" / Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/Prognozuvannia 

sotsialno_ekonomichnyh protsesiv.pdf. 

73. Радзіховська Л. М.  Прогнозування соціально-економічних процесів : 

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

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

кібернетика" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в 

підприємництві" / Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Prohnozuv. sots.-

ekonom. protsesiv bakalavr OAP.pdf. 

74. Шостак У. В.  Програма виробничої практики [Електронний ресурс] : 

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

6.020303 "Філологія (переклад)" / У. В. Шостак. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/29_2017/Prohrama vyrobnychoi 

praktyky bakalavr.pdf. 

75. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.140103 "Туризм" : з. ф. н. / авт.: Левицька І. В., Киричук А. С., Іванченко Г. В., 

Богацька Н. М., Черній Г. В., Онищук Н. В., Коновал В. В. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Prohr. kvalif. ekz. 

bakalavr T zfn.pdf. 
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76. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.140103 "Туризм" : д. ф. н. / авт.: Левицька І. В., Киричук А. С., Іванченко Г. В., 

Швець Г. В., Онищук Н. В., Коновал В. В., Постова В. В. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Prohr. kvalif. ekz. 

bakalavr T dfn.pdf. 

77. 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.: Левицька І. В., Кізюн А. Г., Бабчинська О. І., Іванченко Г. В., Ковтун Е. О., 

Павлюк Т. І., Чорна Н. М., Панькевич В. М. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Prohr. kvalif. ekz. 

bakalavr MTB dfn.pdf. 

78. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" : д. ф. н. / авт.: 

І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, Т. А. Далєвська. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Prohr. kvalif. ekz. 

bakalavr FP dfn.pdf. 

79. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

Онищук Н. В., Коновал В. В., Постова В. В., Криворук В. М. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Prohr. kvalif. ekz. 

bakalavr zfn.pdf. 

80. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 6.051701 "Харчові технології та 

інженерія" : д. ф. н. / авт.: Левицька І. В., Балдинюк А. Г., Буга Н. Ю., Гарбар В. А., 

Постова В. В., Криворук В. М. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Prohr. kvalif. ekz. 

bakalavr KhTI dfn.pdf. 

81. Яремко С. А.  Проектування торговельних об'єктів : програма та робоча 

програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. підгот. 6.030601 

"Менеджмент", 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : проф. 

спрям. "Менеджмент організацій торгівлі" / С. А. Яремко. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Proektuv. torhov. obiektiv 

bakalavr MOT.pdf. 

82. Махначова Н. М.  Публічне управління : програма та робоча програма 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління і 

адміністрування" : спеціаліз. "Менеджмент організацій" / Н. М. Махначова. — 



38 

 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/73_2016/Publichne upravlinnya 

mahistr MO.pdf. 

83. Ковінько О. М.  Реклама в торгівлі : завдання до практичних занять 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/Reklama v torgivli 

praktychni.pdf. 

84. Ковінько О. М.  Реклама в торгівлі : методичні рекомендації до 

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

"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Reklama v torgivli_MR.pdf. 

85. Гринь В. В.  Рекреалогія : завдання до практичних робіт [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. "Туризм", "Готельно-ресторанна 

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

/ В. В. Гринь. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Rekrealogiya.pdf. 

86. Маскевич О. Л.  Релігієзнавство : методичні рекомендації до самостійної 

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

підприємництво" : спец. "Фінанси і кредит" : спец. "Державні фінанси", "Фінансове 

посередництво" / О. Л. Маскевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/Religiyeznavstvo.pdf. 

87. Поліщук І. І.  Ризики в маркетингу : методичні рекомендації до 

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

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

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/26_2017/Ryzyky v marketynhu mahistr.pdf. 

88. Семантико-стилістичні особливості перекладу фахових текстів : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 6.020303 "Філологія" / авт.: Л. О. 

