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Економічний суверенітет України : 

монографія / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, 

В. В. Юхименко, В. М. Костюченко, 

Л. П. Кудирко, Н. А. Гринюк, О. В. 

Кам'янецька, О. О. Донченко, А. В. Бохан, Н. 

О. Іксарова, Г. В. Дугінець, Ю. І. Головня та 

ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі та Т. М. 

Мельник. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 700 с. 
У монографії представлено наукову 

концепцію збереження економічного 

суверенітету України в умовах посилення 

дисбалансів у міжнародному економічному 

просторі. Розкрито механізми взаємодії 

України із суб’єктами глобальної економіки 

та визначено напрямки посилення її 

міжнародного статусу на світових ринках 

товарів та послуг в умовах глобальної про-

довольчої та енергетичної кризи. Поглиблено теоретико-методологічні 

засади забезпечення економічного суверенітету за умов високого рівня 

зовнішньої відкритості; досліджено детермінанти впливу на поточний стан та 

зміни в системі економічної незалежності держави в докризовий та 

посткризовий періоди. Обгрунтовано стратегічні напрямки розвитку 

зовнішньоекономічних відносин України, які забезпечують посилення її 

міжнародної конкурентоспроможності та гарантують підтримку її 

економічного суверенітету. 

Призначено для науковців, викладачів, студентів, практичних 

працівників сфери зовнішньоекономічної діяльності, а також широкого 

кола читачів. 

 

Іваницька Н. Б.  Англійська мова 

бухгалтерського обліку, аудиту та 

фінансів = Mastering English in Accounting, 

Audit and Finance : навчальний посібник 

/ Н. Б. Іваницька, Л. О. Сікорська. – 

Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2014. – 290 с. 
Навчальний посібник має на меті 

формування в студентів професійно 

орієнтованої англомовної комунікативної 

компетенції. Він допоможе виробити уміння та 

навички спілкування англійською мовою з 

фаху, набути досвіду самостійної роботи з 

фаховою літературою та розвинути навички 

мовленнєвої комунікації. 

Посібник призначено для студентів 

вищих навчальних закладів, які вивчають обліково-фінансову діяльність, а 

також для тих, хто бажає поглибити та вдосконалити знання англійської мови 



за професійним спрямуванням. 

Управління ризиками банку : навч. 

посібник / [Н. П. Шульга, Т. М. Гордієнко, 

М. В. Мельничук, В. М. Глубокий, 

В. П. Белякова, Н. О. Маслова, 

Л. О. Нетребчук, Л. А. Гербич, 

А. О. Степаник, Л. Л. Анісімова, 

К. А. Бусько] ; за ред. Н. П. Шульги. – 

Київ : КНТЕУ, 2016. – 628 с. 
У навчальному посібнику визначено 

сутність, елементи, фактори банківських 

ризиків, розкрито зміст кількісних і якісних 

методів оцінки ризиків та методичні підходи 

до їх класифікації. Викладено основні 

положення Базельського комітету з 

банківського нагляду щодо достатності 

капіталу на покриття ризиків банку. 

Розглянуто процес та інтегровану систему управління ризиками; 

організаційне, методичне, інформаційне та програмне забезпечення 

управління фінансовими ризиками в банках. Систематизовано вітчизняний 

та зарубіжний досвід банківського ризик-менеджменту, виявлено проблемні 

питання та сучасні тенденції розвитку управління ризиками. Особлива увага 

приділена міжнародній стандартизації у сфері ризик-менеджменту. 

Автори прагнули доступно викласти актуальний та складний матеріал з 

сучасних проблем ризик-менеджменту, який буде корисним для різних 

категорій слухачів; здобувачів, аспірантів, викладачів економічних ВНЗ, 

спеціалістів банків. 

 

Ромат Є. В.  Зв'язки з громадськістю 

(базовий курс) : навч. посібник 

/ Є. В. Ромат, І. О. Бучацька, 

Т. В. Дубовик. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 284 с. 
У навчальному посібнику викладено 

теоретичні й методологічні основи зв’язків з 

громадськістю, цілі та завдання, надано 

основні прийоми та умови їх використання 

для отримання переваг у реалізації 

стратегій та вирішення проблем у сфері 

економічних відносин. Висвітлено широке 

коло питань, що стосуються особливостей 

організації зв’язків з громадськістю з 

урахуванням вітчизняного та зарубіжного 

досвіду. Відображено специфіку роботи 

спеціалістів у сфері зв’язків з громадськістю 

у комунікаційній діяльності підприємств 

торгівлі з урахуванням розробки стратегії створення позитивної суспільної 

думки про підприємство. 

Призначений для самостійної роботи студентів, може бути корисним 



викладачам управлінських, етичних та економічних дисциплін, керівникам і 

персоналу комерційних структур та підприємств, всім, кого цікавлять 

проблеми зв’язків з громадськістю. 

 

 

Дисциплінарна матриця 

управлінської звітності : монографія 

/ [В. В. Сопко, М. М. Бенько, 

О. М. Гончаренко, Ю. П. Зима, С. Я. Король, 

О. В. Фоміна, О. І. Мазіна, Д. В. Карпенко, 

О. А. Бакурова, О. Г. Задніпровський] ; за 

заг. ред. В. В. Сопко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 

456 с. 
У монографії досліджено проблеми 

формування управлінської звітності в умовах 

застосування інформаційних технологій. 

Монографія є науковим дослідженням, яке 

відображає новітній підхід до системи 

інформаційного забезпечення управління 

підприємством з урахуванням розвитку 

інноваційних інформаційних технологій. 

Призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових 

працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які 

досліджують проблеми управлінського обліку показників вартості 

підприємства. 

 

 

Новак А.  Як підняти українську 

економіку. Трифункціональна Економічна 

Модель України : [монографія] 

/ А. Новак. – 5-те вид., доп. – Київ ; Торонто 

; Мюнхен : Інпрес, 2015. – 432 с. 
У монографії автор пропонує 

долучитися читачеві до пошуку об’єктивних 

системних та суб’єктивних методологічних 

першопричин затягування економічної 

стагнації в Україні крізь призму визначальних 

параметричних факторів економічної 

політики. 

Поряд з аналізом функціональних 

складових економічної системи, 

розглядаються методологічні засади 

проведення економічної політики в Україні. 

Сутнісною складовою книги є пропозиції 

автора щодо запровадження в Україні комплексної методології 

взаємоузгодженого використання фіскальних та монетарних важелів 

економічної політики як необхідної передумови забезпечення зростання 

вітчизняної економіки. 



Автором запропоновано, у книзі, цілісну модель формування 

конкурентоздатної та ефективної української економічної системи, в 

сучасних умовах де-факто глобалізованих світових економічних відносин - 

Трифункціональну Економічну Модель України. 

Книга розрахована на фахових економістів, державних управлінців, 

студентів, які вивчають економічні спеціальності, журналістів економічних 

видань та читачів, які цікавляться економічною проблематикою. 
 

