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Чинне законодавство України зі змінами та 

доповненнями станом на 15 липня 2017 року (відповідає 

офіційному текстові).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чинне законодавство України зі змінами та 

доповненнями станом на 15 липня 2017 року (відповідає 

офіційному текстові). 

 

 
 

У навчальному посібнику розглянуто 

найважливіші теоретико-методологічні та прикладні 

засади функціонування ринкової економічної системи. 

Зосереджено увагу на законах і категоріях економічної 

теорії, проблемах організації виробництва, засадах  

 

 

 

 

 



 
|       

Бюлетень нових надходжень літератури за жовтень 2017 року 

 

3 

 

функціонування ринкової економіки, підприємництві та діяльності підприємства, 

національній економіці та найважливіших показниках результативності її вимірювання, 

економічній політиці держави. Для студентів неекономічних спеціальностей вищих на-

вчальних закладів, магістрантів, аспірантів, викладачів та усіх, хто цікавиться або 

бажає поглибити свої знання з економічної теорії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Навчальний посібник буде корисним не тільки 

студентам-бакалаврам, а й аспірантам, науково-

педагогічним працівникам, які викладають дисципліни 

теоретичного блоку економічної науки, всім, хто 

цікавиться економічною теорією. Розрахований на 

студентів денної та заочної форм навчання усіх 

спеціальностей дія їх самостійної підготовки до 

курсових екзаменів та комплексного державного екза-

мену з економічної теорії. У посібник включено: 

логічно-тезовий виклад питань з навчальних 

дисциплін “Історія економіки та економічної думки”,“Політична економія”, 

“Мікроекономіка“Макроекономіка”; тренінг для закріплення та самоперевірки отриманих 

знань, який включає завдання щодо аналізу основних показників економічного розвитку 

України, тести; список рекомендованої літератури. Навчальний посібник буде корисним 

не тільки студентам-бакалаврам, а й аспірантам, науково-педагогічним працівникам, які 

викладають дисципліни теоретичного блоку економічної науки, всім, хто цікавиться 

економічною теорією. 

 

 

 

 

У навчальному посібнику представлено 

систематизований комплекс дисциплін 

зовнішньоекономічного спрямування та основні теми 

з курсу “Міжнародні економічні відносини” (МЕВ). 

Посібник охоплює зміст світогосподарських зв’язків і 
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моделі розвитку окремих країн світу. Відмічено особливості реалізації ключових форм МЕВ 

під посиленим впливом міжнародних інтеграційних процесів. Звернено увагу на виклики 

часу, пов’язані з процесом глобалізації економіки. Відмічаються способи та напрями 

адаптації функціонування національної економіки до європейських та світових вимог. 

Розкрито та проаналізовано теоретичні концепції міжнародного менеджменту, 

методологічні підходи до організації міжнародного бізнесу, сучасні правила ведення 

дипломатичних протоколів тощо. У посібник включено прикладну частину з кожного 

курсу. Розгляд та розв’язання завдань спрямовано на повне засвоєння навчальних курсів, 

розвиток самоконтролю у процесі навчання. В окремих випадках для підготовки 

правильної відповіді, використано дані Державної служби статистики України, 

міжнародних економічних організацій, світової мережі Інтернет. Для студентів вищих 

навчальних закладів, які вивчають зовнішньоекономічну діяльність та міжнародні 

економічні відносини. 
 

 

 

 

Навчальний посібник містить задачі та 

приклади до всіх розділів вищої математики 

відповідно до програми загального курсу вищої 

математики для студентів економічних 

спеціальностей. Наведено необхідний довідковий 

матеріал, розв’язування типових прикладів і задач, 

набори прикладів і задач для практичних занять та 

самостійної роботи студентів.

 

 

 

 

 

Навчальний посібник присвячений 

дослідженню проблем екологічної безпеки. 

Сформульовано низку конкретних пропозицій та 

рекомендацій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України, яке регулює правовідносини у 

сфері екологічної безпеки. Адресований науковцям і 
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практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами екологічної безпеки. 

 

 

Навчальний посібник є адаптованою до 

навчальних потреб систематизацією провідних 

поглядів і позицій сучасної екологічної думки. В ньому 

широко і грунтовно розкриваються спеціальні 

питання, передбачені освітньо-професійною 

програмою для студентів напряму «Економіка і 

підприємництво». Теми для вивчення Ілюструються 

прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та 

конкретних випадків. Для студентів вищих 

навчальних закладів екологічного напряму 

підготовки. Книга може бути корисною також 

екологам та економістам-практикам, усім, кому не 

байдужі проблеми сучасної екології. 

 

 

 

 

Підручник “Основи маркетинг у туризмі” 

передбачає системне викладення 

основ маркетингу, специфіку застосування 

маркетингових інструментів в туристичній сфері. 

Вирішуються задачі визначення проблем 

маркетингового управління, оптимального 

впровадження маркетингу на підприємствах 

туристичного профілю, встановлення специфіки 

роботи туристичних підприємств із споживачами, 

проведення маркетингових досліджень, формування 

комплексу маркетингу. Підручник пропонується для 

студентів та викладачів вищих навчальних закладів 

спеціальностей туристичного спрямування та 

спеціалістів сфери маркетингу. 
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У підручнику розкриті питання механізму 

створення, функціонування та ліквідації підприємств. 

Ґрунтовно висвітлені засади та організаційно-правові 

форми існування бізнесу в Україні, нормативно-правове 

забезпечення підприємницької діяльності, 

охарактеризовані види підприємств та форми їх 

об’єднання. 