Сікорська, Т. І. Ковалевська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/35_2016/Semantyko_stylistychni_osoblyvosti_perekladu_MR_SRS.p

df. 

89. Кузьміна О. М.  Системи автоматизованого проектування : програма та 

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

"Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" / О. М. Кузьміна. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/8_2017/Systemy avtomatyz. proektuv. mahistr.pdf. 

90. Радзіховська Л. М.  Системний аналіз : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освітній ступінь "магістр" : галузь знань 05 

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

кібернетика" / Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/27_2017/Systemnyi analiz mahistr.pdf. 

91. Слободиська А. О.  Соціологія : програма та робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх напрямів підготовки : для 

всіх спеціальностей / А. О. Слободиська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/29_2017/Sotsiolohiia 

bakalavr.pdf. 

92. Фурман Т. Ю.  Статистика ринку товарів та послуг : програма та робоча 

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

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

спеціаліз."Менеджмент організацій торгівлі " / Т. Ю. Фурман. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/4_2017/Statystyka rynku 

tovariv ta posluh baklavr MOT.pdf. 

93. Гладьо С. В.  Стилістика першої іноземної мови : завдання до практичних 

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 

науки" : спец. 6.035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад 

включно)" / С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2017/26_2017/Stylistyka pershoi inozemnoi movy bakalavr.pdf. 

94. Гладьо С. В.  Стилістика першої іноземної мови : методичні рекомендації 

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

03 "Гуманітарні науки" : спец. 6.035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та 

літератури (переклад включно)" / С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat 

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/27_2017/Stylistyka pershoi inoz. movy 

bakalavr.pdf. 

95. Денисюк О. М.  Стратегічний аналіз : програма та робоча програма 

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

підприємництво" : спец. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий 

контроль. Облік і аудит в підприємництві" / О. М. Денисюк. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/2_2017/Stratehichnyi analiz 

mahistr.pdf. 

96. Буга Н. Ю.  Стратегічний маркетинг : завдання до практичних занять 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" : спеціаліз. "Маркетинг", "Товарознавство та комерційна логістика" 

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

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

http://10.0.2.150/docs/72_2016/Strategichnyi marketyng.pdf. 

97. Криворук В. М.  Технологія продукції ресторанного господарства : 

методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції", "Сфера обслуговування" : напр. підгот. "Харчові 

технології та інженерія", "ГРС" : проф. спрям. "Технології в ресторанному 

господарстві" / В. М. Криворук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/1_2017/Tekhnoloh. produktsii restor. hospodar. 

bakalavr.pdf. 
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98. Левицька І. В.  Технологія продукції ресторанного господарства : 

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

знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", 

1402 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.051701 "ХТІ", 6.140101 "ГРС" : проф. 

спрям. "Технології в ресторанному господарстві" / І. В. Левицька, В. М. Криворук. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/2_2017/Tekhnoloh. produkts. 

restor. hospodar. bakalavr.pdf. 

99. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва : робоча 

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

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

підприємництво" : спецааліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. В. Г. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Tovaroznavstvo_syrovyny_material

iv_zasobiv_vyrobnytstva.pdf. 

100. Торговельні мережі : програма та робоча програма [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, 2016. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Torgovelni_meregi.pdf. 

101. Маршук Л. М.  Управління державним боргом : методичні рекомендації 

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

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

страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / Л. М. Маршук. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/6_2017/Upravlinnia 

derzhavnym borhom mahistr.pdf. 

102. Андрущенко Н. О.  Управління змінами : методичні рекомендації до 

практичних занять з елементами ділової гри [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань "Управл. та адмініструв.", "Соц. та повед. науки" : спец. 

"Менеджм.", "Економіка" : спеціаліз. "Менеджм. організ.", "Менеджмент митної 

справи", "ЕП.", "Міжнародна економіка.", "Економічна безпека підприємства" 

/ Н. О. Андрущенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/6_2017/Upravlinnia zminamy mahistr.pdf. 

