
 

 

  
 
 
 
  

 

 

Бібліотека 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ     

БЮЛЕТЕНЬ 
                НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 

 

 
(листопад 2017) 

 

 

 

 

 
 



 

Стр 6 

2  Бюлетень нових надходжень літератури за листопад 2017 року

 

 

Посібник побудовано так, що до нього увійшли традиційні 

питання, які розглядаються в курсі безпеки життєдіяльності з 

позицій особистісно орієнтованого навчання. Підготовка 

студентів у рамках курсу безпеки життєдіяльності містить 

теоретичні питання, спрямовані на формування належних 

предметних компетентностей, вироблення ідеології поведінки 

та забезпечення майбутніх спеціалістів важливим 

інструментом не лише щоденного безпечного контактування з 

навколишнім світом, а й готує до безпечного виконання 

технологічних процесів різних рівнів складності. 

Рекомендується для використання в своїй діяльності 

студентам та науково-педагогічним працівникам вищих 

навчальних закладів, практичним працівникам освітньої галузі. 

 

 

 

 

 

 

Посібник містить виклад матеріалу курсу «Вища 

математика» в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти 

першого та другого рівня акредитації, затвердженої управлінням 

кадрів та навчальних закладів Міністерства зв’язку України в 1998 

році. Посібник призначається для студентів різних форм навчання 

та викладачів технікумів, ліцеїв, коледжів та гуманітарних 

інститутів. Достатньо широка система вправ дозволяє 

використовувати посібник як задачник. 
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Розглядаються математичні методи та моделі, які 

застосовуються для аналізу широкого кола різноманітних 

прикладних задач економіки. Основна увага зосереджена на 

конкретних прикладах щодо бакалаврських, магістерських та 

PhD дисертаційних досліджень. При розрахунках 

використовуються сучасні пакети прикладних програм. 

Бакалаврам, магістрантам з економіки та науковцям, що 

займаються дослідженням економічних процесів та явищ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підручник охоплює основні теми курсу теоретичної 

механіки. До кожної теми надається коротко теоретичний 

матеріал, контрольні запитання, розв’язки типових задач, 

вихідні дані варіантів завдань за темами, а також зразок 

виконання аналогічних завдань тем. Підручник містить приклади 

розв’язків задач та завдання для самостійного опрацювання зі 

статики, кінематики та динаміки. 
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У навчальному посібнику висвітлено матеріал згідно з 

класифікацією овочів, фруктів, ягід, грибів і продуктів їхньої 

переробки з урахуванням новітніх досягнень біології, хімії, 

стандартизації. Досліджено якість плодоовочевих товарів 

відповідно до нормативної технічної документації, їх споживні 

властивості і стійкість до фізіологічних розладів шляхом 

визначення їхнього хімічного складу із застосуванням сучасних 

методів дослідження. Приділено увагу науково-дослідній роботі 

студентів у галузі плодоовочівництва. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів III—

IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 

«Торгівля», аспірантів, а також для фахівців відповідних галузей. 

 

 

 

 

 

 

У збірнику наведено ситуаційні задачі та методики їх 

розв’язання, які розкривають найважливіші проблеми розвитку 

роздрібної торговельної мережі, формування конкурентного 

середовища, організації продажу товарів і обслуговування 

покупців, структурно-територіальної організації оптової 

торгівлі, розвитку складської мережі й ефективності її 

використання, товаропостачання, організації тарообороту у 

роздрібній та оптовій торгівлі. Видання містить кросворди і 

термінологічний словник, які сприяють поглибленню та закріп-

ленню теоретичних знань з дисципліни «Організація торгівлі». 

Рекомендований для студентів різних спеціальностей з 

напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Товарознавство і торговельне підприємництво».  
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На сторінках книги у доступній формі розкриваються 

теоретичні поняття і положення стратегічного менеджменту, 

наводяться прикладні аспекти його використання в умовах 

посилення процесів глобалізації та інтеграції. Читачеві 

пропонуються найпоширеніші і випробувані часом інструменти 

сучасного етапу розвитку стратегічного менеджменту, 

застосування яких допоможе уникнути багатьох помилок 

підприємницької діяльності в Україні. Посібник розрахований на 

студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, 

викладачів економічних і управлінських дисциплін та широкий 

загал практикуючих менеджерів. Він буде також корисним для 

керівників господарюючих суб’єктів різних форм власності для 

формування місії, цілей, нових ринкових сегментів, конкурентних 

переваг та унікальних шляхів перспективного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

Розкрито суть і роль інновацій в соціально-економічному 

розвитку. Охарактеризовано життєвий цикл інновацій, 

особливості інноваційного процесу та інноваційної діяльності на 

підприємстві, принципи формування інноваційного потенціалу, 

структуру ринку інновацій. Розглянуто механізми та 

інструменти державного регулювання інноваційної діяльності 

та їх вплив на формування національної інноваційної системи. 

Запропоновано сучасні підходи до організування інновацій та 

проектування організаційних структур управління інноваціями. 

Представлено систему управління інноваціями на підприємстві з 

врахуванням світових тенденцій; показано взаємозв’язок 

інноваційної стратегії та інноваційної політики на мікрорівні. 

Визначено та обґрунтовано засади проектного управління 

інноваціями, запропоновано метрику інновацій та методичний 

інструментарій оцінки ефективності та результативності 

управління інноваціями на підприємстві. 
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Для студентів, майстрів, аспірантів, спеціалістів організацій та державних 

службовців, науковців, освітян, що вивчають сучасні проблеми інноваційного розвитку 

економіки. 

 

 

 

 

 

Розкрито теоретико-методологічні та методико-

прикладні засади розвитку готельного господарства за сучасних 

умов ринкового господарювання, проаналізовано розвиток сфери 

готельного господарства в Україні, зокрема розкрито оцінку 

діяльності вітчизняної сфери готельного господарства, здійснено 

маркетингово-соціологічний аналіз ринку туристичних і 

готельних послуг, досліджено інвестиційну привабливість 

готельного господарства регіонів України. 