 

 

Ходаківський Є. І.  Інтелектуальна 

власність: економіко-правові аспекти : 

навч. посібник / Є. І. Ходаківський, 

В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2014. – 276 с. 
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, термі-

нологічний словник, витяги з актуальних 

нормативно-правових актів та типові бланки форм ведення документації. 

Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів закладів освіти 

економічного та юридичного профілю, спеціалістів органів державної влади, 

науковців, практиків та інших зацікавлених осіб. 
 

 

Шара Є. Ю.  Звітність бюджетних 

установ : навч. посібник / Є. Ю. Шара, 

О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2014. – 360 с. 
 

 У навчальному посібнику, підготовленому 

на основі чинних законодавчих актів і норма-

тивних документів, висвітлюються питання 

методики й техніки складання звітності 

бюджетними установами, що подаються як 

вищим органам, так і органам статистичною 

служби, Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності, Фонду 

соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних 

захворювань, органам доходів і зборів 



України та ін. 

В даному навчальному посібнику викладено методику та техніку 

складання звітності у розрізі навчальної програми дисципліни «Звітність 

бюджетних установ». 

Видання містить конспект лекцій, навчально-практичний матеріал, 

завдання для самостійної роботи, тематику рефератів, термінологічний 

словник ключових понять та додатки, які включають форми звітності. Усі 

форми звітності дані станом на 01.09.13 р. з детальним описом принципів їх 

заповнення та правилами обчислення показників, що входять до них. 

Розраховано на студентів економічних вузів, а також стане у практичній 

пригоді спеціалістам, які працюють бухгалтерами та економістами у 

бюджетних установах, та фахівцям органів, котрі отримують звітність цих 

організацій. 

 

 

Круш П. В.  Економіка (розрахунки 

фінансово-інвестиційних операцій в 

Excel) : Навч. посібник / П. В. Круш, 

О. В. Клименко. – К : Центр навчальної 

літератури, 2006. – 264с. 
Висвітлено можливості використання 

фінансових функцій Excel для проведення 

розрахунків при здійсненні кредитних, 

інвестиційних та інших комерційних операцій. 

Досліджено вплив інфляції на результати 

фінансово-інвестиційних операцій. 

На прикладах викладено технологію 

розрахунку в Excel майбутньої, поточної 

вартості, кількості періодів платежів позики 

(інвестиції); показників оцінки інвестиційних 

проектів; процентної, номінальної, 

ефективної, облікової ставки; ринкової 

вартості, доходності, ризику цінних паперів; суми амортизації основних 

засобів за різними методами; суми очікуваного відшкодування активу та 

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

орендних платежів. Проаналізовано варіанти співвідношення моментів 

нарахування процентів і здійснення платежів під час розрахунку вартості 

грошових потоків, побудовано плани погашення боргу для стандартної 

іпотечної позики за допомогою Excel, та для іпотечної позики з періодичним 

збільшенням платежів темпами інфляції. 

Розглянуто питання правового регулювання в Україні фінансово- 

інвестиційних операцій. 

Достатня кількість практичних завдань, у тому числі для самоконтролю з 

відповідями, сприятиме кращому засвоєнню матеріалу. 

Посібник призначений для студентів економічних факультетів, 

аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також для широкого кола 

читачів, які цікавляться цією тематикою. 

 
 



 

Назаренко Л. О.  Ідентифікація та 

фальсифікація продовольчих товарів: 

слайд-курс : навч. посібник 

/ Л. О. Назаренко. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. – 248 с. 
 

Навчальний посібник з дисципліни 

„Ідентифікація та фальсифікація продово-

льчих товарів: слайд курс” присвячений 

вивченню основ, правил проведення іден-

тифікації з метою виявлення фальсифікації 

продовольчих товарів. Зміст навчального 

посібника відповідає програмі дисципліни і 

розкриває наступні питання: основи 

ідентифікації та фальсифікації продовольчих 

товарів, характеристика видів ідентифікації та 

фальсифікації, методів проведення ідентифікації і виявлення фальсифікації 

окремих груп продовольчих товарів. З метою контролю знань студентів 

запропоновані питання за темами дисципліни. 

Навчальний посібник „Ідентифікація та фальсифікація продовольчих 

товарів: слайд-курс” рекомендовано для студентів товарознавчих 

спеціальностей вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації. 

 

 
 

 

 

Окландер М. А.  Поведінка 

споживача : навч. посібник 

/ М. А. Окландер, І. О. Жарська. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2014. – 208 с. 

 
У навчальному посібнику 

запропоновано концептуальні, методологічні 

та методичні положення поведінки 

споживача. Розглянуто відповідні чинники 

впливу. Визначені етапи процесу прийняття 

рішення про купівлю товару. Приділено увагу 

методам оцінки реакції споживача на 

маркетингові дії. 

Для викладачів та студентів економічних 

спеціальностей, науковців. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ламперт К.  Психология отелей, 

ресторанов и баров = Hotel - und 

Barpsychologie Psychologie fur die 

Gastronomie / К. Ламперт. – Харьков : 

Гуманитарный центр, 2015. – 272 с. : ил. 
Эта книга уникальна, поскольку до сих 

пор просто не существовало работы, 

которая бы так подробно представляла эту 

область знаний. Клаус Ламперт — пионер-

исследователь в области психологии «Отелей 

и баров» — установил, что все больше 

владельцев и персонала отелей, баров и 

ресторанов интересуются различными 

психологическими взаимосвязями и 

явлениями. В своей новаторской работе он 

сводит воедино эти взаимосвязи и явления. 

Автор раскрывает нам сущность 

закономерностей и механизмов, которые действуют в отелях, барах и 

ресторанах и управляют процессами деятельности в них, поведением 

персонала и гостей. Он дает ответ на следующие вопросы: Какие бывают, 

типы личностей у гостей, коллег по работе и руководителей? Как усилить 

привязанность гостя к своему отелю или бару? Как проводить 

психологическую диагностику в отелях, барах и ресторанах? Что является 

предметом исследования психологии труда и организационной психологии 

в отелях, барах и ресторанах? Какие психическими расстройствами могут 

страдать гости, и как нужно вести себя с такими гостями?  

Книга будет интересна людям, которые обучаются отельно-

ресторанному делу; сотрудникам, которые хотят расширить свою 

компетентность и повысить квалификацию; а также владельцам отелей, 

баров и ресторанов, которые хотят усовершенствовать  мероприятия по 

развитию персонала и сделать свои предприятия более 

привлекательными для гостей. 

 
 
Сазонець О. М.  Інформаційні 

системи і технології в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю : навч. 

посібник / О. М. Сазонець. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2014. – 256 с. 
Висвітлено роль і властивості інформації 

в сучасному світі, сфери застосування 

сучасних інформаційних систем в світовій 

економіці, зокрема у великих компаніях, та 

обгрунтовано необхідність захисту 

інформаційних систем в економіці. 

Розглядаються інформаційні системи та 

технології, що забезпечують управління 

зовнішньоекономічною діяльністю в цілому та 

функціонування окремих сфер діяльності 



підприємств - інвестиційної, аналітичної, організаційної, управлінської, 

фінансово-економічної. Висвітлюються основи теорії та практики створення 

інформаційних систем, формулюється основний понятійний апарат щодо 

здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності у сучасному 

інформаційному середовищі. 