103. Боковець В. В.  Управління інноваціями : методичні рекомендації до 

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

0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / В. В. Боковець. — Електронні 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/Upravlinnia 

innovatsiyamy.pdf. 

104. Поліщук І. І.  Управління лояльністю споживачів : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

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

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/1_2017/Upravl. loialnistiu spozhyvachiv mahistr M.pdf. 
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105. Соколовська В. В.  Управління персоналом : програма та робоча програма 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" / В. В. Соколовська, Л. В. Бондарчук. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/29_2017/Upravlinnia personalom 

bakalavr.pdf. 

106. Демченко О. П.  Управління фінансовими ризиками : програма та робоча 

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

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

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

/ О. П. Демченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/2_2017/Upravl. finansovymy 

ryzykamy mahistr.pdf. 

107. Пуздимір М. І.  Фізичне виховання. Легка атлетика : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

для усіх спеціальностей / М. І. Пуздимір. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/1_2017/Fiz. vykhov. Lehka atletyka bakalavr.pdf. 

108. Сальникова С. В.  Фізичне виховання. Плавання : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

для усіх спеціальностей / С. В. Сальникова. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/1_2017/Fiz. vykhov. Plavannia 

bakalavr.pdf. 

109. Бичков М. М.  Філософія - Логіка : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для усіх спеціальностей : для 

усіх спеціалізацій / М. М. Бичков. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/7_2017/Filosofiia - Lohika bakalavr.pdf. 

110. Смагло О. В.  Фінанси зарубіжних корпорацій : методичні рекомендації 

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

035 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. 

підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030501 "Менеджмент" / О. В. Смагло. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/27_2017/Finansy zarubizhnykh korporatsii bakalavr.pdf. 

111. Далєвська Т. А.  Фінанси підприємства : програма та робоча програма 

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

підприємництво" : напр. підгот. "Фінанси і кредит", "Міжнародна економіка", "Облік і 

аудит", "ЕК" : проф. спрям. "ДФ", "МЕ", "ДФК", "Облік і аудит в підприємництві", "ЕК" 

/ Т. А. Далєвська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/29_2017/Finansy pidpryiemstva 

bakalavr.pdf. 

112. Громова А. Є.  Фінанси страхових організацій : методичні рекомендації до 

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

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

проф. спрям. "Державні фінанси" / А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/72_2016/Finansy strahovyh 

organizatsiy.pdf. 
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113. Фурман Т. Ю.  Фінансова статистика : методичні рекомендації до 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 

"Державні фінанси" / Т. Ю. Фурман. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/3_2017/Finansova statystyka bakalavr DF.pdf. 

114. Покиньчереда В. В.  Фінансовий корпоративний контроль : методичні 

рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

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

спеціаліз. "Фінансовий контроль" / В. В. Покиньчереда. — Електронні дані. – 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/3_2017/Fin. korporat. 

kontrol mahistr FK.pdf. 

115. Гнидюк І. В.  Фінансовий ринок : програма та робоча програма 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні 

фінанси", "Фінансове посередництво" / І. В. Гнидюк, Т. А. Далєвська. — Електронні 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/2_2017/Finansovyi rynok 

bakalavr.pdf. 

116. Коновал В. В.  Ярмаркова та виставкова діяльність : завдання до 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" 

/ В. В. Коновал, Л. П. Середницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/26_2017/Yarmarkova ta vystavkova diialnist 

bakalavr.pdf. 

117. Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. Ч.2 / уклад. В. Г. Луцяк. — 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/28_2017/Materialoznavstvo ta OTVT OKL.pdf. 

118. Нужний Є. М.  Інструментальні засоби електронного офісу [Електронний 

ресурс] : навч. посібник / Є. М. Нужний, І. В. Клименко, О. О. Акімов. — Електронні 

дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

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

119. Гаврилко П. П.  Збірник рецептур національної кухні країн Європи 

[Електронний ресурс] / П. П. Гаврилко. – 2-ге вид. — Електронні дані. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

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

120. Архипов В. В.  Этнические кухни: особенности культуры и традиций 

питания народов мира [Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. В. Архипов. — 

Електронные данные. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – Систем. 