Обґрунтовано напрями підвищення ефективності 

організаційно-економічного механізму управління сфери 

готельного господарства в Україні. 

Для науковців, економістів, аспірантів, студентів вищих 

навчальних закладів, наукових установ, а також керівників і 

фахівців, що займаються питаннями управління розвитком сфери 

готельного господарства. 

 

 

 

 

 

 

Видання надає змогу засвоїти теоретичні основи з обліку 

господарських операцій на підприємствах торгівлі та 

ресторанного господарства, набути практичних навичок відо-

браження в обліку товарних операцій та результатів 

діяльності підприємств торгівлі та ресторанного 

господарства. У посібнику наводяться основні питання, що 

розкривають зміст теми, теоретичні основи, практичні 

завдання для аудиторної та самостійної підготовки, тести для 
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контролю рівня засвоєння матеріалу, а також контрольні питання для проміжного та 

підсумкового контролю знань. Посібник розраховано для студентів напряму підготовки 

«Облік і аудит», аспірантів, викладачів та працівників, які бажають підвищувати свою 

кваліфікацію. 

 

 

 

 

 

 

Дослідження присвячене комплексному вивченню 

теоретичних та практичних аспектів формування, 

використання та управління інтелектуальною власністю в 

умовах глобалізаційних викликів сучасності. Особлива увага 

приділяється проблемам комерціалізації інтелектуальних 

продуктів, висвітленню специфіки правової охорони та захисту 

об’єктів інтелектуальної власності на національному та 

міжнародному рівні. 

Посібник містить тестові та практичні завдання для 

самостійної роботи, термінологічний словник, витяги з 

актуальних нормативно-правових актів та типові бланки форм 

ведення документації. 

 

 

 

 

 

 

 

У навчальному посібнику у вигляді тез, схем і таблиць 

викладена теорія права міжнародних організацій та інформація 

про правовий статус, інституційну структуру і напрями 

діяльності міжнародних міжурядових організацій, учасницею яких 

є Україна (ООН, СОТ, СНД тощо). Загалом, у навчальному посібнику 

висвітлено 64 міжнародні міжурядові організації та найважливіші 

для України конвенційні органи. 

Дане видання має навчально-довідковий характер і 
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розраховано на студентів та викладачів факультетів міжнародного права й міжнародних 

відносин, науковців, юристів-практиків, працівників органів державної влади, а також на 

читачів, які цікавляться питаннями сучасного правового статусу та напрямів діяльності 

міжнародних міжурядових організацій 

 

 

 

 

 

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми із 

загальної теорії держави і права для юридичних вищих навчальних 

закладів України. Навчальний матеріал становлять основні 

поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі 

питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-

методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспруденції, 

оновленого національного законодавства, узагальнень юридичної 

практики. 

Для студентів, курсантів, магістрантів, аспірантів, 

ад’юнктів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а 

також тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про 

право і державу. 

 

 

 

 

 

 

 

У підручнику на основі головних законодавчих актів, які 

регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка 

проблем, пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні: 

причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, 

система регулювання даного виду взаємовідносин, 

характеристика тарифного інструментарію регулювання 

відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та 

основні складові митно-тарифної політики країни. Велику увагу 

приділено аналізу митних режимів експорту, реекспорту, імпорту, 

реімпорту, тимчасовому ввезенню (вивезенню), митному складу, 

магазину безмитної торгівлі та інше. Висвітлено основи 

організації та здійсненню системи митного контролю та митного 

оформлення. Теоретичний матеріал супроводжується 

практичними рекомендаціями та прикладами. Для студентів і 

слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, а також 

усіх тих, хто цікавиться питаннями митного регулювання 
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зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

 

 

У навчальному посібнику висвітлюються питання 

Загальної частини кримінального права України, з урахуванням 

положень національного законодавства, а також законодавства 

зарубіжних держав і міжнародних нормативно-правових 

документів. Зміст навчального посібника узгоджується з 

навчальною програмою «Кримінальне право України. Загальна 

частина». 

Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, 

наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться 

питаннями кримінального права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум є навчальним посібником, підготовленим 

відповідно до програми навчальної дисципліни «Кримінальний 

процес України». До змісту практикуму входять теоретичні та 

практичні завдання, задачі, фабули кримінальних проваджень. 

Окремо до кожної теми надаються списки рекомендованих джерел 

та спеціальної літератури, ознайомлення з якими дасть 

можливість належно підготуватися до семінарських занять та 

застосувати набуті знання під час вирішення практичних завдань. 

Адресований студентам, курсантам, слухачам, викладачам вищих 

навчальних закладів освіти юридичного профілю. Він також може 

бути корисним працівникам органів досудового розслідування, 

прокуратури, адвокатури та суду. Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів 

закладів освіти економічного та юридичного профілю, спеціалістів органів державної влади, 

науковців, практиків та інших зацікавлених осіб. 
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У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним 

спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що 

стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й 

ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, 

особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі 

поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано 

правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, 

найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також 

особливості усної форми професійного спілкування. Подано 

систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також 

контрольні тести. 

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та 

коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне 

вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного 

спілкування. 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний посібник із практичної граматики сучасної 

англійської мови призначено для студентів І-ІІІ курсів інституту 

іноземної філології напряму підготовки 6.020303 «Філологія» «Мова 

та література» (англійська) для використання на практичних 

заняттях. Посібник складається з двох частин: «Морфологія» і 

«Синтаксис». У першій частині описано морфологічну будову 

англійської мови (подано дефініції частин мови, основні її 

категорії), у другій - синтаксичні особливості сучасної англійської 

мови. Посібник розрахований на студентів факультетів й 

інститутів іноземних мов вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 Бюлетень нових надходжень літератури за листопад 2017 року

 

 

 1. Гнидюк І. В. Фінанси [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 

/ І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська, Л. М. Маршук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Finansy.pdf. 