Значна увага приділена питанням управління 

підприємством, планування його діяльності, формування 

та ефективного використання усіх видів ресурсів, 

техніко- технологічної бази підприємства та організації 

виробництва. 

Знайшли відображення проблеми інвестиційного забезпечення підприємництва 

та оцінки економічної ефективності інвестицій, інноваційної діяльності, оплати праці, 

витрат на виробництво та ціноутворення, оцінки фінансово-економічних результатів 

діяльності підприємства, розвитку сучасних форм бізнесу та забезпечення економічної 

безпеки підприємства. Підручник відповідає структурі та змісту програми курсу 

«Економіка підприємства» та призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV 

рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, 

аспіратів, менеджерів, підприємців. 

 

 

 

 

Підручник присвячено широкому колу 

теоретичних та прикладних питань щодо 

становлення та розвитку страхування в Україні. У 

ньому висвітлюються основні проблеми теорії та 

практики щодо соціально-економічної сутності 

страхування, організаційної структури страхових 

компаній, стану, сучасних тенденцій та перспектив 

розвитку страхового ринку, державного регулювання 

страхової діяльності, фінансової діяльності страхової 

компанії. Для студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, 

магістрів та всіх тих, хто цікавиться питаннями 

розвитку страхової справи.
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Навчальний посібник підготовлено на основі 

дослідження сучасного вітчизняного та світового 

досвіду в галузі менеджменту якості, використання 

найновіших міжнародних стандартів з якості. В 

ньому системно викладено теоретичні, методичні та 

практичні аспекти управління якістю, розглянуто 

основні терміни і поняття. Розкрито сутність 

управління якістю, розглянуто основні проблеми в цій 

галузі. Значну увагу приділено базовій концепції 

загального менеджменту якості (TQM), створенню та 

впровадженню систем управління якістю на 

підприємствах та в організаціях у відповідності до 

міжнародних стандартів з якості ISO серії 9000. 

Розглянуто та розкрито сутність статистичних методів та інструментів контролю 

якості, процесу розгортання функції якості (QFD). Висвітлено поняття сертифікації та 

підтвердження відповідності, описано процес сертифікації систем якості, розглянуто 

основні засади національної системи сертифікації УкрСЕПРО. Приділена увага питанням 

класифікації та обліку витрат на якість в умовах TQM. Розглянуто аудит у сфері якості в 

Україні та принципи його проведення згідно з міжнародним стандартом ISO 19011. Книга 

може бути рекомендована для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за 

напрямом підготовки „Менеджмент”, а також всім, хто цікавиться проблемами 

ефективного управління якістю продукції та послуг в умовах ринкових механізмів 

господарювання. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Розглянуто теоретичні і методологічні 

основи судово-товарознавчої експертизи, зокрема 

понятійний апарат, принципи, предмет і методи. 

Теоретично узагальнено та розроблено 

методологічні засади ідентифікаційної експертизи. 

Визначено структурно- технологічну послідовність її 

проведення і запропоновано методичне забезпечення 

для одержання відтворювальних, об’єктивних, 
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адекватних результатів експертного дослідження. Проводиться аналіз помилок 

експертних досліджень, в якому використані результати оцінки висновків судових 

експертів товарознавців і власний досвід автора як експерта. 

Видання розраховане на науковців, а також для студентів вищих учбових 

закладів, що навчаються за фахом «Товарознавство та експертиза товарів», викладачів, 

аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також практикуючих експертів- 

товарознавців в галузі судово-товарознавчих експертиз. 

 

 

 

У навчальному посібнику внесені доповнення 

та зміни після 2012 року. 

Перший розділ висвітлює питання 

кримінального процесу України. Зокрема завдання, 

засади і стадії; процесуальне становище учасників 

кримінальної процесуальної діяльності; доказове 

право; порядок провадження слідчих та судових дій: 

міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження. 

Другий розділ містить відомості, як грамотно 

і достовірно викладати юридичні факти; складати 

процесуальні документи за наведеними зразками та фабулами. 

Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, 

аспірантів. Може прислужитися працівникам правоохоронних органів.
 

 
 

 
 

 

У підручнику висвітлюються основні питання 

трудового права. У Загальній частині визначається 

місце трудового права у системі галузей права, 

розкривається його предмет, метод, функції, система 

та принципи. Значна увага приділяється джерелам та 

суб’єктам трудового права, питанням соціального 
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партнерства, а також правової організації зайнятості і працевлаштування, ринку праці. 

Важлива роль у підручнику відводиться ключовим інститутам Особливої 

частини трудового права: трудовому договору; робочому часу та часу відпочинку; оплаті 

праці; трудовій дисципліні; матеріальній відповідальності сторін трудового договору; 

охороні праці; процедурі врегулювання трудових спорів (конфліктів). 

Розраховано на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих 

навчальних закладів, юристів, адвокатів, практикуючих правників, працівників кадрових 

служб, роботодавців, працівників, інших осіб, які цікавляться проблемами трудового 

права.
 

 

 

 

Увазі читача пропонується четвертий 

навчальний посібник з міжнародного приватного права 

України за авторством професора І. І. Дахна. Цей 

посібник створено зусиллями авторів, фото і прізвища 

яких наведено на обкладинці. 

Книга є логічним продовженням трьох 

попередніх. Може використовуватися і 

окремо. Автори доклали зусиль до того, щоб ця 

книга містила такий матеріал, якого 

читач не знайде в Інгернеті та в книгах інших 

авторів. Посібник поєднує теорію з практикою. 

Для студентів правничих навчальних закладів, 

факультетів міжнародних відносин, викладачів, доцентів і професорів, а також для 

широкого читацького загалу, що цікавиться питаннями міжнародного приватного права. 