требования: Acrobat Reader. – Режим доступа: http://10.0.2.150/docs/CUL/Etnicheskie 

kuhni Arhipov 2016.pdf. 

121. Федоришен О.  Історії старого міста [Електронний ресурс] : збірник 

/ О. Федоришен, Н. Федоришина. – Вінниця : Віндрук, 2016. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Hudognya_literatura/Istorii staroho mista.pdf. 

122. Економічна теорія [Електронний ресурс] : навч. посібник / [Л. М. 

Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко, М. В. Глух, М. М. Касьяненко, Н. П. 

Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Манзюк, Т. В. Рябокінь]. — Електронні дані. – 
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Київ : Центр учбової літератури, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Ekonomichna teoriya Kasyanenko 2015.pdf. 

123. Економічна теорія права [Електронний ресурс] : навч. посібник / [Л. М. 

Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко, М. В. Глух, М. М. Касьяненко, Н. П. 

Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Манзюк]. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Ekonomichna teoriya prava Kasyanenko 2015.pdf. 

124. Сірко А. В.  Економічна теорія: політекономія [Електронний ресурс] : 

навч. посібник / А. В. Сірко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Ekonomichna teoriya Sirko 2014.pdf. 

125. Економічні теорії в системі наукових економічних знань [Електронний 

ресурс] : навч. посібник / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко, М. М. 

Теліщук, М. А. Корж, В. В. Нікончук, Т. В. Рябоконь, М. О. Скорик]. — Електронні 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Ekonomichni teorii Matseluh 2015.pdf. 

126. Солонінко К. С.  Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ К. С. Солонінко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

127. Офісний менеджмент. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко, Ю. М. Чичкан-Хліповка. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Ofis_menedgment prakt Skibitska 2016.pdf. 

128. Тюріна Н. М.  Логістика [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

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

129. Гудзь Н. В.  Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид. переробл.і доп. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2016. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Buhgalterskyi 

oblik Gudz 2016.pdf. 

130. Аудит [Електронний ресурс] : навч.посібник / С. І. Дерев'янко, 

Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М. Ганяйло. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Audit Derevyanko 2016.pdf. 

131. Шара Є. Ю.  Фінансовий облік I [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Fin_oblik_1_Shara 2016.pdf. 

132. Шара Є. Ю.  Фінансовий облік IІ [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Fin_oblik_2_Shara 2016.pdf. 

133. Гнидюк І. В.  Державні фінанси [Електронний ресурс] : опорний конспект 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/28_2017/Derzhavni finansy OKL.pdf. 

134. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) [Електронний ресурс] : 

підручник / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-

Кондрацька. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Finansy 2015.pdf. 
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135. Бедринець М. Д.  Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Електронний 

ресурс] / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко ; навч. посібник. — Електронні дані. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

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

136. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін. ; за заг. ред. І. О. Школьник. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Finansovyi analiz Shkolnik 

2016.pdf. 

137. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків 

[Електронний ресурс] : монографія. Т.1 / [Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. Матвєєв, 

О. М. Гайдаржийська та ін.]. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Finasova_dialnist_1.pdf. 

138. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків 

[Електронний ресурс] : монографія. Т.2. Корпоративні засади забезпечення 

конкурентоспроможності / [Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. Матвєєв, О. М. 

Гайдаржийська та ін.]. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Finasova_dialnist_2.pdf. 

139. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків 

[Електронний ресурс] : монографія. Т.3. Корпоративні основи здійснення фінансової 

діяльності в умовах комерційних банків / [Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. 

Матвєєв, О. М. Гайдаржийська та ін.]. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Finasova_dialnist_3.pdf. 