 2. Даценко Г. В. Контроль публічних закупівель [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / Г. В. Даценко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/122_2017/Kontrol publichnykh zakupivel.pdf. 

 3. Даценко Г. В. Контроль публічних закупівель : опорний конспект лекцій 

/ Г. В. Даценко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 56 с. + 

Електронна копія. 

 4. Дзюба О. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / О. М. Дзюба. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/127_2017/Oblik i fin. zv. za mizhnar. stand. 

OKL.pdf. 

 5. Дзюба О. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : опорний 

конспект лекцій / О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

67 с. + Електронна копія. 

 6. Крупельницька І. Г.  Внутрішній аудит [Електронний ресурс] : опорний конспект 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/115_2017/Vnutrishnii audyt OKL.pdf. 

 7. Крупельницька І. Г. Внутрішній аудит : опорний конспект лекцій 

/ І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 105 с. + 

Електронна копія. 

 8. Нікітішин А. О. Податкова система України [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій. Ч. 1 / А. О. Нікітішин, А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Podatkova systema Ukrainy Ch.1.pdf. 

 9. Нікітішин А. О. Податкова система України [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій. Ч. 2 / А. О. Нікітішин, А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Podatkova systema Ukrainy Ch.2.pdf. 

 10. Разборська О. О. Теорія контролю фінансово-господарської діяльності 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / О. О. Разборська, І. Г. Крупельницька. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Teoriia kontroliu 

fin.-hosp. diialn..pdf. 

 11. Сегеда С. А. Проектний аналіз : опорний конспект лекцій / С. А. Сегеда. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 114 с. + Електронна копія. 
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 12. Сегеда С. А.  Проектний аналіз [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 

/ С. А. Сегеда. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/127_2017/Proektnyi analiz OKL.pdf. 

 13. Шостак У. В. Актуальні проблеми теорії і критики перекладу [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / У. В. Шостак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Akt. probl. teorii i krytyky perekl..pdf. 

 

 

 

 14. Аудит : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства", 030509 

"Облік і аудит" : проф. спрям. "Державний фінансовий контроль", "Облік і аудит в 

підприємництві" / авт.: О. М. Денисюк, І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Видавничо-

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

 15. Безпечність товарів : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і 

торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство і комерційна логістика" / авт. 

І.  Г. Власенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 17 с. + 

Електронна копія. 

 16. Бізнес-інжиніринг : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

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

"Економіка підприємства" / авт.: О. П. Мельничук, О. М. Кульганік. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 18 с. + Електронна копія. 

 17. Виробнича практика 1 : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0305 "Економіка та підприємництво" (07 "Управління та адміністрування") : спец. 6.030507 

"Маркетинг" (075 "Маркетинг") : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. І. І. Поліщук. – Вінниця : 

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

 18. Виробнича практика 1 : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

05 "Соціальні та поведінкові науки" (0605 "Економіка та підприємництво") : спец. 051 

"Економіка", 6.030503 "МІжнародна економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка" / авт. 

В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 28 с. + 

Електронна копія. 

 19. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма : освіт. ступінь 

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

спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: В. В. Соколовська, 

Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 13 с. + 

Електронна копія. 

 20. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма : освіт. ступінь 

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

спеціаліз. "Менеджмент організацій" / авт.: В. В. Соколовська, Л. В. Бондарчук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 19 с. + Електронна копія. 
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 21. Державний аудит : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

оподаткування" : спеціаліз. "Фінансовий контроль" / авт. В. В. Покиньчереда. – Вінниця : 

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

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

знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 074 "Публічне управління та 

адміністрування" / авт. М. В . Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 18 с. + Електронна копія. 

 23. Економічна теорія : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань "Право", "Управл. та адмініструв.", "Виробн. та технол.", "Сфера обслуговув." 

: спец. "Право", "Маркет.", "Підпр., торг. та бірж. діяльн.", "ХТ", "ГРС", "Туризм" : 

спеціаліз. "Комерц. пр.", "Фін. пр.", "ТКЛ" / авт. Л. В. Осіпова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 77 с. + Електронна копія. 

 24. Звітність бюджетних установ : програма та робоча програма : світ. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань "Економіка та підприємництво" : спец. 071 "Облік і 

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

Н. В. Овсюк, О. М. Откаленко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

22 с. + Електронна копія. 

 25. Інформаційні війни : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030507 

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

2017. – 28 с. + Електронна копія. 

 26. Історія держави і права зарубіжних країн : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 074 "Публічне 

управління та адміністрування" / авт. О. А. Слободиська. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

 27. Історія першої іноземної мови : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

включно)" / авт. І. Г. Западинська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 29 с. + Електронна копія. 

 28. Кейтеринг : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

продукції" : спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / авт. В. В. Постова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 28 с. + Електронна копія. 

 29. Кризові комунікації : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 23 с. + Електронна копія. 

 30. Кримінальне право : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

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

62 с. + Електронна копія. 

 31. Латинська мова : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

"Комерційне право" / авт. С. Д. Чугу. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 80 с. + Електронна копія. 

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

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

"Менеджмент туристичного бізнесу" / авт.: О. М. Лозовський, М. А. Горшков. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 41 с. + Електронна копія. 
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 33. Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. 

"Германські мови та літератури (переклад включно)" / авт. І. Г. Западинська. – Вінниця : 

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

 34. Науково-дослідна та переддипломна практика : робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Адміністративний менеджмент" / авт.: 

В. В. Соколовська, Н. М. Махначова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 11 с. + Електронна копія. 

 35. Організація державного фінансового контролю : методичні рекомендації до 

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

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

/ авт. Г. В. Даценко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 21 с. + 

Електронна копія. 

 36. Організація ресторанного господарства : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 051 "Виробництво та переробка 

сільськогосподарської продукції" : спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / авт. 