 

 

 

Учебное пособие «Этнические кухни: 

Особенности культуры и традиций питания народов 

мира» предназначено для подготовки специалистов 

гостиничноресторанного и туристического сервиса. 

Широко освещены вопросы режима питания и приема 

иностранных гостей в ресторанах. Многогранно 

раскрыты особенности кухни разных стран и 
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народов, большое внимание уделено национальным особенностям приготовления блюд, 

ассортименту используемых продуктов, а также особенностям церемоний потребления 

пищи и подачи блюд. 

Для студентов, обучающихся на факультетах туристического и гостинично-

ресторанного бизнеса высших и средних специальных учебных заведений. Может быть 

также интересным для тех, кто любит кулинарное дело или занимается подобным 

бизнесом. 

 

 

 

Навчальний посібник «Історія української 

культури» репрезентує теоретичну реконструкцію 

ґенези української культури, закономірності і 

тенденції її розвитку. До кожної теми подано 

запитання для самоконтролю знань, список реко-

мендованої літератури, словник термінів, тематику 

індивідуальних завдань для самостійної роботи 

студентів та теми рефератів. Посібник 

рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто 

цікавиться феноменом української культури.

 

 

У навчальному посібнику узагальнено та 

систематизовано матеріал із основ психології та 

етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, 

наукової організації праці. Широко висвітлені питання 

спілкування як соціального феномену, функцій 

спілкування, значення невербального спілкування в 

ділових стосунках, форм та стилів ділового 

спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів 

управління, службового етикету, морально-етичних 

проблем особистості. Розглянуто природу виникнення 

виробничих конфліктів та способи їх розв’язання. 

Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника. 

Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом 

ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, 

практично оволодіти відповідними навичками та вміннями 
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Навчальний посібник містить лекції та 

комплекс практичних завдань з курсу «Українська мова 

професійного спрямування» відповідно до програми 

навчання у Київському національному університеті 

внутрішніх справ. Метою навчального посібника є 

підвищення рівня мовної культури курсантів та 

студентів, ознайомлення з особливостями української 

мови професійного спрямування, офіційно-ділового 

стилю, їх практичного застосування у діловій сфері. 

Розраховано на слухачів, курсантів та студентів 

вищих навчальних закладів, а також тих, хто прагне 

вдосконалити рівень мовної майстерності 

професійного спілкування. 

 

 

 

 

 

 1) Автоматизація економічних розрахунків : методичні рекомендації та 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030504 "Економіка підприємства" / авт. Н. В. 

Добровольська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 38 с. + 

Електронна копія. 

 2) Адміністративне право і процес : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 "Право", 081 "Право" : спец. 6.030401 

"Правознавство" : спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" / авт. Т. І. Сухоребра. – 

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

 3) Аналіз діяльності фінансових посередників : методичні рекомендації до 

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

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

/ авт. А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 60 с. + 

Електронна копія. 
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 4) Безпека бізнесу : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

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

"Економічна кібернетика" / авт. А. С. Киричук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

 5) Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

і адміністрування", 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської 

продукції", 1401 "Сфера обслуговування" : для усіх спеціальностей / авт.: Л. А. Майстер, О. М. 

Откаленко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 58 с. + Електронна 

копія. 

 6) Бухгалтерський облік : практикум : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

03060304 "Право" : напр. підгот. 030601 6.030401 "Правознавство" / авт.: 

О. Г. Задніпровський, Т. В. Ігнатенко. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 50 с. 

 7) Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

/ авт. Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 20 с. + 

Електронна копія. 

 8) Готельна і ресторанна справа : методичні рекомендації до виконання курсових 

робіт (проектів) : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : 

спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт.: І. В. Левицька, В. В. Постова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 54 с. + Електронна копія. 

 9) Готельна справа : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм", 181 "Харчові 

технології", 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Готельно-ресторанна справа", "Туризм", 

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

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

 10) Державна фінансова стратегія : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. М. Ю. Мироненко. – Вінниця : 

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

 11) Державне право зарубіжних країн : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

право", "Фінансове право" / авт. Н. П. Костюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

 12) Економіко-математичне моделювання : програма та робоча програма : освіт. 

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

"Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. М. В. Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 22 с. + Електронна копія. 
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 13) Економічний аналіз : методичні рекомендації та ситуаційні завдання до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і 

оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" 

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

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

 14) Економічний аналіз : практикум : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 051 

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

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

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

 15) Експертиза алкогольних напоїв : завдання до лабораторних занять : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 

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

експертиза у митній справі", "Товарознавство та комерційна логістика" / авт.: І. Г. 

Власенко, С. В. Гирич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 41 с. + 

Електронна копія. 

 16) Експертиза товарів. Розділ "Експертиза харчових продуктів" : лабораторний 

практикум / авт. С. О. Белінська. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 75 с. 

 17) Етика бізнесу : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

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

спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. Г. М. Красніцька. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 37 с. + Електронна копія. 

 18) Земельне право : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

право", "Фінансове право" / авт. Н. П. Костюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 23 с. + Електронна копія. 

 19) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних 

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

051 "Економіка підприємства" / авт. О. А. Мацера. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 71 с. + Електронна копія. 

 20) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до 

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

: спеціаліз. "Комерційне право", Фінансове право" / авт. В. О. Яблочнікова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 71 с. + Електронна копія. 

 21) Інформаційні системи і технології фінансового контролю : практикум / авт. І. 

С. Несходовський. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 56 с. 