Для науковців, аспірантів, студентів а також фахівців з питань 

інформатизації, сучасних інформаційних технологій та управління 

підприємствами. 

 
 

Статистичне забезпечення 

маркетингу : навч. посібник / за наук. ред. 

В. Б. Захожая. – Київ : Видавничий дім 

"Персонал", 2015. – 400 с. 
Висвітлено у доступній, рецептурній 

формі методологічні засади статистичного 

аналізу, наведено обгрунтування відповідних 

висновків і прогнозування, побудови 

інформаційного забезпечення та системи 

показників як бази маркетингових досліджень. 

Схарактеризовано методичне забезпечення 

цих досліджень шляхом використання моделей 

і методів прикладної статистики на різних рівнях 

управління є сономікою. Описано напрями 

використання результатів статистичного аналізу 

для обґрунтування управлінських рішень у 

взаємозв’язку маркетингової діяльності з 

економічною ситуацією, яка зумовлена чинниками внутрішнього та 

зокнішнього середовища. 

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних 

закладів, науковців і працівників у галузі маркетингових досліджень, бізнесу та 

державного соціально-економічного розвитку. 

 

 

Стоян В. І.  Казначейська система : 

підручник / В. І. Стоян, О. С. Даневич, 

М. Й. Мац. – 3-тє вид., змін. й доп. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2014. – 868 с. 
У підручнику розглядається основне коло 

питань казначейського обслуговування 

бюджетних коштів у контексті законодавчих та 

нормативно- інструктивних документів. 

Висвітлено сутність та організацію платіжної 

системи виконання бюджетів, обслуговування 

державного та місцевих бюджетів за доходами 

та видатками органами казначейства, облік та 

звітність про виконання бюджетів, організацію 

контролю у системі казначейства. Підручник 

знайомить з історичними аспектами 



становлення та розвитку національного казначейства, його структурою та 

функціональними повноваженнями. Значна увага приділяється також 

висвітленню зарубіжного досвіду функціонування інституту казначейства, 

питанням управління державним боргом. 

Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей, 

аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

Опорні конспекти 
 

1. Вища та прикладна математика : опорний конспект лекцій / авт.: 

Л. П. Гусак, І. О. Гулівата. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 87 с. + Електронна копія. 

2. Вища та прикладна математика : робочий зошит : освіт. ступінь 

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

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі", "Менеджмент 

ЗЕД", "Менеджмент туристичного бізнесу". Ч. 1 / авт. Н. В. Добровольська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 84 с. + Електронна 

копія. 

3. Гігієна і санітарія : опорний конспект лекцій / авт.: О. Л. Бобось, 

А. О. Медведєва, В. С. Михайлик. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 97 с. 

4. Комерційна логістика : опорний конспект лекцій / авт. І. І. Поліщук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 113 с. + Електронна 

копія. 

5. Економіка праці та соціально-трудові відносини : опорний конспект 

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

2016. – 96 с. + Електронна копія. 

6. Страхування : опорний конспект лекцій / авт.: Ю. А. Романовська, 

А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 125 

с. + Електронна копія. 

7. Товарознавство. Непродовольчі товари : опорний конспект лекцій / авт.: 

Г. М. Михайлова, К. А. Пірковіч. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 88 с. 

8. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : опорний 

конспект лекцій / авт.: І. І. Тарасенко, О. С. Болілий, М. Ю. Криворучко. – Київ : 

КНТЕУ, 2016. – 179 с. 

9. Інтерпретація художнього тексту : опорний конспект лекцій / авт. 

С. В. Гладьо. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 60 с. 

10. Контрастивна лінгвістика : опорний конспект лекцій / авт. 

Н. Б. Іваницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 82 

с. + Електронна копія. 

11. Семантико-стилістичні особливості перекладу фахових текстів : 

опорний конспект лекцій / авт. Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 44 с. 

 

 

 

Методичні видання 



 
1. Аналіз діяльності фінансових посередників : завдання до практичних занять : 

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, 2016. – 57 с. + 

Електронна копія. 

2. Антикризове управління підприємством : методичні рекомендації до 

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

підприємництво" : спец. 8.030504 "Економіка підприємства" / авт. В. В. Хачатрян. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 66 с. + Електронна копія. 

3. Аудит : завдання до практичних занять : освіт. рівень "бакалавр" : галузь знань 

0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. 

спрям. "Облік і аудит. Державний фінансовий контроль" / авт. С. П. Ковальчук, 

Л. Ю. Патраманська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 52 

с. + Електронна копія. 

4. Аудит державних фінансів : практикум / авт. М. О. Никонович. – Київ : КНТЕУ, 

2016. – 44 с. 

5. Аудит проектів : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" 

/ авт.: О. В. Катрич, О. В. Комірна. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 23 с. 

6. Бухгалтерський облік : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

"Готельно-ресторанна справа" / авт.: О. Т. Поліщук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 23 с. + Електронна копія. 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : 

проф. спрям. "Облік і аудит. Державний фінансовий контроль" / авт.: 

О. М.  Денисюк, С. П. Ковальчук, Л. Ю. Патраманська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. 

8. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" / авт.: 

І. І. Поліщук, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 

31 с. + Електронна копія. 

9. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

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

Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 14 с. + 

Електронна копія. – Режим доступу: 

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

10. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 03050901 "Облік і аудит" : 

проф. спрям. "Облік і аудит в підприємництві" / авт.: Н. А. Яковишина, І. О. Гладій, 

О.М. Дзюба, О. П. Мельничук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 23 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

11. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

проф. спрям. "Державні фінанси" / авт.: І. В. Гнидюк, Н. Н. Британська. – Вінниця : 

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

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

"магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050901 "Облік і 

аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" / авт.: Н. А. Яковишина, 



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

Електронна копія. 

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

"магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050701 

"Маркетинг" / авт.: І. І. Поліщук, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

14. Виробнича, переддипломна практика : робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030504 "Економіка 

підприємства" / авт. Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

15. Вступ до мовознавства : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

/ авт. Н. Б. Іваницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 36 

с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

16. Господарське право : методичні рекомендції до самостійної роботи : освіт. 

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

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

фінансовий контроль", "Облік і аудит в підприємництві" / авт. Т. І. Сухоребра. – 

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

17. Господарське право : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

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

фінансовий контроль" / авт. І. П. Бахновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 18 с. + Електронна копія. 

18. Державне управління та місцеве самоврядування : програма та робоча 

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

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

організацій торгівлі", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: 

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

КНТЕУ, 2016. – 21 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

samovryaduvannya.pdf. 

19. Державний фінансовий контроль : завдання до практичних занять : освіт. 

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

6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит. Державний фінансовий 

контроль " / авт.: Л. Ю. Партраманська, С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 53 с. + Електронна копія. 

20. Ділові переговори : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0305 "Економіка та підприємництво" : для 

всіх спеціальностей / авт. Г. М. Красніцька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 25 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

21. Друга іноземна мова : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : 

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

О. О. Самохвал. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 45 с. + 

Електронна копія. 