В. В. Постова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 40 с. + 

Електронна копія. 

 37. Організація торгівлі : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030507 "Маркетинг" / авт. 

В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 22 с. + 

Електронна копія. 

 38. Офісні комп'терні технології : завдання до лабораторних занять : освіт. ступінь 

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

"Фінансове право" / авт. К. В. Копняк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 73 с. + Електронна копія. 

 39. Політична економія : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

І. Б. Юрчик. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 74 с. + 

Електронна копія. 

 40. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 

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

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

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

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

2017. – 32 с. + Електронна копія. 

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

"Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : д. ф. н. 

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

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 32 с. + Електронна копія. 

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

"Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : з. ф. н. 

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

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 32 с. + Електронна копія. 

 43. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 

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

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

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

В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 32 с. + 

Електронна копія. 
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 44. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" : д. ф. н. 

/ авт.: Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 29 с. + Електронна копія. 

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

"Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" : з. ф. н. 

/ авт.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. – Вінниця : 

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

 46. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140103 "Туризм" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, 

А. Г. Кізюн, А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, Н. В. Войнаровська, Н. В. Онищук, Н. Ю. Буга. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 32 с. + Електронна копія. 

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

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

терміном) / авт.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 58 с. + Електронна копія. 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" : д. ф. н. / авт.: 

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 58 с. + Електронна копія. 

 49. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 

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

туристичного бізнесу" : д. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, І. В. Левицька, І. В. Власенко, 

О. І. Бабчинська, Г. В. Іванченко, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 34 с. + Електронна копія. 

 50. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 

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

"Менеджмент організацій торгівлі" : д. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, 

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

В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 32 с. + 

Електронна копія. 

 51. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140103 "Туризм" : з. ф. н. / авт.: А. Г. Кізюн, 

А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, Н. М. Богацька, Н. В. Войнаровська, Н. В. Онищук, Н. Ю. Буга. – 

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

 52. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140101 "Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. / авт.: 

І. О. Мазуркевич, Т. В. Семко, Н. В. Онищук, В. М. Криворук, Г. В. Іванченко, Н. Ю. Буга, 

Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 45 с. + 

Електронна копія. 

 53. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140101 "Готельно-ресторанна справа" : д. ф. н. / авт.: 

І. В. Левицька, Г. В. Іванченко, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, Н. Ю. Буга, Т. В. Семко, 

В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 45 с. + 

Електронна копія. 

 54. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент", 6.03060104 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" : д. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, 

Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, В. В. Хачатрян, О. М. Лозовський, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, 
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В. Г. Кулявець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 27 с. + 

Електронна копія. 

 55. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0517 

"Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 051701 

"Харчові технології та інженерія" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, В. В. Власенко, 

 Г. В. Іванченко, Н. Ю. Буга, І. О. Мазуркевич, Т. В. Семко, В. М. Криворук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 39 с. + Електронна копія. 

 56. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0517 

"Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : спец. 051701 

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

В. В. Власенко, Г. В. Іванченко, І. О. Мазуркевич, Т. В. Семко, В. М. Криворук, О. А. Іваніщева. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 37 с. + Електронна копія. 

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

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

підприємництво", "Товарознавство та комерційна логістика" : д. ф. н. / авт.: А. С. Тернова, 

С. О. Сіренко, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, О. М Кульганік, В. В. Шарко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 39 с. + Електронна копія. 

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

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

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

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

О. М. Кульганік, Л. П. Середницька, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 41 с. + Електронна копія. 

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

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

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

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 62 с. + Електронна копія. 

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

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

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

Е. І. Гатаулліна, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 62 с. + Електронна копія. 

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

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

"Фінансове посередництво" : д. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 61 с. + Електронна копія. 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" : з. ф. н. 

/ авт.: Л. Б. Ліщинська, І. І. Ніколіна, С. В. Мерінова, М. В. Бондар, К. В. Копняк, Т. І. Павлюк, 

Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 41 с. + 

Електронна копія. 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" : д. ф. н. 

/ авт.: Л. Б. Ліщинська, М. В. Бондар, С. В. Мерінова, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк, Т. І. Павлюк, 

Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 41 с. + 

Електронна копія. 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 
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"Державні фінанси" : з. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, 

Е. І.Гатаулліна, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 62 с. + Електронна копія. 

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

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

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

Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 29 

с. + Електронна копія. 

 66. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія", "Переклад" : в. ф. н. / авт.: 

Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, В. О. Нечипоренко, С. Д. Чугу, С. В. Гладьо. – Вінниця : 

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

 67. Соціальне страхування : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. Ю. А. Романовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

 68. Соціально-комунікаційні технології : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

спеціаліз. "Маркетинг" / авт.: І. І. Поліщук, В. О. Уманець. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 21 с. + Електронна копія. 

 69. Соціологія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : для всіх спеціальностей / авт. О. А. Слободиська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 18 с. + Електронна копія. 

 70. Стратегічний маркетинг : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

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

КНТЕУ, 2017. – 24 с. + Електронна копія. 

 71. Сучасні лінгвістичні теорії : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. 035.04 

"Германські мови та літератури (переклад включно)" / авт. Н. Б. Іваницька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 36 с. + Електронна копія. 

 72. Товарознавство (Харчові продукти) (розділ "Молоко, молочні та яєчні товари") : 

завдання до лабораторних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 

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

підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт.: Г. С. Лояніч, 

Н. В. Андрусенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 38 с. + 

Електронна копія. 

 73. Управління вартістю підприємства : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

спеціаліз. "Економіка підприємства" / авт.: С. Д. Супрун. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 25 с. + Електронна копія. 

 74. Управління персоналом : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

"Менеджмент" / авт. В. В. Соколовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

 75. Управління якістю в туризмі : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

"Міжнародний туристичний бізнес" / авт.: І. В. Левицька, А. В. Лук'янець. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 30 с. + Електронна копія. 
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 76. Фізичне виховання. Бокс : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соц. та повед. науки", 17 "Управл. та адмініструв.", 08 

"Право", 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управл. 