 22) Історія держави і права зарубіжних країн : завдання до практичних занять : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. 
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"Комерційне право", "Фінансове право" / авт. О. А. Слободиська. – Вінниця : Видавничо-

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

 23) Історія держави і права зарубіжних країн : методичні рекомендації до 

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

: спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт. О. А. Слободиська. – Вінниця : 

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

 24) Історія економіки та економічної думки : завдання до практичних занять : 

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

"Менеджмент" / авт. М. А. Горшков. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 33 с. + Електронна копія. 

 25) Латинська мова : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

/ авт. В. О. Яблочнікова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 61 с. + 

Електронна копія. 

 26) Менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

ресторанна справа" / авт. А. К. Мідляр. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 46 с. + Електронна копія. 

 27) Міжнародна економіка : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030507 

"Маркетинг" / авт. О. М. Кульганік. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2017. – 44 с. + Електронна копія. 

 28) Міжнародні економічні відносини : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "бакалавр" : спец. 6.104103 "Туризм", 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. 

"Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. Л. П. Давидюк. – Вінниця : Видавничо-

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

 29) Міжнародні організації : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030503 "Міжнародна 

економіка" / укл. О. М. Кульганік. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

39 с. + Електронна копія. 

 30) Міжнародні перевезення : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 

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

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт. В. В. Коновал. – Вінниця : Видавничо-

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

 31) Мікробіологія : завдання до лабораторних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт.: І. Г. 
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Власенко, О. В. Василишина. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 28 

с. + Електронна копія. 

 32) Моделі економічної динаміки : завдання для практичних занять : освіт. ступінь 

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

"Економічна кібернетика" / авт. І. І. Ніколіна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 56 с. + Електронна копія. 

 33) Моделювання економічних процесів : програма та робоча програма : освіт. 

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

6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. І. І. Ніколіна. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

 34) Моделювання облікового забезпечення прийняття управлінських рішень : 

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

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

/ авт. І. І. Ніколіна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 20 с. + 

Електронна копія. 

 35) Монетарна політика центрального банку : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / авт. 

М. Ю. Мироненко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 37 с. + 

Електронна копія. 

 36) Оптимізація логістичних рішень : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

комерційна логістика" / авт. І. І. Поліщук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 45 с. + Електронна копія. 

 37) Організація державного фінансового контролю : програма та робоча 

програма : 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. – 19 с. + Електронна копія. 

 38) Організація екскурсійної діяльності : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "бакалавр" : спец. 242 "Туризм", 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Туризм", 

"Туристичний менеджмент" / авт. Н. В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

 39) Основи римського цивільного права : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 "Право" : спец. 6.030401 

"Правознавство", спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт. І. П. Бахновська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 27 с. + Електронна копія. 

 40) Охорона праці : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 
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0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", 1401 "Сфера 

обслуговування" : для усіх спеціальностей / авт. Т. А. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-

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

 41) Планування діяльності підприємства : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 28 с. + Електронна копія. 

 42) Поведінка споживачів : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

/ авт. Н  Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 33 с. + 

Електронна копія. 

 43) Релігієзнавство : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" / авт. О. Л. Маскевич. – Вінниця : 

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

 44) Ринок фінансових послуг : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове посередництво" / авт. 

О. П. Демченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 44 с. + 

Електронна копія. 

 45) Соціальна політика : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" 

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

та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. О. П. Демченко. – Вінниця : 

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

 46) Статистика : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

адміністрування", 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера обслуговування", 29 

"Міжнародні відносини" : для усіх спеціальностей / авт. О. П. Мельничук. – Вінниця : 

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

 47) Стратегічне управління підприємством : завдання до практичних занять : 

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

"Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка" / авт. А. Г. 

Балдинюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 22 с. + Електронна 

копія. 

 48) Судові і правоохоронні органи України : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 "Право" : спец. 081 "Право", 6.030401 

"Правознавство" 6 спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" / авт. І. М. Білоус. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 29 с. + Електронна копія. 
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 49) Судові і правоохоронні органи України : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Право", 6.030401 "Правознавство" 6 спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" / авт. 

І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 20 с. + Електронна 

копія. 

 50) Теорія держави і права : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 "Право" : спец. 081 "Право", 6.030401 

"Праознавство" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт. І. П. Бахновська. – 

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

 51) Товарознавство. Непродовольчі товари (Розділ "Будівельні матеріали") : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка тапідприємництво" : спец. 6.0305010 

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

комерційна логістика" / авт. С. О. Сіренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2017. – 27 с. + Електронна копія. 

 52) Управління проектами : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : спец. 073 "Менеджмент", 051 "Економіка" / авт. В. В. Соколовська. – Вінниця : 

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

 53) Управління розвитком територій : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : спец. "Менеджмент" / авт.: В. В. Соколовська, Н. М. Махначова. – 

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

 54) Управління трудовими ресурсами : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Адміністративний менеджмент" 

/ авт. Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 24 с. + 

Електронна копія. 

 55) Управлінський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030509 

"Облік і аудит", "Облік і аудит в підприємництві", "Державний фінансовий контроль" / авт. 

І. О. Гладій. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 52 с. + Електронна 

копія. 

 56) Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" / авт. В. М. Криворук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 40 с. + Електронна копія. 

 57) Фізичне виховання. Настільний теніс : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "бакалавр" : для усіх напрямів підготовки / авт. Л. Д. Тунік. – Вінниця : Видавничо-

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

 58) Фізичні методи дослідження : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" 
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/ авт. Б. П. Авксентюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 23 с. + 

Електронна копія. 

 59) Фінанси зарубіжних корпорацій : збірник задач / авт. Н. А. Гринюк. – Київ : КНТЕУ, 

2017. – 66 с. 

