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Київський національний торговельно-економічний університет: [історичне 

видання] / авт.-упоряд. Я. Білейчук. – Київ : Логос Україна, 2016. – 328 с. 
 

Життя, освіта й наука особистості сьогодні — славні справи 
на ниві розбудови України завтра. Сім десятиліть безперервної 
підготовки фахівців найвищого класу заслужено піднесли Київський 
національний торговельно-економічний університет до рівня лідера 
національної освіти України в галузі економіки та торгівлі. Історія 
вишу насичена подіями, які підтверджують невпинний рух уперед, 
вдосконалення заради прийдешніх поколінь, від яких залежить 
майбутнє нації. 

Історичне презентаційне видання, присвячене ювілейній 
річниці університету — своєрідний архів зібраний під однією 
палітуркою. Гортаючи сторінки, читач дізнається про традиції 
торговельно-економічної освіти України, які успадкував та 
примножив цей престижний навчальний заклад. Книга знайомить з 
історією Київського національного торговельно-економічного 
університету та його становленням від перших кроків до 
національного визнання, здобутками й розвитком. Показано 
структурну організацію вишу, якій присвячені окремі розділи книги. 

Окремий розділ презентаційного ювілейного видання присвячено випускникам університету, 
які є взірцями професійної майстерності. На яскравих прикладах наших співвітчизників 
переконуємося. Наскільки важливою є якісна вища освіта для подальшої роботи в різних 
галузях господарства та економіки України. 

 

 

 

 

Дисертації, захищені в Київському національному 
торговельно-економічному університеті / упоряд.: 
Л. С. Шестопалова, В. М. Оришич, А. Г. Вауліна, А. Я. Гаргат. – 
Київ : КНТЕУ, 2016. – 376 с. 

Видання репрезентує анотації дисертаціних досліджень, які 
були захищені в КНТЕУ у 1969-2016 роках. 

Книгу присвячено 70-річчю від дня заснування Київського 
національного торговельно-економічного університету. 
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 Інновінг в туризмі : монографія / авт.: А. А. Мазаракі, 
С.В. Мельниченко, Г. І. Михайліченко, Т. І. Ткаченко, 
І. Я. Антоненко, М. Г. Бойко, М. В. Босовська, Н. І. Ведмідь, 
Т. П. Дупляк, Ю. Б. Забалдіна, І. В. Калачова, Т. В. Кудлай, 
М. В. Кулик, Ю. С. Мілютіна, Є. О. Музичка та ін. – Київ : 
КНТЕУ, 2016. – 532 с. 

У монографії викладено теоретико-методологічні засади 
інновінгу в туризмі, розкрито генезу інноваційних теорій, 
визначено напрями трансформації процесів управління і 
гармонійного розвитку туристичних підприємств, фактори 
інноваційних змін та особливості формування інноваційних 
стратегій туристичних підприємств. Проведено структурний 
аналіз інноваційного розвитку туризму як сфери діяльності, 
складових інноваційного процесу та динаміки нововведень в 
туризмі, структурно-інституціональний аналіз ринку 
туристичних послуг. Визначено заходи мотивації інноваційної 
активності, оновлення і модернізації технологічних процесів 
підприємств туристичної індустрії, дієвість інвестиційної 
політики та потенціал інноваційного розвитку підприємств 

туризму. Видання призначено для науковців, викладачів, працівників туристичної сфери і 
тих, хто цікавиться питаннями інноватики туризму. 

 
 

 
Управління у сфері економічної конкуренції : навч. 

посіб. у 2 т. Т.1 / авт.: В. Д. Лагутін, А. Г. Герасименко, 
Л. С. Головко, Т. С. Ожелевська, І. В. Лазебна, 
Ю. М. Уманців, А. В. Бойко, Ю. І. Боровик, 
В. В. Хрустальова, О. І. Міняйло, О. О. Бакалінська. – Київ : 
КНТЕУ, 2016. – 448 с. 

В основу навчального посібника покладено комплекс 
лекційних курсів з фахових дисциплін підготовки здобувачів 
освітнього ступеня «бакалавр» у галузі знань «Управління та 
адміністрування» спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» спеціалізації «Управління у сфері економічної 
конкуренції», що викладаються у Київському національному 
торговельно-економічному університеті. В навчальному 
посібнику на системній основі розкриваються теоретичні 
засади та сучасна практика захисту й розвитку економічної 
конкуренції в цілому та в економіці України зокрема. До кожної 
теми наведено питання для самоконтролю, тестові 
завдання. Окремі теми супроводжуються творчими 
завданнями та задачами.                                                                                         

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих закладів 
освіти, працівників Антимонопольного комітету України, всіх 

тих, хто цікавиться проблемами розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання. 
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Король С. Я.  Соціальна відповідальність бізнесу: 
теорія та методологія обліку : монографія / С. Я. Король. – 
Київ : КНТЕУ, 2016. – 416 с. 