та адмініструв.", 29 "Міжнародні відносини" : для усіх спец. / авт.: О. А. Гуренко. – Вінниця : 

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

 77. Філософія - Логіка : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

спец. 241 "ГРС", 242 "Туризм", 073 "Менеджмент", 6.140103 "Туризм", 6.030601 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Туристичний менеджмент", "Менеджмент туристичного 

бізнесу", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "МОТ" / авт. М. М. Бичков. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 93 с. + Електронна копія. 

 78. Філософія : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 051 

"Економіка", 081 "Право" : спеціаліз. "Економічна кібернетика", "Комерційне право", 

"Фінансове право" / авт. М. М. Бичков. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 72 с. + Електронна копія. 

 79. Фінанси зарубіжних корпорацій : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" : спец. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030501 "Менеджмент" / авт. 

О. В. Смагло. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 30 с. + 

Електронна копія. 

 80. Фінансова математика : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" 

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

спец. / авт. Л. П. Половенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

26 с. + Електронна копія. 

 81. Харчові технології : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові 

технології" / авт. О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 46 с. + Електронна копія. 

 

 

 82. Аудит : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030504 

"Економіка підприємства", 030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Державний фінансовий 

контроль", "Облік і аудит в підприємництві" / авт.: О. М. Денисюк, І. Г. Крупельницька. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/121_2017/Audyt.pdf.  

 83. Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, 

І. В. Вишнякова, Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

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

 84. Безпечність товарів : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/121_2017/Bezpechnist tovariv.pdf. 
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 85. Бізнес-інжиніринг : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

: спеціаліз. "Економіка підприємства" / авт.: О. П. Мельничук, О. М. Кульганік. — Електронні 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/132_2017/Biznes-inzhynirynh.pdf. 

 86. Борщовецька В. Д. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ В. Д. Борщовецька. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – System 

requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

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

 87. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Буйницька. — Електронні дані. – Київ : Центр 

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

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

 88. Бюджетна система [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Бабіченко, 

С. В. Бойко, С. О. Булгакова та ін. ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — Електронні 

дані. – Київ : Центр учбової літератури ; Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Fedosov_budzhetna_sistema_2012.pdf. 

 89. Виробнича практика 1 : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" (07 "Управління та 

адміністрування") : спец. 6.030507 "Маркетинг" (075 "Маркетинг") : спеціаліз. "Маркетинг" 

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

КНТЕУ, 2017. – 26 с. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/114_2017/Vyrobnycha praktyka 1 Marketynh.pdf. 

 90. Виробнича практика 1 : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" (0605 "Економіка та 

підприємництво") : спец. 051 "Економіка", 6.030503 "МІжнародна економіка" : спеціаліз. 

"Міжнародна економіка" / авт. В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/114_2017/Vyrobnycha praktyka 1 ME.pdf. 

 91. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: 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/2017/121_2017/Vyrobnycha ta pereddypl. praktyka MZD.pdf. 

 92. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій" / авт.: 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/2017/121_2017/Vyrobnycha ta pereddypl. praktyka MO.pdf. 

 93. Волейбол. (Секція) : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / авт.: М. І. Пуздимір, Т. В. Ворожцова. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/129_2017/Voleibol. 

(Sektsiia).pdf. 

 94. Гелей С. Д. Політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, 

С. М. Рутар. – 8-ме вид., переробл. і допов. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 
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літератури, 2013. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 95. Гнидюк І. В. Фінанси [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 

/ І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська, Л. М. Маршук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Finansy.pdf. 

 96. Гой І. В. Підприємництво [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. В. Гой, 

Т. П. Смелянська. — Електронні дані. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Pidpyemnytstvo_Goi_2013.pdf. 

 97. Дадашев Б. А. Регіональна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ Б. А. Дадашев, В. П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 98. Даценко Г. В. Контроль публічних закупівель [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / Г. В. Даценко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/122_2017/Kontrol publichnykh zakupivel.pdf. 

 99. Державний аудит : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Фінансовий контроль" / авт. В. В. Покиньчереда. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/122_2017/Derzhavnyi 

audyt.pdf. 

 100.Дзюба О. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / О. М. Дзюба. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/127_2017/Oblik i fin. zv. za mizhnar. stand. 

OKL.pdf. 

 101.Економетрія : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 074 "Публічне 

управління та адміністрування" / авт. М. В. Бондар. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/121_2017/Ekonometriia.pdf. 

 102.Економічна теорія : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань "Право", "Управл. та адмініструв.", "Виробн. та технол.", 

"Сфера обслуговув." : спец. "Право", "Маркет.", "Підпр., торг. та бірж. діяльн.", "ХТ", 

"ГРС", "Туризм" : спеціаліз. "Комерц. пр.", "Фін. пр.", "ТКЛ" / авт. Л. В. Осіпова. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/122_2017/Ekonomichna 

teoriia.pdf. 

 103.Еш С. М. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : підручник / С. М. Еш. — 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Rynok fin poslug_Esh.pdf. 

 104.Замкова Н. Л. Управління інноваціями [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ Н. Л. Замкова, В. В. Боковець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/137_2017/Upravlinnia innovatsiiamy.pdf. 

 105.Звітність бюджетних установ : програма та робоча програма [Електронний 

ресурс] : світ. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Економіка та підприємництво" : спец. 071 
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"Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Фінансовий контроль", "Облік і оподаткування" / авт. 

Н. В. Овсюк, О. М. Откаленко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/129_2017/Zvitnist biudzhetnykh ustanov.pdf. 

 106.Золотих І. Б. Історія економічних вчень [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ І. Б. Золотих. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 107.Інформаційні війни : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

спец. 030507 "Маркетинг" / авт. Л. П. Половенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/114_2017/Informatsiini viiny.pdf. 