 60) Фінанси підприємства : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

"Облік і аудит", "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка" : спеціаліз. "ДФ", "Фін. 

посередництво", "ДФК", "Облік і аудит в підприємництві" / авт. А. Є. Громова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 66 с. + Електронна копія. 

 61) Фінанси страхових організацій : завдання до практичних занять : освіт. 

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

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. Л. М. Маршук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 75 с. + Електронна копія. 

 62) Фінансовий менеджмент : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань "Управл. та адмініструв.", "Сфера обслуговув.", "Соц. та повед. 

науки" : спец. "Фінанси, банк. справа та страхув.", "Менеджмент", "ГРС", "Економіка" : 

спеціаліз. "ДФ", "Менеджмент ЗЕД", "МО", "ГРС", "ЕК" / авт. О. П. Демченко. – Вінниця : 

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

 63) Фінансовий облік в банках : практикум : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

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

спрям. "Фінансове посередництво" / авт. О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 65 с. + Електронна копія. 

 64) Харчові технології : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" / авт.: В. В. 

Власенко, О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 56 с. + 

Електронна копія. 

 65) Ціноутворення : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

"Економіка підприємства" / авт. В. В. Соколовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

 

 

 1) Алексєєва, А. В.  Звітність підприємств  : опорний конспект лекцій 

/ А. В. Алексєєва, Н. І. Морозова, А. П. Шаповалова. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 

114 с. 
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 2) Волобуєв, М. І.  Самоменеджмент : опорний конспект лекцій / М. І. Волобуєв. – 

Київ : КНТЕУ, 2017. – 58 с. 

 3) Глушкова, Т. Г.  Товарознавство. Непродовольчі товари. Культурно-побутові 

вироби : опорний конспект лекцій / Т. Г. Глушкова, Л. В. Андрієвська. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 106 

с. 

 4) Гнидюк, І. В.  Фінанси : опорний конспект лекцій / І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська, 

Л. М. Маршук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 130 с. + 

Електронна копія. 

 5) Коломієць, Т. М.  Товарознавство. Господарські вироби. Парфумерно-косметичні 

товари : опорний конспект лекцій / Т. М. Коломієць, О. І. Сім'ячко, С. С. Стретович. – Київ : 

КНТЕУ, 2016. – 242 с. 

 6) Лігоненко, Л. О.  Економіка торгівлі : опорний конспект лекцій / Л. О. Лігоненко, 

А. М. Носуліч, Н. М. Новікова. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 198 с. 

 7) Маслова, Н. О.  Маркетинг фінансових послуг  : опорний конспект лекцій 

/ Н. О. Маслова. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 50 с. 

 8) Міжнародні економічні відносини : опорний конспект лекцій / Т. М. Мельник, 

В. В. Юхименко, Л. П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 214с. 

 9) Миколайчук, І. П.  Ділове адміністрування (управління змінами) : опорний 

конспект лекцій / І. П. Миколайчук. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 102 с. 

 10) Недеря, Л. В.  Аудит діяльності фінансових посередників : опорний конспект 

лекцій / Л. В. Недеря. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 68 с. 

 11) Нікітішин, А. О.  Податкова система України : опорний конспект лекцій. Ч. 1 

/ А. О. Нікітішин, А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

92 с. + Електронна копія. 

 12) Нікітішин, А. О.  Податкова система України : опорний конспект лекцій. Ч. 2 

/ А. О. Нікітішин, А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

96 с. + Електронна копія. 

 13) Разборська, О. О.  Теорія контролю фінансово-господарської діяльності : 

опорний конспект лекцій / О. О. Разборська, І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 149 с. + Електронна копія. 

 14) Сичова, Н. В.  Менеджмент : опорний конспект лекцій / Н. В. Сичова, 

Ю. В. Гайдай, Н. В. Ракша. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 91 с. 

 15) Шостак, У. В.  Актуальні проблеми теорії і критики перекладу : опорний 

конспект лекцій / У. В. Шостак. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

52 с. + Електронна копія. 
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 1) Автоматизація економічних розрахунків : методичні рекомендації та 

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

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

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/86_2017/Avtomatyz. ekon. rozrakh..pdf. 

 2) Адміністративне право і процес : програма та робоча програма [Електронний 

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

6.030401 "Правознавство" : спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" / авт. Т. І. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/110_2017/Administr. pravo i protses.pdf. 

 3) Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / за заг. 

ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової ; [І. В. Сіменко, Т. Д. Косова, І. В. Гречина, Л. О. Ващенко, П. М. 

Сухарев, Я. І. Глущенко, О. В. Бедзай, І. А. Ангеліна, М. Е. Шухман]. — Електронні дані. – К. : 

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

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

 4) Аналіз діяльності фінансових посередників : методичні рекомендації до 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове 

посередництво" / авт. А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/86_2017/Analiz diialn. fin. poser..pdf. 

 5) Виноградова, М. О.  Аудит [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

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

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

 6) Кузнецова, С. А.  Банківська система [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг. ред. С. А. Кузнецової. — Електронні 

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

доступу: http:/10.0.2.150/docs/CUL/Bank_syst_Kuznetsova_2014.pdf. 
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 7) Безпека бізнесу : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

спеціаліз. "Економічна кібернетика" / авт. А. С. Киричук. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/110_2017/Bezpeka biznesu.pdf. 

 8) Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 0517 "Харчова промисловість та 

переробка сільськогосподарської продукції", 1401 "Сфера обслуговування" : для усіх 

спеціальностей / авт.: Л. А. Майстер, О. М. Откаленко. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/84_2017/Bukhhalterskyi oblik.pdf. 