22. Економіка та організація інноваційної діяльності : завдання до практичних 

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

напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / авт.: С. Д. Супрун, І. В. Чайка. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 41 с. + Електронна копія. 

23. Економіко-математичне моделювання : програма та робоча програма : 

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

6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в 



підприємництві", "Державний фінансовий контроль" / авт. М. В. Бондар. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. – Режим 

доступу: 

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

eluvannya_DFK_OAP.pdf. 

24. Економіко-математичне моделювання : програма та робоча програма : 

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

6.030504 "Економіка підприємства" / авт. М. В. Бондар. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

eluvannya_EP.pdf. 

25. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння : програма та 

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

підприємництво" : спец. "Товарознавство та торговельне підприємництво", 

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

комерційна логістика" / авт. І. В. Григоренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. 

26. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : завдання до 

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

підприємництво" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" 

/ авт.: С. О. Сіренко, М. А. Дзюмак. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 49 с. + Електронні дані. 

27. Електротехніка : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської 

продукції" : спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / авт.: Б. П. Авксентюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. 

28. Європейська інтеграція : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт. О. В. Сусіденко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 49 с. + Електронна копія. 

29. Захист від недобросовісної конкуренції : методичні рекомендації до 

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

підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. Н. П. Костюк. – 

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

30. Зовнішня політика України : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності" / авт.: В. В. Соколовська, Е. О. Ковтун, І. Ю. Семенюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 21 с. + Електронна копія. 

31. Імітаційне моделювання економічних систем : методичні рекомендації та 

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

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

/ авт. Н. В. Добровольська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 

69 с. + Електронна копія. 

32. Інвестиційне кредитування : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050801 

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

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

33. Інвестування : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" / авт. О. А. Поліщук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + Електронна копія. 

34. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання для практичних 

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



спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. І. В. Паславська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 56 с. + Електронна копія. 

35. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних 

занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : спец. 030401 

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

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 51 с. + Електронна копія. 

36. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних 

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

6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт. В. О. Яблочнікова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 59 c. + Електронна копія. 

37. Інтернет-технології в бізнесі : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. С. В. Степова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 46 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/36_2016/Internet_tehnologii_biznesi.pdf. 

38. Інтерпретація художнього тексту : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

С. В. Гладьо. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 81 с. + 

Електронна копія. 

39. Інформатика та комп'ютерна техніка : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : спец. 6.030401 "Правознавство" : 

спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт.: Л. П. Половенко, 

С. А. Яремко, К. В. Копняк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 

24 с. + Електронна копія. 

40. Інформаційна безпека : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

6.030502 "Економічна кібернетика" / авт.: Л. П. Половенко, Н. В. Добровольська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 47 с. + Електронна копія. 

41. Інформаційні системи і технології в економіці : методичні рекомендації до 

виконання курсової роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 

та підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт.: 

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

2016. – 38 с. + Електронна копія. 

42. Інформаційні системи і технології в обліку : практикум / авт. М. М. Бенько. – 

Київ : КНТЕУ, 2015. – 20 с. 

43. Історія держави і права України : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове 

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

2016. – 30 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Istoriya_dergavy_prava_Ukrainy.

pdf. 

44. Історія України : 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. М. В. Стопчак. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

45. Картографія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

адміністрування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм", 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. 

"Туризм", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. В. В. Гринь. – Вінниця : Видавничо-

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

46. Контрастивна лінгвістика : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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



Н. Б. Іваницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 47 с. + 

Електронна копія. 

47. Контролінг : завдання для практичних занять з елементами кейс-методу : освіт. 

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

6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент організацій", "Менеджмент 

ЗЕД" / авт.: А. К. Мідляр, М. А. Горшков. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 50 с. + Електронна копія. 

48. Контроль державних закупівель : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.030509 "Облік і 

контроль" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт. Г. В. Даценко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 23 с. + Електронна копія. 

49. Контроль державних закупівель : методичні рекомендації до самостійної 

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

спец. 8.030509 "Облік і аудит" : спец. "Державний фінансовий контроль" / авт. 

Г. В. Даценко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 с. + 

Електронна копія. 

50. Контроль державних закупівель : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030509 

"Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт. Г. В. Даценко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 22 с. + Електронна копія. – 

Режим доступу: 

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

51. Кроскультурний менеджмент : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 03060101 

"Менеджмент організацій і адміністрування" (за видами економічної діяльності) : 

спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: А. Г. Балдинюк, С. В. Кудлаєнко. – 

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

52. Логістичний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

8.03050701 "Маркетинг", 8.03051001 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : 

спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. І. І. Поліщук. – Вінниця : 

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

53. Маркетинг : завдання до практичних занять з елементами ділової гри : освіт. 

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

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

"Фінанси і кредит", "Облік і аудит" / авт.: І. І. Поліщук, К. Ю. Соколюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 50 с. + Електронна копія. 

54. Маркетинг : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

адміністрування" : напр. підгот. "Економ. кібернетика", "Міжнар. економіка", 

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

І. І. Поліщук, К. Ю. Соколюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 26 с. + Електронна копія. 

55. Менеджмент : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

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

"Фінанси і кредит", "Облік і аудит" / авт. О. І. Бабчинська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

56. Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного проекту 

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

спец. 8.03050201 "Економічна кібернетика" / авт.: Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 57 с. + Електронна копія. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/36_2016/Metodychni_rekomend_VKP_EK.pdf. 



57. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи : 

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

8.03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" / авт.: 

Н. А. Яковишина, І. О. Гладій, О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

58. Методологія і організація наукових досліджень : завдання до практичних 

занять : освіт. ступінь "магістр" : спец. 8.03050401 "Економіка підприємства", 

8.03050301 "Міжнародна економіка" / авт. О. М. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 39 с. + Електронна копія. 

59. Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : спец. 8.03050401 "Економіка 

підприємства", 8.03050301 "Міжнародна економіка" / авт. О. М. Ткачук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. 

60. Методологія і організація наукових досліджень : програма та робоча 

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

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

фінанси", "Фінансове посередництво" / авт. І. В. Гнидюк. – Вінниця : Видавничо-

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

61. Методологія і організація наукових досліджень : програма та робоча 

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

8.02030304 "Переклад" / авт. О. О. Самохвал. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. 

62. Міжнародна економічна діяльність України : програма та робоча програма : 

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

підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт.: В. В. Хачатрян, Л. П. Давидюк. – 

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

63. Міжнародна логістика : завдання до практичних занять з елементами ділової 

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

8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та 

комерційна логістика" / авт.: В. М. Бондаренко, В. В. Коновал. – Вінниця : Видавничо-

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

64. Міжнародний маркетинг : завдання до практичних занять з елементами 

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

підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" / авт. К. Ю. Соколюк. – Вінниця : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/36_2016/Mignarodnyi_marketyng.pdf. 