У монографії висвітлено теоретичні засади формування 
соціальної відповідальності бізнесу, соціальні аспекти еволюції 
та соціально-орієнтовані концепції бухгалтерського обліку, 
викладено теоретичні основи і методологічні засади 
бухгалтерського обліку на соціально відповідальному 
підприємстві та складання нефінансової звітності. 
Обґрунтовано спроможність бухгалтерського обліку надавати 
інформацію про соціальну відповідальність підприємства і 
забезпечувати формування нефінансової звітності. 
Запропоновано інноваційний підхід до бухгалтерського обліку на 
соціально відповідальному підприємстві. 

Призначено для науковців, аспірантів, викладачів і 
студентів вищих навчальних закладів, фахівців з економіки, 
менеджменту та обліку. 

 
 

 
Митний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 15 липня 2017 року. – Київ : Центр 
учбової літератури, 2017. – 278 с. 

 

   Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями 
станом на 15 липня 2017 року (відповідає офіційному текстові). 
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Кельман М. С.  Загальна теорія держави і права : 

підручник / М. С. Кельман. – Київ : Кондор, 2016. – 716 с. 
Підручник висвітлює питання загальної теорії держави і 

права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної 
юридичної науки. Поряд із традиційними темами у ньому вміщено 
розділи, що відображають зміни в теорії права, української 
державності та галузевому законодавстві. При викладенні 
матеріалу автор використовує нові методичні підходи, теоре-
тичні положення, висвітлює актуальні проблеми сучасної держав-
но-правової дійсності. Читачам пропонується практикум, в якому 
вміщені схеми, тести, практичні ситуації, завдання, кросворди 
тощо. Розрахований на широку аудиторію - студентів, слухачів, 
магістрів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і фахівців у сфері 
загальнотеоретичного правознавства, а також читачів, які 
цікавляться проблемами права. 

 
 
 

 
Молдован А. В.  Юридична деонтологія : навч. посіб. / А. В. Молдован, 

К. Р. Добкіна, Є. М. Клюєва. – Київ : Правова єдність, 2015. – 226 с. 
 

Мета навчального посібника - формування у студентів 
сучасного погляду на професію юриста і її місце у забезпеченні 
прав та інтересів громадян і юридичних осіб, що охороняються 
законом; її значення та роль у побудові правової держави; 
вироблення свідомого і відповідального ставлення до майбутньої 
професії; засвоєння принципів та організаційних форм діяльності 
суду, правоохоронних та гіравозахисних органів; усвідомлення 
морально-етичних вимог до юристів. 

В навчальному посібнику використані: Закон України «Про 
прокуратуру» 2014 p., Закон України «Про забезпечення права на 
справедливий суд» 2015 p.; зміни та доповнення до інших 
законодавчих актів України станом на 01.03.2015 р. 
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Цивільне право України. Загальна частина : підруч. / за ред. 

І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – Київ : Правова єдність, 2014. – 510 
с. 

У підручнику висвітлені: питання Загальної частини цивільного 
права, права власності, спадкове право, право інтелектуальної 
власності та загальне вчення про зобов’язання та договори.  

Поруч з аналізом нормативних актів в підручнику представлена 
і судова практика, розглянуті окремі теоретичні концепції 
вітчизняних вчених з основних проблем цивільного права. 

Підручник розрахований на студентів, аспірантів, 
викладачів, практичних працівників та інших осіб, які цікавляться 
проблемами цивільного права. 

 
 
 
 

Цивільне право України. Договірні та недоговірні 
зобов'зання : підруч. / за ред. С. С. Бичкової. – 3-тє вид., 
змінене та доп. – Київ : Правова єдність, 2014. – 496 с. 

 
У підручнику на підставі чинного цивільного законодавства 

України, судової і договірної практики, положень і догм 
цивілістики висвітлюються основні засади, особливості та 
проблеми правового регулювання договірних і недоговірних 
зобов’язань. Цивільне законодавство аналізується станом на 1 
жовтня 2013 р. 

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, 
практикуючих юристів, зокрема, суддів, адвокатів, 
юрисконсультів, та всіх, хто цікавиться теоретичними і 
практичними проблемами цивільного права. 
 