 9) Валютні операції. Порядок здійснення та обліку [Електронний ресурс] : 

практичний посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. — Електронні дані. – К. : Центр учбової 

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

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

 10) Виробнича практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Економіка підприємства" / авт. Н. М. Богацька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/81_2017/Vyrobnycha praktyka.pdf. 

 11) Гуцаленко, Л. В.  Внутрішньогосподарський контроль [Електронний ресурс] : 

навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. — Електронні дані. – Київ : 

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

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

 12) Готельна і ресторанна справа : методичні рекомендації до виконання курсових 

робіт (проектів) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 

"Сфера обслуговування" : спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт.: І. В. Левицька, 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/110_2017/Hotelna i restoranna sprava.pdf. 

 13) Готельна справа : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 

242 "Туризм", 181 "Харчові технології", 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Готельно-

ресторанна справа", "Туризм", "Ресторанні технології", "Туристичний менеджмент" / авт. 

Н. В. Онищук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/109_2017/Hotelna sprava.pdf. 
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 14) Мальська, М. П.  Готельний бізнес: теорія та практика [Електронний ресурс] : 

підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – 2-ге вид., переробл. та допов. — Електронні дані. – 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Gotelniy_biznes_Malska2012.pdf. 

 15) Державна фінансова стратегія : програма та робоча програма [Електронний 

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

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. М. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/87_2017/Derzhavna finansova stratehiia.pdf. 

 16) Державне право зарубіжних країн : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 

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

"Комерційне право", "Фінансове право" / авт. Н. П. Костюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/109_2017/Derzh. pravo zarub. krain.pdf. 

 17) Економіко-математичне моделювання : програма та робоча програма 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / 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/2017/87_2017/Ekonomiko-

matematychne modeliuvannia.pdf. 

 18) Кривов'язюк, І. В.  Економічна діагностика [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ І. В. Кривов'язюк. — Електронні дані. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 19) Економічний аналіз : методичні рекомендації та ситуаційні завдання до 

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

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

073 "Менеджмент" / авт.: С. П. Ковальчук, Л. Ю. Патраманська. — Електронні дані. – 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/84_2017/Ekonom. analiz MR.pdf. 

 20) Економічний аналіз : практикум [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування", 073 "Менеджмент" / авт.: С. П. Ковальчук, Л. Ю. Патраманська. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/84_2017/Ekonomichnyi 

analiz.pdf. 
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 21) Експертиза алкогольних напоїв : завдання до лабораторних занять 

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

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

"Товарознавство та експертиза у митній справі", "Товарознавство та комерційна 

логістика" / авт.: І. Г. Власенко, С. В. Гирич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/84_2017/Ekspertyza alkoholnykh napoiv.pdf. 

 22) Енергоаудит та енергоменеджмент в проектах сталого розвитку. Практичні 

рекомендації [Електронний ресурс] : методичний посіб. / [Г. Я. Мозолевич, І. О. Гордєєва, Н. В. 

Бібік]. — Електронні дані. – Дніпро, 2016. –  : іл. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs//Pidruchnyky/Enerhoaudyt ta enerhomenedzhment v proektakh 

staloho rozvytku.pdf. 

 23) Етика бізнесу : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

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

справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. Г. М. Красніцька. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/84_2017/Etyka 

biznesu.pdf. 

 24) Земельне право : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

"Комерційне право", "Фінансове право" / авт. Н. П. Костюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/110_2017/Zemelne pravo.pdf. 

 25) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних занять 

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

підприємництво" : спец. 051 "Економіка підприємства" / авт. О. А. Мацера. — Електронні 

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

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/84_2017/Inoz. mova (za prof. spriam.).pdf. 

 26) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 

"Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Комерційне право", Фінансове право" / авт. В. О. 

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

System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/82_2017/Inoz. 

mova (za prof. spriam.).pdf. 

 27) Сусіденко, В. Т.  Інформаційні системи і технології в обліку [Електронний 

ресурс] : навч. посібник / В. Т. Сусіденко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Inform_system_i_tehnologii_Susidenko.pdf. 
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 28) Історія держави і права зарубіжних країн : завдання до практичних занять 

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

"Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / 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/2017/109_2017/Istoriia derzh. i 

prava zarub. krain.pdf. 

 29) Історія економіки та економічної думки : завдання до практичних занять 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" / авт. М. А. Горшков. — Електронні дані. – 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/82_2017/Istor. ekonom. ta ekonomich. dumky.pdf. 

 30) Пічугін, М. Ф.  Комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. — Електронні дані. – К. : Центр учбової 

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

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

 31) Яхно, Т. П.  Конфліктологія та теорія переговорів [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. — Електронні дані. – К. : Центр учбової літератури, 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Konfliktologiya_Yahno2012.pdf. 

 32) Ігнатьєва, І. А.  Корпоративне управління [Електронний ресурс] : підручник 

/ І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. — Електронні дані. – К. : Центр учбової літератури, 

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

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

 33) Мальська, М. П.  Корпоративне управління: теорія та практика [Електронний 

ресурс] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. — Електронні дані. – К. : 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Korporatyvne_upravl_Malska2012.pdf. 

 34) Птащенко, Л.  Корпоративные финансы [Електронний ресурс] : учеб. пособие 

/ Л. Птащенко, Н. Исаев. — Електронные данные. – Киев : Центр учебной литературы, 

2015. – Систем. требования: Acrobat Reader. – Режим доступа: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/Korporat_ finansy_Ptashchenko.pdf. 