65. Міжнародний протокол та етикет : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 6.020303 "Філологія" : 

спеціаліз. "Переклад" / авт. А. І. Калініченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 29 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

66. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : завдання до 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030503 "Міжнародна 

економіка " : проф. спрям. "Фінанси і кредит. Фінансове посередництво", 

"Міжнародна економіка" / авт.: М. Ю. Мироненко, Е. І. Гатауліна. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 71 с. + Електронна копія. 

67. Мікробіологія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

"Товарознавство і торговельне підприємництво" / авт.: І. Г. Власенко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 56 с. + Електронна копія. 

68. Місцеві фінанси : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

кредит" / авт.: І. В. Гнидюк, Н. Н. Британська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 



ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 41 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

69. Моделі економічної динаміки : методичні рекомендації до самостійної 

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

напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. Л. М. Радзіховська. – Вінниця : 

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

70. Моделі економічної динаміки : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 16 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Modeli_ekonomichnoi_dynamiky.

pdf. 

71. Настільний теніс : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

для всіх спеціальностей / авт.: М. І. Пуздимір, Л. Д. Тунік. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

72. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту : програма та 

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

підприємництво" : спец. 8.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в 

підприємництві" / авт. І. О. Гладій. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 18 с. + Електронна копія. 

73. Організація бухгалтерського обліку : методичні рекомендації до самостійної 

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

спец. 03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. 0305090103 "Державний фінансовий 

контроль" / авт. І. О. Гладій. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 35 с. + Електронна копія. 

74. Організація контролю господарської діяльності : методичні рекомендації для 

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

підприємництво" : спец. 8030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий 

фіновий контроль" / авт. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 33 с. + Електронна копія. 

75. Організація торгівлі : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

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

підприємництво", 6.030601 "Менеджмент" / авт. О. С. Корпан. – Вінниця : Видавничо-

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

76. Організація туризму : методичні рекомендації до виконання практичних робіт : 

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

6.140103 "Туризм" / авт. Т. А. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 22 с. + Електронна копія. 

77. Основи товарознавства : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Менедж. і адмініструв.", "Економіка і 

підприємництво" : напр. підгот. "Міжнар. економіка", "Екон. п-ва", "Маркетинг", "ОАП" : 

спец. "Менеджмент" : спеціаліз. "Менедж. орг. торгівлі", "Менедж. ЗЕД" / авт.: 

Г. С. Лояніч, А. С. Тернова, С. О. Сіренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

78. Оцінка майна підприємства : методичні рекомендації до самостійної 

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

6.030504 "Економіка підприємства" / авт. С. Д. Супрун. – Вінниця : Видавничо-

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

79. Переклад іноземної комерційної документації : програма та робоча 

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

6.020303 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад" / авт. Г. В. Черній. – Вінниця : Видавничо-

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



80. Планування діяльності підприємства : програма та робоча програма : 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, 2016. – 21 с. + Електронна копія. 

81. Податковий менеджмент : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050801 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. А. О. Нікітішин. – Вінниця : 

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

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

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

напр. підгот. 020303 "Філологія" / авт. Н. Б. Іваницька. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 33 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

_mov.pdf. 

83. Практика перекладу з першої іноземної мови : завдання до лабораторних 

занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 

6.020303 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад" / авт. І. В. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 69 с. + Електронна копія. 

84. Практичний курс першої іноземної мови: практична граматика : завдання до 

лабораторних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні 

науки" : спец. 6.020303 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад" / авт. Л. О. Сікорська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 78 с. + Електронна копія. – 

Access mode: http://10.0.2.150/docs/36_2016/Praktychnyi_kurs_angl_lab.pdf. 

85. Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу : завдання до практичних 

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

8.02030304 "Переклад" / авт. В. О. Вуколова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + Електронна копія. 

86. Проблеми перекладу науково-технічної літератури : завдання до практичних 

занять : освіт. ступінь 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. 

А. І. Калініченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 40 с. + 

Електронна копія. 

87. Прогнозування соціально-економічних процесів : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" 

: спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / авт. А. А. Роскладка. – 

Київ : КНТЕУ, 2016. – 18 с. 

88. Проектний аналіз : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка 

підприємства" / авт. В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2016. – 69 с. + Електронна копія. 

89. Проектний аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

030504 "Економіка підприємства" / авт. В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничо-

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

90. Психолінгвістичні аспекти перекладу : завдання до практичних занять : освіт. 

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

/ авт. В. О. Вуколова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 

с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/36_2016/Psyholingvistychni_aspekty_perekladu.pdf. 

91. Релігієзнавство : завдання для практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань "Екон. та підприємництво", "Менеджмент і адміністрування" : спец. 

"Менеджмент організацій", "Тов-во і торг. підприємництво", "Фінанси і кредит" : 

спеціаліз. "Менедж. ЗЕД", "Держ. фінанси", "Фін. посередництво" / авт. 

О. Л. Маскевич. – Вінниця : Вентурі, 2016. – 18 с. + Електронна копія. 



92. Релігієзнавство : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань "Економіка та підприємн.", "Менедж. і адмініструв." : спец. "Менедж. 

організацій", "Тов-во і торг. підприємництво", "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Менедж. 

ЗЕД", "Держ. фінанси", "Фін. посередництво" / авт.: М. В. Стопчак, О. Л. Маскевич. – 

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

93. Ринок фінансових послуг : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050801 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. О. П. Демченко. – Вінниця : 

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

94. Світова культура : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / авт. 

Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 21 с. + 

Електронна копія. 

95. Світовий ринок товарів та послуг : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Менеджм. і адмініструв.", "Економіка 

та підприємниц." : напр. підгот. "Менеджм.", "Менеджм. ЗЕД", "Міжнар. економіка", 

"Товарозн. та торгов. підприємниц." : проф. спрям. "Товарозн. та організація зовн. 

торг." / авт. Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 

46 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/36_2016/Svitovyi_rynok_tovariv_poslug.pdf. 

96. Семантико-стилістичні особливості перекладу фахових текстів : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : напр. підгот. 6.020303 "Філологія" / авт.: Л. О. Сікорська, Т. І. 

Ковалевська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 52 с. + 

Електронна копія. 

97. Системи прийняття рішень : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт. О. В. Іващук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 38 с. + Електронна копія. 

98. Статистика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

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

6.030504 "Економіка підприємтва", 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фінанси і кредит", 

6.030601 "Менеджмент" / авт. Н. О. Іванченко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 27 с. 

99. Теоретичні основи товарознавства : програма та робоча програма : освіт. 

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

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

комерційна логістика" / авт.: С. В. Гирич, А. С. Тернова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 33 с. + Електронна копія. 

100. Теорія держави і права : збірник тестових завдань / авт.: В. М. Марчук, 

Т. О. Гуржій, О. В. Корольков. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 64 с. 

101. Теорія держави і права : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : спец. 6.030401 "Правознавство" : спеціаліз. 

"Комерційне право", "Фінансове право" / авт.: І. П. Бахновська, Н. П. Костюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 49 с. + Електронна копія. 

102. Теорія фінансово-господарського контролю : практикум / авт.: 

М. О. Никонович, В. Г. Барановська. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 60 с. 