 108.Історія держави і права зарубіжних країн : програма та робоча програма 

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

адміністрування" : спец. 074 "Публічне управління та адміністрування" / авт. О. А. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/132_2017/Istoriia derzh. i prava zarub. krain.pdf. 

 109.Історія першої іноземної мови : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та 

літератури (переклад включно)" / авт. І. Г. Западинська. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/120_2017/Istoriia pershoi inoz. movy.pdf. 

 110.Капінос Г. І. Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ Г. І. Капінос, І. В. Бабій. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Oper_management_Kapinos_2013.pdf. 

 111.Кейтеринг : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : 

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

сільськогосподарської продукції" : спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / авт. В. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/127_2017/Keiterynh.pdf. 

 112.Ковалик Н. Англійська мова основ міжнародної економіки [Електронний ресурс] : 

підручник / Н. Ковалик, Н. Зайшла, Л. Тимочко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

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

 113.Костюкевич В. М. Організаціяі проведення змагань і спортивних ігор [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. – 2-ге вид., переробл. та доп. — Електронні дані. – 

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

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

 114.Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки [Електронний ресурс] : 

структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус. — Електронні дані. – 

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

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

 115.Кризові комунікації : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. І. І. Поліщук. — Електронні дані. – 
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Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/127_2017/Kryzovi komunikatsii.pdf. 

 116.Кримінальне право : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

право", "Комерційне право" / авт. В. М. Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/128_2017/Kryminalne pravo.pdf. 

 117.Крупельницька І. Г. Внутрішній аудит [Електронний ресурс] : опорний конспект 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/115_2017/Vnutrishnii audyt OKL.pdf. 

 118.Кропельницька С. О. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ С. О. Кропельницька, Т. В. Солоджук. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. — Електронні дані. – 

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

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

 119.Круш, П. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ П. В. Круш, О. В. Клименко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Inflatsia_Krush_2018.pdf. 

 120.Латинська мова : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

"Фінансове право", "Комерційне право" / авт. С. Д. Чугу. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/120_2017/Latynska mova.pdf. 

 121.Литвин І. І. Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. І. Литвин, 

О. М. Конончук, Г. О. Желізняк. – 2-ге вид. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Visha_matem_Litvin_2017.pdf. 

 122.Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред М. І. Макаренка. — 

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

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

 123.Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

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

 124.Мацелюх Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. 

Мікроекономіка. Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, 

І. А. Максименко. – 2-ге вид., переробл. та доп. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Istoria_Economiki_Mazeluh_2104.pdf. 

 125.Менеджмент : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт.: О. М. Лозовський, 

М. А. Горшков. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/114_2017/Menedzhment.pdf. 

 126.Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології [Електронний 

ресурс] : IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, збірник наукових праць, 

16 жовтня 2017 року. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
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КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Menedzhment XXI zb. nauk. prats 2017.pdf. 

 127.Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології [Електронний 

ресурс] : IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, матеріали конференції, 

16 жовтня 2017 року. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Menedzhment XXI materialy konf. 2017.pdf. 

 128.Менеджмент у державному управлінні : загальна частина [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. / [В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко, О. Г. Комісаров , М. В. Бєляєва, Р. 

В. Алієв, Д. В. Лісний] ; за заг. ред. В. П. Пєткова. — Електронні дані. – Київ : КНТ, 2012. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Menedzh_derzh_upr_zagalna_Petkov_2012.pdf. 

 129.Менеджмент у державному управлінні : особлива частина [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. / [В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко , О. Г. Комісаров , М. В. Бєляєва, Р. 

В. Алієв, Д. В. Лісний] ; за заг. ред. В. П. Пєткова. — Електронні дані. – Київ : КНТ, 2012. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Menedzh_derzh_upr_osobliva_Petkov_2012.pdf. 

 130.Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 035 "Філологія" : 

спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад включно)" / авт. І. Г. Западинська. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/120_2017/Metodoloh. i 

orhaniz. naukov. doslidzhen.pdf. 

 131.Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства 

[Електронний ресурс] : монографія / С. В. Філиппова, С. К. Харічков, М. О. Акулюшина та ін. ; 

за ред. С. В. Філиппової, С. К. Харічкова. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

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

 132.Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : підручник / за ред. А. О. Задої, В. М. 

Тарасевича ; [Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К., Тарасевич В. М., 

Золотарьова О. В., Лазебник Л. Л., Летуча О. В., Леонідов І. Л., Литвинова О.М., Магдіч А. С., 

Мельник Л. Г., Перова О. А., Рябцева Н. В.]. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Mizhnarodna_ekonomika_Zadoya2012.pdf. 

 133.Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. / [Т. О. Зінчук, О. Д. Ковальчук, Н. М. Куцмус, Т. В. Усюк, 

П. В. Пивовар, В. Є. Данкевич, О. А. Прокопчук, І. В. Горбачова]. — Електронні дані. – Київ : 

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

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

 134.Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення 

глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. С. М. Шкарлета, М. 

П. Бутка. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 135.Назарчук Т. В. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. 

Косіюк О. М. Назарчук. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Menegment_organizazij_Nazarchuk_2018.pdf. 

 136.Науково-дослідна та переддипломна практика : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Адміністративний 
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менеджмент" / авт.: В. В. Соколовська, Н. М. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/114_2017/Nauk.-dosl. ta pereddypl. praktyka.pdf. 

 137.Несинова С. В. Господарське право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна ; за заг. ред. С. В. Несинової. — Електронні 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Gospodarske_pravo_Ukr_Nesinova2012.pdf. 

 138.Нікітішин А. О. Податкова система України [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій. Ч. 1 / А. О. Нікітішин, А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Podatkova systema Ukrainy Ch.1.pdf. 

 139.Нікітішин А. О. Податкова система України [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій. Ч. 2 / А. О. Нікітішин, А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Podatkova systema Ukrainy Ch.2.pdf. 

 140.Ніколаєва О. М. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ О. М. Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

2013. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 141.Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю 

знань) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Т. Опря. — Електронні дані. – Київ : Центр 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Statistika_Oprya2012.pdf. 