140. Романовська Ю. А.  Соціальне страхування [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/28_2017/Sotsialne strakhuvannia 

OKL.pdf. 

141. Назарчук Т. В.  Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / Т.В. Косіюк О.М. Назарчук. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2016. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Menedzhment_organizatsiy_ Nazarchuk_2016.pdf. 

142. Стратегічне управління корпораціями [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, В. І. Щелкунов, С. М. Подрєза. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Starteg upravlinnia korp Skibizkiy 

2016.pdf. 

143. Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська, С. М. Задорожна та ін. ; за заг. ред. М. П. Бутка. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Strateg_menedgment_Budko 

2016.pdf. 

144. Птащенко Л.  Фінансовий контролінг [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / Л. Птащенко, В. Сержанов. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Finansovyi_kontroling_Ptashchenko2016.pdf. 

145. Пріб К. А.  Діагностика в системі управління [Електронний ресурс] : 

навч.посібник / К. А. Пріб, Н. І. Патика. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Diagnostika v systemi upravlinnia Prib 2016.pdf. 
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146. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [Електронний 

ресурс] : навч. посібник / [Ю.Г. Козак, T. Sporek, А. Gribincea, Т. Shengelia, А. Kozak, О. 

А. Єрмакова, Н. С. Логвінова, Н. В. Короленко, А. С. Зборовська] ; за ред. Ю. Г. 

Козака. – 6-те вид., переробл. і доп. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/ZED pidpriemstvo region Kozak.pdf. 

147. Кучерова І. М.  Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Кучерова. — Електронні дані. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Fiskalne_reguluvannia_Kucherova_2016.pdf. 

148. Архипов В. В.  Экспертная оценка товаров (движимого имущества) 

[Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. В. Архипов. – 2-е изд. — Електронные 

данные. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – Систем. требования: Acrobat 

Reader. – Режим доступа: http://10.0.2.150/docs/CUL/Expertna otsinka tovariv Arhipov 

2016.pdf. 

149. Бондаренко В. М.  Управління продажем [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / В. М. Бондаренко, О. П. Баніт. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/28_2017/Upravlinnia prodazhem 

OKL.pdf. 

150. Архипов В. В.  Организация работы сомелье (все о вине в ресторане) 

[Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. В. Архипов. – 2-е изд. — Електронные 

данные. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – Систем. требования: Acrobat 

Reader. – Режим доступа: http://10.0.2.150/docs/CUL/Organizatsiya raboty somelie 

Arhipov 2016.pdf. 

151. Архіпов В. В.  Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління 

якістю продукції в сучасному ресторані [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ В. В. Архіпов. – 3-тє вид. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Restoranna sprava Arhipov 2016.pdf. 

152. Архипов В. В.  Барное дело: технология продукции и обслуживание в 

барах [Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. В. Архипов. – 2-е изд. — Електронные 

данные. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – Систем. требования: Acrobat 

Reader. – Режим доступа: http://10.0.2.150/docs/CUL/Barnoe delo Arhipov 2016.pdf. 

153. Мальська М. П.  Основи маркетингу у туризмі [Електронний ресурс] : 

підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Osnovy_marketyngu_v_turyzmi Malska 2016.pdf. 

154. Козак Ю. Г.  Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях 

[Електронний ресурс] : підручник / Ю. Г. Козак. — Електронні дані. – Київ : Центр 

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

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

155. Козак Ю. Г.  Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. 

Практичні застосування [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. Г. Козак, 

В. М. Мацкул. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Matem_metody_modeli_Kozak_2017.pdf. 

156. Трудове право України [Електронний ресурс] : підручник / [С. В. 

Вишновецька, Д.В. Журавльов, М. І. Іншин, В.Л.Костюк та ін. ; за ред. М. І. 

Іншина]. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Trudove_pravo_2016.pdf. 
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157. Дахно І. І.  Міжнародне приватне право-4 [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. — Електроннідані. – Київ : Центр 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Mizhnarodne pryvatne pravo 4  Dahno 2016.pdf. 

158. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : підручник / [О.І. 

Запорожець, В. М. Заплатинський, Б.Д. Халмурадов, В. І. Применко, В. О.Михайлюк, 

Т. Я. Коніцула]. – 2-ге вид. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Bezpeka gyttediyalnosti Zaporogets 2016.pdf. 

159. Цивільний захист [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Запорожець, 

В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов та ін. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Tsyvilnyi zahyst Zaporogets 2016.pdf. 

160. Самохвал О. О.  Методологія і організація наукових досліджень 

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

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/3_2017/Metodol. i 

orh. nauk. dosl. OKL.pdf. 

161. Інтерпретація художнього тексту [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / авт. С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

Access mode: http://10.0.2.150/docs/35_2016/Interpretatsiya_hudognyogo_tekstu_okl.pdf. 

162. Семантико-стилістичні особливості перекладу фахових текстів 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / авт. Т. І. Ковалевська. — 

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

System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/35_2016/Semantyko_stylistychni_osoblyvosti_perekladu_okl.pdf. 

163. Іваницька Н. Б.  Англійська мова бухгалтерського обліку, аудиту та 

фінансів [Електронний ресурс] = Mastering English in Accounting, Audit and Finance : 

навчальний посібник / Н. Б. Іваницька, Л. О. Сікорська. — Електронні дані. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2014. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/35_2016/Angl_mova_buh_obliku_audytu_finansiv.pdf. 

164. Западинська І. Г.  Історія першої іноземної мови [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / І. Г. Западинська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat 

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/28_2017/Istoriia pershoi inoz. movy 

OKL.pdf. 

165. Мальська М. П.  Англо-український словник термінів сфери туризму 

[Електронний ресурс] / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – System requrements: 

Acrobat Reader. – Access mode: 

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

166. Калініченко А. І.  Історія зарубіжної літератури [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/28_2017/Istoriia zarubizhnoi l-ry 

OKL.pdf. 

167. Барка В. К.  Жовтий князь [Електронний ресурс] / В. К. Барка. — 

Електронні дані. – Київ, 2016. – (Серія "Видатні українські твори. Історія в романах та 

повістях"). – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Hudognya_literatura/Vasyl Barka Zhovtyi kniaz.pdf. 
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168. Самчук У. О.  Марія [Електронний ресурс] : повість / У. О. Самчук. — 

Електронні дані. – Київ : Знання, 2015. – (Серія "Скарби"). – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Hudognya_literatura/Ulas Samchuk 

Mariia.pdf. 

169. Гурська Л. І.  Релігієзнавство [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ Л. І. Гурська. – 2-ге вид., переробл. та доп. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

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

170. Черній Г. В.  Філософія мови [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / Г. В. Черній. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http:/10.0.2.150/docs/74_2016/Filosofiia movy OKL.pdf. 

171. Хамітов Н.  Історія філософії. Проблема людини та її меж [Електронний 

ресурс] : вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посібник зі 

словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під ред. Н. Хамітова. – 4-те вид., 

переробл. та доп. — Електронні дані. – Київ : КНТ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Istoriya_filosofii_Hamitov.pdf. 

172. Бутко М. П.  Економічна психологія [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа ; за заг. ред. М. П. Бутка. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Economichna psyhologiya Butko 

2016.pdf. 

173. Вуйчич Н.  Життя без обмежень. Шлях до неймовірно щасливого життя 

[Електронний ресурс] / Н. Вуйчич. — Електронні дані. – Київ : Форс Україна, 2016. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Hudognya_literatura/Nik Vuichych Zhyttia bez obmezhen.pdf. 

174. Вуколова В. О.  Основи теорії мовної комунікації [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / В. О. Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/28_2017/OTMK OKL.pdf.  
 

 

 

 

 

 

 

 