103. Товарознавство (непродовольчі товари). Розділ "Товарознавство текстильних, 

швейних та трикотажних товарів" : методичні рекомендації до лабораторних робіт : 

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

підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / авт.: А. С. Тернова, 

С. О. Сіренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 64 с. + 

Електронна копія. 

104. Товарознавство (Харчові продукти). Розділи "М'ясо та м'ясні товари", "Риба та 

рибні товари" : програма та робоча програма : 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, С. В. Гирич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 27 с. + Електронна копія. 

105. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва : робоча 

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

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

спецааліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. В. Г. Луцяк. – Вінниця : 

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

доступу: 

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

aliv_zasobiv_vyrobnytstva.pdf. 

106. Товарознавство. Харчові продукти. Розділ "Плодоовочеві товари" : методичні 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030510 "Товарознавство і торговельне 

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

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

Електронна копія. 

107. Товарознавство. Харчові продукти. Розділ "Риба та рибні продукти" : методичні 

рекомендації та ситуаційні завдання до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Тов-во та комерційна 

логістика", "Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі" / авт. 

Н. В. Андрусенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 37 с. + 

Електронна копія. 

108. Торговельні мережі : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 03060101 "Менеджмент 

організацій і адміністрування" (за видами економічної діяльності) : спеціаліз. 

"Менеджмент організацій торгівлі" / авт. О. О. Бойко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 19 с. + Електронна копія. – Режим доступу: 

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

109. Українська мова (за професійним спрямуванням) : програма та робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : для усіх напрямів підготовки / авт. Н. С. 

Смагло. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 14 с. + 

Електронна копія. – Режим доступу: 

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

110. Управління безпечністю товарів : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03051001 

"Товарознавство і комерційна діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна 

логістика" / авт. І. Г. Власенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2016. – 31 с. + Електронна копія. 

111. Управління бізнес-процесами : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 8.14010101 "Готельна і 

ресторанна справа" / авт. Н. О. Андрущенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 39 с. + Електронна копія. 

112. Управління вартістю підприємства : методичні рекомендації до самостійної 

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

спец. 8.03050401 "Економіка підприємства" (за видами економічної діяльності) / авт. 

А. Г. Балдинюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 22 с. + 

Електронна копія. 

113. Управління якістю : кейс з теми: "Інструменти управління якістю та процес" 

/ авт. В. І. Клименко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 21 

с. + Електронна копія. 



114. Філософія : методичні рекомендації до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : всі галузі знань : всі спеціальності / авт. Л. П. Морозова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 62 с. + Електронна копія. 

115. Філософія мови : завдання для практичних занять : освіт.ступінь "магістр" : 

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

Г. В. Черній. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 55 с. + 

Електронна копія. 

116. Фінансовий облік у банках : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

"Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінанси і кредит. Фінансове посередництво" 

/ авт. О. П. Мельничук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 27 

с. + Електронна копія. 

117. Харчова хімія : 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. О. В. Василишина. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 

26 с. + Електронна копія. 

118. Хімія : завдання до лабораторних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і 

торговельне підприємництво" : спец. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. 

О. В. Василишина. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 106 

с. + Електронна копія. 

119. Ціноутворення на світових товарних ринках : програма та робоча програма : 

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

підгот. 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності" / авт.: В. В. Соколовська, Г. В. Іванченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

120. Юридична деонтологія : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

"Комерційне право", "Фінансове право" / авт. І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 56 с. + Електронна копія. 

121. Юридична деонтологія : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 33 с. + Електронна копія. 

122. Ярмаркова та виставкова діяльність : методичні рекомендації до самостійної 

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

напр. підгот. 030507 "Маркетинг" / авт. В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 37 с. + Електронна копія. 

Електронні ресурси 
1. Аналіз діяльності фінансових посередників : завдання до практичних занять 

[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, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/39_2016/Analiz_diyalnosti_finans_poserednykiv.pdf. 

2. Антикризове управління підприємством : методичні рекомендації до 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.030504 "Економіка підприємства" / авт. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/46_2016/Antykryzove_upravlinnya_pidpryemstvom.pdf. 



3. Аудит : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. рівень 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 

"Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит. Державний фінансовий контроль" / авт. 

С. П. Ковальчук, Л. Ю. Патраманська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/46_2016/Audyt.pdf. 

4. Бухгалтерський облік : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт.: О. Т. Поліщук. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: 

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

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

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

"Маркетинг" / авт.: І. І. Поліщук, В. В. Шарко. — Електронна копія. – Вінниця : 

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

Режим доступу: 

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

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

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 

"Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит. Державний фінансовий контроль" / авт.: 

О. М. Денисюк, С. П. Ковальчук, Л. Ю. Патраманська. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Режим доступу: 

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

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

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

"Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" / авт.: І. В. Гнидюк, Н. Н. 

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

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

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

8. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма [Електронний 

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

спец. 8.03050701 "Маркетинг" / авт.: І. І. Поліщук, В. В. Шарко. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: 

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

aktyka_Magistr_MR.pdf. 

9. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма [Електронний 

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

спец. 03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" / авт.: Н. А. 

Яковишина, О. П. Мельничук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

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

aktyka_Magistr_OAP.pdf. 

10. Виробнича, переддипломна практика : робоча програма [Електронний 

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

спец. 030504 "Економіка підприємства" / авт. Н. М. Богацька. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: 

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

aktyka_magistr_EP.pdf. 

11. Господарське право : методичні рекомендції до самостійної роботи 

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



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

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

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

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

http://10.0.2.150/docs/47_2016/Gospodarske_pravo.pdf. 

12. Господарське право : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний 

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

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

Режим доступу: 

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

13. Державний фінансовий контроль : завдання до практичних занять 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит. 

Державний фінансовий контроль " / авт.: Л. Ю. Партраманська, С. П. Ковальчук. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/48_2016/Dergavnyi_finansovyi_kontrol.pdf. 

14. Друга іноземна мова : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

"Переклад" / авт. О. О. Самохвал. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

mode: http://10.0.2.150/docs/41_2016/Druga_inozemna_mova.pdf. 

15. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння : програма та 

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

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

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

"Товарознавство та комерційна логістика" / авт. І. В. Григоренко. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: 

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

v.pdf. 

16. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : завдання до 

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

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

експертиза в митній справі" / авт.: С. О. Сіренко, М. А. Дзюмак. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/45_2016/Ekspertyza_narkotychnyx_otruinyh_vybuhovyh_rechovyn

.pdf. 

17. Електротехніка : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

/ авт.: Б. П. Авксентюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. –  + Електронна копія. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Elektrotehnika.pdf. 

18. Європейська інтеграція : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

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

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

http://10.0.2.150/docs/48_2016/Evropeiska_integratsiya.pdf. 



19. Захист від недобросовісної конкуренції : методичні рекомендації до 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/47_2016/Zahyst_vid_nedobrosovisnoi_konkurentsii.pdf. 

20. Зовнішня політика України : програма та робоча програма [Електронний 

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

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

зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: В. В. Соколовська, Е. О. Ковтун, І. Ю. 