 142.Організація державного фінансового контролю : методичні рекомендації до 

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

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

"Фінансовий контроль" / авт. Г. В. Даценко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/120_2017/Orhaniz. derzh. fin. kontroliu.pdf. 

 143.Організація ресторанного господарства : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 051 "Виробництво та 

переробка сільськогосподарської продукції" : спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/127_2017/Orhanizatsiia restorannoho hospodarstva.pdf. 

 144.Організація торгівлі : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030507 

"Маркетинг" / авт. В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/121_2017/Orhanizatsiia torhivli.pdf. 

 145.Офісні комп'терні технології : завдання до лабораторних занять [Електронний 

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

"Комерційне право", "Фінансове право" / авт. К. В. Копняк. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/122_2017/Ofisni kompiuterni tekhnolohii.pdf. 

 146.Пєтухова О. М.  Інвестування [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ О. М. Пєтухова. — Електронні дані. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – Систем. 

требования: Acrobat Reader. – Режим доступа: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Investuvanna_Petuhova.pdf. 
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 147.Політична економія : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економіка підприємства", 

"Міжнародна економіка" / авт. І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/122_2017/Politychna ekonomiia.pdf. 

 148.Понікаров В. Д.  Цивільне право [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ В. Д. Понікаров, С. М. Попова, Д. В. Назаренко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Civ_Pravo-Ponikarov.pdf. 

 149.Прасолова С. П.  Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. посібник та 

практикум / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

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

 150.Присяжнюк С. І.  Фізичне виховання [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ С. І. Присяжнюк. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – Систем. 

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

Prisagnuk_2008.pdf. 

 151.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 

"Менеджмент", "Менеджмент організацій торгівлі" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) 

/ авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. 

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

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/129_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu MOT zs.pdf. 

 152.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та комерційна логістика" 

: д. ф. н. / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, О. М 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/121_2017/Prohrama kvalifikatsiinoho ekzamenu TKL d.pdf. 

 153.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

логістика" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. Гирич, 

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

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/121_2017/Prohrama kvalifikatsiinoho ekzamenu TKL zs.pdf. 

 154.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

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

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/121_2017/Prohrama 

kvalifikatsiinoho ekzamenu DF zfn.pdf. 

 155.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" : д. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. 

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

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
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Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/128_2017/Prohrama kvalifikatsiinoho 

ekzamenu DF d.pdf. 

 156.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" : д. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. 

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

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/128_2017/Prohrama 

kvalifikatsiinoho ekzamenu FP d.pdf. 

 157.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 

"Економічна кібернетика" : з. ф. н. / авт.: Л. Б. Ліщинська, І. І. Ніколіна, С. В. Мерінова, М. В. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/128_2017/Prohrama kvalifikatsiinoho ekzamenu EK z.pdf. 

 158.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 

"Економічна кібернетика" : д. ф. н. / авт.: Л. Б. Ліщинська, М. В. Бондар, С. В. Мерінова, 

І.  І. Ніколіна, К. В. Копняк, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/128_2017/Prohrama kvalifikatsiinoho ekzamenu EK d.pdf. 

 159.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, 

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

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/128_2017/Prohrama 

kvalifikatsiinoho ekzamenu DF z.pdf. 

 160.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 

"Міжнародна економіка" : д. ф. н. / авт.: Л. П. Давидюк, І. І. Поліщук, І. В. Гнидюк, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/130_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu ME d.pdf. 

 161.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 

"Міжнародна економіка" : з. ф. н. / авт. Л. П. Давидюк, І. І. Поліщук, І. В. Гнидюк, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/130_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu ME z.pdf. 

 162.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 

"Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент організацій торгівлі" : з. ф. н. / авт.: 

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

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

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/130_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu MOT z.pdf. 

 163.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Економіка підприємства" : д. ф. н. / авт.: Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, В. А. Гарбар, 
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С. Д. Супрун, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/130_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu EP d.pdf. 

 164.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Економіка підприємства" : з. ф. н. / авт.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/130_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu EP z.pdf. 

 165.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030504 "Економіка 

підприємства" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, 

В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/130_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu EP zs.pdf. 

 166.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140103 "Туризм" : д. ф. 

н. / авт.: І. В. Левицька, А. Г. Кізюн, А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, Н. В. Войнаровська, 

Н.  В. Онищук, Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/131_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu T d.pdf. 

 167.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140103 "Туризм" : з. ф. 

н. / авт.: А. Г. Кізюн, А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, Н. М. Богацька, Н. В. Войнаровська, 

Н. В. Онищук, Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/131_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu T z.pdf. 

 168.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140101 "Готельно-

ресторанна справа" : з. ф. н. / авт.: І. О. Мазуркевич, Т. В. Семко, Н. В. Онищук, 

В. М. Криворук, Г. В. Іванченко, Н. Ю. Буга, Н. М. Богацька. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/131_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu HRS z.pdf. 

 169.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 140101 "Готельно-

ресторанна справа" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Г. В. Іванченко, Н. В. Онищук, 

І. О. Мазуркевич, Н. Ю. Буга, Т. В. Семко, В. М. Криворук. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/131_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu HRS d.pdf. 

 170.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Менеджмент", 6.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" : д. ф. н. / авт.: 

В. В. Соколовська, Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, В. В. Хачатрян, О. М. Лозовський, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/131_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu MZD d.pdf. 

 171.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

продукції" : напр. підгот. 051701 "Харчові технології та інженерія" : д. ф. н. / авт.: 

І. В. Левицька, В. В. Власенко, Г. В. Іванченко, Н. Ю. Буга, І. О. Мазуркевич, Т. В. Семко, 
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В. М.  Криворук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/131_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu KhTI d.pdf. 

 172.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

продукції" : спец. 051701 "Харчові технології та інженерія" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) 

/ авт.: І. В. Левицька, В. В. Власенко, Г. В. Іванченко, І. О. Мазуркевич, Т. В. Семко, 

В. М. Криворук, О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/131_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu KhTI zs.pdf. 