 35) Латинська мова : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

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

право", "Фінансове право" / авт. В. О. Яблочнікова. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

mode: http://10.0.2.150/docs/2017/83_2017/Latynska mova.pdf. 

 36) Бондаренко, В. М.  Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / В. М. Бондаренко, І. І. Поліщук, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : 
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Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reder. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs//Pidruchnyky/Marketynhovyi menedzhment.pdf. 

 37) Менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт. А. К. Мідляр. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/83_2017/Menedzhment.pdf. 

 38) Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. — Електронні дані. – Київ : 

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

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

 39) Бірта, Г. О.  Методологія і організація наукових досліджень [Електронний 

ресурс] : навч.посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. — Електронні дані. – К. : Центр учбової 

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

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

 40) Міжнародна економіка : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" / авт. О. М. Кульганік. — Електронні дані. – 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/83_2017/Mizhnarodna ekonomika.pdf. 

 41) Міжнародні економічні відносини : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 6.104103 "Туризм", 6.030601 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. Л. П. Давидюк. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/84_2017/Mizhnar. 

ekonom. vidnosyny.pdf. 

 42) Ковальчук, К. Ф.  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 

[Електронний ресурс] : навч. посібник / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот. — 

Електронні дані. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

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

 43) Бурковська, А. В.  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в 

сучасних умовах [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. — 

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

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

 44) Міжнародні організації : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030503 

"Міжнародна економіка" / укл. О. М. Кульганік. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/83_2017/Mizhnarodni orhanizatsii.pdf. 
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 45) Міжнародні перевезення : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

економіка", 6.030601 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт. В. В. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/85_2017/Mizhnarodni perevezennia.pdf. 

 46) Мікробіологія : завдання до лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

комерційна логістика" / авт.: І. Г. Власенко, О. В. Василишина. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/85_2017/Mikrobiolohiia.pdf. 

 47) Місцевий розвиток за участі громади [Електронний ресурс] : монографія. Т.4. 

Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / за заг. ред. Г. І. Мелеганич, Ю. М. 

Петрушенко. — Електронні дані. – Київ : [ВАІТЕ], 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs//Pidruchnyky/Mistsevyi rozvytok za uchasti hromady 

T.4.pdf. 

 48) Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : навч. посібник / [Н. Л. Замкова, І. В. 

Гнидюк, Ю. А. Романовська, М. Ю. Мироненко, А. О. Нікітішин, О. А. Поліщук, І. Л. 

Цехановський, Н. Н. Британська] ; [за ред. Н. Л. Замкової]. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs//Pidruchnyky/Mistsevi finansy.pdf. 

 49) Моделі економічної динаміки : завдання для практичних занять [Електронний 

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

напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. І. І. Ніколіна. — Електронні дані. – 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/82_2017/Modeli ekonom. dynamiky.pdf. 

 50) Моделювання економічних процесів : програма та робоча програма 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. І. І. Ніколіна. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/81_2017/Modeliuv. 

ekonom. protsesiv.pdf. 

 51) Моделювання облікового забезпечення прийняття управлінських рішень : 

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

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

"Облік і оподаткування" / авт. І. І. Ніколіна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/81_2017/Modeliuv. oblik. zabezp. pryin. upravl. rishen.pdf. 

 52) Монетарна політика центрального банку : програма та робоча програма 

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

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

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

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/87_2017/Monetarna polityka tsentr. banku.pdf. 

 53) Малишкін, О. І.  Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика 

[Електронний ресурс] : навч.-практ. посібник / О. І. Малишкін. — Електронні дані. – Київ : 

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

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

 54) Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва [Електронний ресурс] 

/ Ю. А. Верига, Є. А. Карпенко, Г. О. Соболь, Н. О. Кулявець. — Електронні дані. – Київ : Центр 

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

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

 55) Онищенко, В. О.  Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : підручник 

/ В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Oblik zarub krain_Onyshchenko.pdf. 

 56) Облікова політика підприємства [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Ю. В. Ночовна, С. Ю. Іванюк. — Електронні дані. – Київ : Центр 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Oblikova polityka pidpr_Veryga.pdf. 

 57) Оптимізація логістичних рішень : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

"товарознавство та комерційна логістика" / авт. І. І. Поліщук. — Електронні дані. – 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/85_2017/Optymizatsiia lohistychnykh rishen.pdf. 

 58) Організація державного фінансового контролю : програма та робоча програма 

[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/2017/81_2017/Orhaniz. derzh. fin. kontroliu.pdf. 

 59) Організація екскурсійної діяльності : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 242 "Туризм", 073 "Менеджмент" : 

спеціаліз. "Туризм", "Туристичний менеджмент" / авт. Н. В. Онищук. — 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/2017/110_2017/Orhaniz. ekskurs. diialn..pdf. 

 60) Організація і методика економічного аналізу [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін. — Електронні дані. – Київ : Центр 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Organiz_i_metodika_ekonom_analizu_Kosova2012.pdf. 

 61) Мальська, М. П.  Організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 

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

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

 62) Єгоричева, С. Б.  Організація фінансового моніторингу в банках [Електронний 

ресурс] : навч. посібник / С. Б. Єгоричева. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

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

 63) Основи римського цивільного права : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 

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

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

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

http://10.0.2.150/docs/2017/82_2017/Osnovy rymsk. tsyv. prava.pdf. 

 64) Охорона праці : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

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

і адміністрування", 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської 

продукції", 1401 "Сфера обслуговування" : для усіх спеціальностей / авт. Т. А. Дзюба. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/109_2017/Okhorona 

pratsi.pdf. 

 65) Планування діяльності підприємства : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/85_2017/Planuvannia 

diialnosti pidpryiemstva.pdf. 