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

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

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

21. Імітаційне моделювання економічних систем : методичні рекомендації та 

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

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

"Економічна кібернетика" / авт. Н. В. Добровольська. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/41_2016/Imitatsiyne_modelyuvannya_ekonomichnyh_system.pdf. 

22. Інвестиційне кредитування : програма та робоча програма [Електронний 

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

спец. 03050801 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / авт. О. А. 

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

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

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

23. Інвестування : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" / авт. О. А. Поліщук. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

24. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання для практичних 

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

та підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. І. В. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/46_2016/Inozemna_mova_prof_spryam.pdf. 

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

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

спец. 030401 "Правознавство" : спеціаліз. "Фінансове право" / авт. В. О. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/37_2016/Inozemna_mova_prof_spryam.pdf. 

26. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних 

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

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

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

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

http://10.0.2.150/docs/38_2016/Inozemna_mova.pdf. 

27. Інтерпретація художнього тексту : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 

8.02030304 "Переклад" / авт. С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-



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

mode: http://10.0.2.150/docs/39_2016/Interpretatsiya_hudognogo_tekstu.pdf. 

28. Інформатика та комп'ютерна техніка : програма та робоча програма 

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

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

Л. П. Половенко, С. А. Яремко, К. В. Копняк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: 

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

29. Інформаційна безпека : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт.: Л. П. Половенко, Н. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/42_2016/Informatsiyna_bezpeka.pdf. 

30. Інформаційні системи і технології в економіці : методичні рекомендації до 

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

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

кібернетика" / авт.: Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/47_2016/Inform_systemy_tehnologii_ekonomitsi.pdf. 

31. Історія України : 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. М. В. Стопчак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/47_2016/Istoriya_ukrainy.pdf. 

32. Картографія : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

"Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм", 6.030601 

"Менеджмент" : спеціаліз. "Туризм", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. В. В. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/42_2016/Kartografiya.pdf. 

33. Контрастивна лінгвістика : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" спец. 

8.02030304 "Переклад" / авт. Н. Б. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

mode: http://10.0.2.150/docs/41_2016/Kontrastyvna_lingvistyka.pdf. 

34. Контролінг : завдання для практичних занять з елементами кейс-методу 

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

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

організацій", "Менеджмент ЗЕД" / авт.: А. К. Мідляр, М. А. Горшков. — Електронні 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/41_2016/Kontroling.pdf. 

35. Контроль державних закупівель : завдання до практичних занять [Електронний 

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

спец. 8.030509 "Облік і контроль" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/37_2016/Kontrol_dergavnyh_zakupivel.pdf. 



36. Контроль державних закупівель : методичні рекомендації до самостійної 

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

та підприємництво" : спец. 8.030509 "Облік і аудит" : спец. "Державний фінансовий 

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

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

http://10.0.2.150/docs/48_2016/Kontrol_dergavnyh_zakupivel.pdf. 

37. Кроскультурний менеджмент : програма та робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : 

спец. 03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" (за видами економічної 

діяльності) : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" / авт.: А. Г. Балдинюк, С. В. 

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

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

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

38. Логістичний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво" : спец. 8.03050701 "Маркетинг", 8.03051001 "Товарознавство і 

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

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

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

http://10.0.2.150/docs/39_2016/Logistychnyi_menedgment.pdf. 

39. Маркетинг : завдання до практичних занять з елементами ділової гри 

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

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

"Економіка підприємства", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" / авт.: І. І. Поліщук, К. Ю. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/39_2016/Marketyng.pdf. 

40. Маркетинг : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. "Економ. кібернетика", "Міжнар. 

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

"Менеджмент" / авт.: І. І. Поліщук, К. Ю. Соколюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/37_2016/Marketyng_MR_SRS.pdf. 

41. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

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

підприємництво" : спец. 8.03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в 

підприємництві" / авт.: Н. А. Яковишина, І. О. Гладій, О. М. Дзюба. — Електронні 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/40_2016/Metodychni_rekomendatsii_VKP_OAP.pdf. 

42. Методологія і організація наукових досліджень : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 8.03050401 "Економіка 

підприємства", 8.03050301 "Міжнародна економіка" / авт. О. М. Ткачук. — Електронні 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/38_2016/Metodologiya_organizatsiya_naukovyh_doslidgen.pdf. 

43. Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 8.03050401 

"Економіка підприємства", 8.03050301 "Міжнародна економіка" / авт. О. М. Ткачук. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/40_2016/Metodologiya_org_nauk_doslidgen.pdf. 



44. Методологія і організація наукових досліджень : програма та робоча 

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

"Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. О. О. Самохвал. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

k_doslidgen.pdf. 

45. Методологія і організація наукових досліджень : програма та робоча 

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

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

страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове посередництво" / авт. І. В. 

Гнидюк. — Електронні ресурси. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

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

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

en_DF.pdf. 

46. Міжнародна логістика : завдання до практичних занять з елементами ділової 

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

підприємництво" : спец. 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" : 

спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт.: В. М. Бондаренко, В. В. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/37_2016/Mignarodna_logistyka.pdf. 

47. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : завдання до 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030503 

"Міжнародна економіка " : проф. спрям. "Фінанси і кредит. Фінансове 

посередництво", "Міжнародна економіка" / авт.: М. Ю. Мироненко, Е. І. Гатауліна. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http;//10.0.2.150/docs/38_2016/Mignarodni_rozrahunkovo_kredytni_operatsii.pdf. 

48. Мікробіологія : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

: спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / авт.: І. Г. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/38_2016/Mikrobiologiya.pdf. 

49. Моделі економічної динаміки : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

/ авт. Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

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

http://10.0.2.150/docs/45_2016/Modeli_ekonomichnoi_dynamiky.pdf. 

50. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту : програма та 

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

"Економіка та підприємництво" : спец. 8.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і 

аудит в підприємництві" / авт. І. О. Гладій. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: 

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

h_strateg_menedg.pdf. 

51. Організація бухгалтерського обліку : методичні рекомендації до самостійної 

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

та підприємництво" : спец. 03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. 0305090103 

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



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

Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/49_2016/Organizatsiya_buhgalterskogo_obliku.pdf. 

52. Організація контролю господарської діяльності : методичні рекомендації для 

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

0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Державний фінансовий фіновий контроль" / авт. Н. В. Коцеруба. — Електронні 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/49_2016/Organizatsiya_kontrolyu_gospodarskoi_diyalnosti.pdf. 

53. Організація торгівлі : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

"Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і 

торговельне підприємництво", 6.030601 "Менеджмент" / авт. О. С. Корпан. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/42_2016/Organizatsiya_torgivli.pdf. 

54. Організація туризму : методичні рекомендації до виконання практичних робіт 

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

обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / авт. Т. А. Дзюба. — Електронні 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/41_2016/Organizatsiya_turyzmu.pdf. 

55. Основи товарознавства : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адмініструв.", "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. "Міжнар. економіка", "Екон. 

п-ва", "Маркетинг", "ОАП" : спец. "Менеджмент" : спеціаліз. "Менедж. орг. торгівлі", 

"Менедж. ЗЕД" / авт.: Г. С. Лояніч, А. С. Тернова, С. О. Сіренко. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/40_2016/Osnovy_tovaroznavstva.pdf. 