 173.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Переклад" : в. ф. н. / авт.: Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, В. О. Нечипоренко, С. Д. Чугу, 

С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/131_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu FP v.pdf. 

 174.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

: з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Н. М. Чорна, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/129_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu Mark. zs.pdf. 

 175.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 

"Маркетинг" : д. ф. н. / авт.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/129_2017/Prohrama kvalif. 

ekzamenu Mark. d.pdf. 

 176.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 

"Менеджмент", "Менеджмент туристичного бізнесу" : д. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, 

І. В. Левицька, І. В. Власенко, О. І. Бабчинська, Г. В. Іванченко, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, 

Н. М. Чорна, В. М. Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/129_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu MTB d.pdf. 

 177.Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 

"Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент організацій торгівлі" : д. ф. н. / авт.: 

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

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

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/129_2017/Prohrama kvalif. ekzamenu MOT d.pdf. 

 178.Разборська О. О.  Теорія контролю фінансово-господарської діяльності 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / О. О. Разборська, І. Г. Крупельницька. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Teoriia kontroliu 

fin.-hosp. diialn..pdf. 

 179.Сегеда С. А. Проектний аналіз [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 

/ С. А. Сегеда. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
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2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/127_2017/Proektnyi analiz OKL.pdf. 

 180.Сич Є. М. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. М. Сич, 

В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. — Електронні дані. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 181.Скрипникова Л. В. Політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

/ Л. В. Скрипникова, Л. С. Тутік, М. О. Гринчак. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 182.Соціальне страхування : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. Ю. А. Романовська. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/132_2017/Sotsialne 

strakhuvannia.pdf. 

 183.Соціально-комунікаційні технології : програма та робоча програма [Електронний 

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

075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт.: І. І. Поліщук, В. О. Уманець. — Електронні 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/132_2017/Sotsialno-komunikatsiini 

tekhnolohii.pdf. 

 184.Соціологія : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / авт. О. А. Слободиська. — Електронні 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/127_2017/Sotsiolohiia.pdf. 

 185.Стоян В. І. Казначейська система [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Стоян, 

О. С. Даневич, М. Й. Мац ; за заг. ред. А. І. Крисоватого. – 3-тє вид., змін. й доп. — Електронні 

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

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

 186.Стратегічний маркетинг : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 

"Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт.: Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/132_2017/Stratehichnyi marketynh.pdf. 

 187.Сучасні лінгвістичні теорії : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 

"Філологія" : спеціаліз. 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" / авт. 

Н. Б. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/122_2017/Suchasni linhvistychni teorii.pdf. 

 188.Товарознавство (Харчові продукти) (розділ "Молоко, молочні та яєчні товари") : 

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

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

торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт.: 

Г. С. Лояніч, Н. В. Андрусенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/114_2017/Tovarozn. (Kharch. prod.) (Moloko, mol. ta yaiech. tov.).pdf. 

 189.Тягунова Н. М. Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. / Н. М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В. Іванов. — Електронні дані. – К. : Центр 
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учбової літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Merchandizing_Tyagunova_2014.pdf. 

 190.Тягунова Н. М. Підприємництво і бізнес-культура [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. : кредитно-модульний курс / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш. — Електронні дані. – К. : 

Центр учбової літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 191.Управління вартістю підприємства : програма та робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 

051 "Економіка" : спеціаліз. "Економіка підприємства" / авт.: С. Д. Супрун. — Електронні 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/132_2017/Upravlinnia vartistiu 

pidpryiemstva.pdf. 

 192.Управління персоналом : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" / авт. В. В. Соколовська. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/120_2017/Upravlinnia personalom.pdf. 

 193.Управління якістю в туризмі : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 

"Туризм" : спеціаліз. "Міжнародний туристичний бізнес" / авт.: І. В. Левицька, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/120_2017/Upravlinnia yakistiu v turyzmi.pdf. 

 194.Фізичне виховання. Бокс : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соц. та повед. науки", 17 

"Управл. та адмініструв.", 08 "Право", 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера 

обслуговування", 28 "Публічне управл. та адмініструв.", 29 "Міжнародні відносини" : для усіх 

спец. / авт.: О. А. Гуренко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/127_2017/Fizychne vykhovannia. Boks.pdf. 

 195.Філософія - Логіка : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : спец. 241 "ГРС", 242 "Туризм", 073 "Менеджмент", 6.140103 "Туризм", 

6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Туристичний менеджмент", "Менеджмент 

туристичного бізнесу", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "МОТ" / авт. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/115_2017/Filosofiia-Lohika bakalavr.pdf. 

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

"бакалавр" : спец. 051 "Економіка", 081 "Право" : спеціаліз. "Економічна кібернетика", 

"Комерційне право", "Фінансове право" / авт. М. М. Бичков. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/115_2017/Filosofiia  bakalavr.pdf. 

 197.Фінанси зарубіжних корпорацій : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 

"Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030501 

"Менеджмент" / авт. О. В. Смагло. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/122_2017/Finansy zarubizhnykh korporatsii.pdf. 

 198.Фінансова математика : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління 
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та адміністрування" : спец. / авт. Л. П. Половенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/128_2017/Finansova matematyka.pdf. 

 199.Харчові технології : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 

"Харчові технології" / авт. О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/120_2017/Kharchovi tekhnolohii.pdf. 

 200.Шостак У. В.  Актуальні проблеми теорії і критики перекладу [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / У. В. Шостак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/113_2017/Akt. probl. teorii i krytyky perekl..pdf. 

 201.Якобчук В. П.  Історія економіки та економічної думки [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. — Електронні дані. – Київ : 

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

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

 202.Яхно Т. П.  Конфліктологія та теорія переговорів [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. — Електронні дані. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Konfliktologia_Yahno_2018.pdf.  

 