 66) Окландер, М. А.  Поведінка споживача [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ М. А. Окландер, І. О. Жарська. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 67) Поведінка споживачів : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 
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6.030507 "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/2017/82_2017/Povedinka spozhyvachiv.pdf. 

 68) Чевганова, В. Я.  Проектний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

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

 69) Релігієзнавство : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" / авт. О. Л. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/83_2017/Relihiieznavstvo.pdf. 

 70) Ринок фінансових послуг : завдання до практичних занять [Електронний 

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

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

посередництво" / авт. О. П. Демченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/86_2017/Rynok fin. posluh.pdf. 

 71) Соціальна політика : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. О. П. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/85_2017/Sotsialna polityka.pdf. 

 72) Статистика : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 

"Управління та адміністрування", 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера 

обслуговування", 29 "Міжнародні відносини" : для усіх спеціальностей / авт. О. П. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/84_2017/Statystyka.pdf. 

 73) Стратегічне управління підприємством : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові 

науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка" 

/ авт. А. Г. Балдинюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/86_2017/Stratehich. upravl. pidpryiemstvom.pdf. 
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 74) Судові і правоохоронні органи України : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 "Право" : 

спец. 081 "Право", 6.030401 "Правознавство" 6 спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне 

право" / авт. І. М. Білоус. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/109_2017/Sudov. i pravookhor. orhany Ukrainy.pdf. 

 75) Судові і правоохоронні органи України : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 

"Право" : спец. 081 "Право", 6.030401 "Правознавство" 6 спеціаліз. "Фінансове право", 

"Комерційне право" / авт. І. М. Білоус. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/109_2017/Sudov. i pravookhor. orhany Ukrainy MR.pdf. 

 76) Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України 

[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції, 14 червня 2017 р. / голова ред. кол. І. В. Гнидюк. — Електронні дані. – 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Suchas. stan ta persp. rozv. fin. syst. 

Ukr..pdf. 

 77) Теорія держави і права : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

6.030401 "Праознавство" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт. І. П. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/83_2017/Teoriia 

derzh. i prava.pdf. 

 78) Товарознавство. Непродовольчі товари (Розділ "Будівельні матеріали") 

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

тапідприємництво" : спец. 6.0305010 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : 

спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. С. О. Сіренко. — Електронні 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/82_2017/Tovarozn. Neprod. tov. (Bud. 

mater.).pdf. 

 79) Мальська, М. П.  Туристичний бізнес: теорія та практика [Електронний ресурс] : 

підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид., перероб. та допов. — Електронні дані. – К. : 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/Turist_biznes_Malska2012.pdf. 

 80) Управління проектами : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "магістр" : спец. 073 "Менеджмент", 051 "Економіка" / авт. В. В. 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/87_2017/Upravlinnia proektamy.pdf. 

 81) Управління розвитком територій : програма та робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. "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/2017/81_2017/Upravl. rozvytkom terytorii.pdf. 

 82) Мальська, М. П.  Управління сферою готельного господарства: теорія та 

практика [Електронний ресурс] : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. — 

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

Reader. – Режим доступу: 

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

 83) Управління трудовими ресурсами : програма та робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Адміністративний 

менеджмент" / авт. Л. В. Бондарчук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/87_2017/Upravlinnia trudovymy resursamy.pdf. 

 84) Управлінський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і аудит", "Облік і аудит в підприємництві", 

"Державний фінансовий контроль" / авт. І. О. Гладій. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/85_2017/Upravlinskyi oblik.pdf. 

 85) Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : методичні 

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

галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" / авт. В. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/109_2017/Ustatkuv. zakl. hot.-rest. hospod..pdf. 

 86) Фізичне виховання. Настільний теніс : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для усіх напрямів підготовки / авт. Л. Д. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/83_2017/Fizych. 

vykhov. Nastilnyi tenis.pdf. 

 87) Фізичні методи дослідження : програма та робоча програма [Електронний 

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

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

комерційна логістика" / авт. Б. П. Авксентюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/81_2017/Fizychni metody doslidzhennia.pdf. 

 88) Фінанси підприємства : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

"Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка" : 

спеціаліз. "ДФ", "Фін. посередництво", "ДФК", "Облік і аудит в підприємництві" / авт. А. Є. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2017/86_2017/Finanasy pidpryiemstva.pdf. 

 89) Фінанси страхових організацій : завдання до практичних занять [Електронний 

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

6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. Л. М. Маршук. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/86_2017/Finansy strakhov. 

orhanizatsii.pdf. 

 90) Кремень, В. М.  Фінансова статистика [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ В. М. Кремень, О. І. Кремень. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

 91) Фінансовий менеджмент : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань "Управл. та адмініструв.", "Сфера обслуговув.", "Соц. 

та повед. науки" : спец. "Фінанси, банк. справа та страхув.", "Менеджмент", "ГРС", 

"Економіка" : спеціаліз. "ДФ", "Менеджмент ЗЕД", "МО", "ГРС", "ЕК" / авт. О. П. Демченко. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/87_2017/Finansovyi 

menedzhment.pdf. 

 92) Фінансовий облік в банках : практикум [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" / авт. О. М. Дзюба. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/85_2017/Fin. oblik v 

bankakh.pdf. 

 93) Харчові технології : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

технології" / авт.: В. В. Власенко, О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

http://10.0.2.150/docs/2017/110_2017/Kharchovi tekhnolohii.pdf. 

 94) Ціноутворення : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" 
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: спеціаліз. "Економіка підприємства" / 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/2017/87_2017/Tsinoutvorennia.pdf.  

 