56. Оцінка майна підприємства : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво" : 6.030504 "Економіка підприємства" / авт. С. Д. Супрун. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/42_2016/Otsinka_maina_pidpryemstva.pdf. 

57. Переклад іноземної комерційної документації : програма та робоча 

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

"Гуманітарні науки" : спец. 6.020303 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад" / авт. Г. В. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

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

_dokumentatsii.pdf. 

58. Планування діяльності підприємства : програма та робоча програма 

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

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

Гарбар. — Електронні данні. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

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

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

mstva.pdf. 

59. Податковий менеджмент : завдання до практичних занять [Електронний 

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

спец. 03050801 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. А. О. 

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



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

http://10.0.2.150/docs/42_2016/Podatkovyi_menedgment.pdf. 

60. Практика перекладу з першої іноземної мови : завдання до лабораторних 

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

"Гуманітарні науки" : спец. 6.020303 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад" / авт. І. В. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/39_2016/Praktyka_perekladu_pershoi.pdf. 

61. Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу : завдання до практичних 

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні 

науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. В. О. Вуколова. — Електронні дані. – 

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

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/47_2016/Problemy_migkulturnoi_komunikatsii.pdf. 

62. Проблеми перекладу науково-технічної літератури : завдання до практичних 

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 

8.02030304 "Переклад" / авт. А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/40_2016/Problemy_perekladu_nauk_tehnichnoi_literatury.pdf. 

63. Проектний аналіз : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

підгот. 030504 "Економіка підприємства" / авт. В. В. Покиньчереда. — Електронні 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/40_2016/Proektnyi_analiz_zavdannya_praktychni.pdf. 

64. Проектний аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" / авт. В. В. 

Покиньчереда. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/40_2016/Proektnyi_analiz_MR_SRS.pdf. 

65. Релігієзнавство : завдання для практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань "Екон. та підприємництво", "Менеджмент і 

адміністрування" : спец. "Менеджмент організацій", "Тов-во і торг. підприємництво", 

"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Менедж. ЗЕД", "Держ. фінанси", "Фін. посередництво" 

/ авт. О. Л. Маскевич. — Електронні дані. – Вінниця : Вентурі, 2016. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/48_2016/Religiyeznavstvo.pdf. 

66. Ринок фінансових послуг : програма та робоча програма [Електронний 

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

спец. 03050801 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. О. П. 

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

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

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

67. Світова культура : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

6.140103 "Туризм" / авт. Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Svitova_kultura.pdf. 

68. Системи прийняття рішень : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт. О. В. Іващук. — 

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



вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/37_2016/Systemy_pryinyattya_rishen.pdf. 

69. Теоретичні основи товарознавства : програма та робоча програма 

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

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

спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт.: С. В. Гирич, А. С. 

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

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

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

va.pdf. 

70. Теорія держави і права : програма та робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : спец. 6.030401 

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

Бахновська, Н. П. Костюк. — Електронні данні. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

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

71. Товарознавство (непродовольчі товари). Розділ "Товарознавство текстильних, 

швейних та трикотажних товарів" : методичні рекомендації до виконання 

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

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

торговельне підприємництво" / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко. — Електронні 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/41_2016/Tovaroznavstvo_neprod_tovary.pdf. 

72. Товарознавство (Харчові продукти). Розділи "М'ясо та м'ясні товари", "Риба та 

рибні товари" [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, С. В. Гирич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

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

ty.pdf. 

73. Товарознавство. Харчові продукти. Розділ "Плодоовочеві товари" : методичні 

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

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030510 

"Товарознавство і торговельне підприємництво" : проф. спрям. "Товарознавство та 

комерційна логістика" / авт. С. В. Гирич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/45_2016/Tovaroznavstv_harchovi_produkty.pdf. 

74. Товарознавство. Харчові продукти. Розділ "Риба та рибні продукти": методичні 

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

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

підгот. 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Тов-во та 

комерційна логістика", "Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі" / авт. Н. В. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/37_2016/Tovaroznavstvo_harchovi_produkty_ryba.pdf. 

75. Управління безпечністю товарів : програма та робоча програма [Електронний 

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

спец. 03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство 

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

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

Режим доступу: 



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

riv.pdf. 

76. Управління бізнес-процесами : завдання до практичних занять [Електронний 

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

8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" / авт. Н. О. Андрущенко. — Електронні 

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

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/46_2016/Upravlinnya_biznes_proektamy.pdf. 

77. Управління вартістю підприємства : методичні рекомендації до самостійної 

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

та підприємництво" : спец. 8.03050401 "Економіка підприємства" (за видами 

економічної діяльності) / авт. А. Г. Балдинюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/46_2016/Upravlinnya_vartistyu_pidpryemstva.pdf. 

78. Управління якістю : кейс з теми: "Інструменти управління якістю та процес" 

[Електронний ресурс] / авт. В. І. Клименко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/38_2016/Upravlinnya_yakistyu_keis.pdf. 

79. Філософія : методичні рекомендації до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : всі галузі знань : всі спеціальності / авт. Л. П. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/45_2016/Philosophiya.pdf. 

80. Філософія мови : завдання для практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

"Переклад" / авт. Г. В. Черній. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/45_2016/Philosophiya_movy.pdf. 

81. Харчова хімія : 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. О. В. Василишина. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/42_2016/Harchova_himiya.pdf. 

82. Хімія : завдання до лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

комерційна логістика" / авт. О. В. Василишина. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/45_2016/Himiya.pdf. 

83. Юридична деонтологія : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

"Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт. І. М. Білоус. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/46_2016/Yurydychna_deontologiya.pdf. 

84. Ярмаркова та виставкова діяльність : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030507 "Маркетинг" / авт. В. В. 

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

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/37_2016/Yarmarkova_vystavkova_diyalnist.pdf. 

85. Вища та прикладна математика [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / авт.: Л. П. Гусак, І. О. Гулівата. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-



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

доступу: http://10.0.2.150/docs/47_2016/Vyshcha_prykladna_matematyka.pdf. 

86. Вища та прикладна математика : робочий зошит [Електронний ресурс] : 

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

6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі", "Менеджмент 

ЗЕД", "Менеджмент туристичного бізнесу". Ч. 1 / авт. Н. В. Добровольська. — 

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

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/48_2016/Vyshcha_matematyka.pdf. 

87. Комерційна логістика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / авт. І. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/39_2016/Komertsiyna_logistyka_okl.pdf. 

88. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / авт. О. М. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

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

доступу: 

http://10.0.2.150/docs/48_2016/Ekonomika_pratsi_sotsialno_trudovi_vidnosyny.pdf. 

89. Страхування [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / авт.: Ю. А. 

Романовська, А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

http://10.0.2.150/docs/38_2016/Strahuvannya_okl.pdf. 

90. Контрастивна лінгвістика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 

/ авт. Н. Б. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

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

http://10.0.2.150/docs/42_2016/Kontrastyvna_lingvistyka.pdf. 

 

 

 

 

 