 

Крегул Ю. І.  Безпека підприємницької діяльності в 
Україні : адміністративно-правовий аспект : монографія 
/ Ю. І. Крегул, Р. О. Банк. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 240 с. 

У монографії досліджено питання правого забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності в Україні. Розкрито 
специфіку та особливості забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності як складової національної безпеки 
загалом та економічної безпеки зокрема. Особливу увагу 
приділено аналізу системи суб’єктів адміністративно-правових 
відносин у сфері забезпечення безпеки підприємницької 
діяльності в Україні. 

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, 
студентів та спеціалістів у галузі адміністративного права.
 
 
 



   
           Бюлетень нових надходжень за вересень| 9/20/2017 

7 

 

Холявко, В. В.  Фізичні властивості та методи 
дослідження матеріалів : навч. посіб. / В. В. Холявко, 
І. А. Владимирський, О. О. Жабинська. – Київ : Центр учбової 
літератури, 2017. – 156 с. 

 
Навчальний посібник призначений для студентів, що 

навчаються за програмою підготовки бакалаврів за напрямом 
«Матеріалознавство». Основна ідея посібника полягає у наданні 
теоретичного підґрунтя для повноцінного опанування 
стандартних експериментальних методик дослідження фізичних 
властивостей металевих матеріалів та алгоритму 
кваліфікованої обробки отриманих експериментальних даних. 

Представлена інформація дозволить студентам 
заповнити прогалини в базових знаннях з фізики та краще 
підготуватися до виконання лабораторних робіт та 
контрольних заходів. 

Навчальна програма дисципліни «Фізичні методи 
досліджень матеріалів» була оновлена в рамках TEMPUS проекту 
«MMATENG». 

Видання може бути корисним для студентів, аспірантів 
та пошукачів будь-яких матеріалознавчих спеціальностей.

 
 

                                                                                                                                                       

 
Холявко В. В.  Фізичні властивості та методи 

дослідження матеріалів : методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт / В. В. Холявко, І. А. Владимирський, 
О. О. Жабинська. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 
100 с. 

Методичні вказівки містять шаблони протоколів та 
покрокові інструкції до виконання лабораторних робіт. Наведені 
запитання для формулювання висновків та схема їх написання, 
представлена у вступній частині, дозволять студентам 
повноцінно опанувати компетентність з аналізу та 
узагальнення експериментальних даних. 

Дисципліна «Фізичні методи дослідження матеріалів» 
була модернізована в рамках TEMPUS проекту «Модернізація 
навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакала-
ври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі 
компетентнісного підходу та найкращого досвіду з 
впровадження положень Болонського процесу («MMATENG»)». 

Видання може бути корисним при вивченні будь-яких 
матеріалознавчих спеціальностей.
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Гаврилко, П. П.  Збірник рецептур національної 
кухні країн Європи / П. П. Гаврилко. – 2-ге вид. – Київ : 
Центр учбової літератури, 2017. – 620 с. 

Подорож без віз і валіз до Європи. Читач може легко 
здійснити її на власній кухні, приготувавши страву за одним із 
близько 2000 рецептів, уміщених у цій книзі. 

Саме таку віртуальну подорож пропонує нам автор 
цього незвичайного видання, прекрасний знавець не тільки 
національних українських страв, а й кухонь всіх країн Європи - 
Петро Петрович Гаврилко. 
Для широкого кола читачів.  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                       

                                                                                                                      

Нікіфорова, В. Г.  Англійська мова для банкірів = 
English for Bankers : навч. посіб. / В. Г. Нікіфорова, 

Н. М. Чала. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 264 с. 
Навчальний посібник «English for Bankers» складається з 

одинадцяти тематичних розділів, які поділяються на певні 
блоки: читання, говоріння, вправи на вивчення та закріплення 
фахової лексики, ділове листування. Всі розділи є чітко 
структуровані й містять логічно поєднані завдання, що сприяє 
засвоєнню поданого матеріалу. 

Для студентів, які опановують спеціальності, пов’язані 
з банківською справою та фінансовою діяльністю. 
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Опорні конспекти лекцій 
 

1. Сорока Л. В. Адміністративне право і процес : опорний конспект лекцій / Л. В. Сорока, Н. А. Плакся. – 

Київ : КНТЕУ, 2016. – 114 с. 

2. Ромат Є. В. Бренд-менеджмент : опорний конспект лекцій / Є. В. Ромат. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 89 с. 

3. Іваницька Н. Б.  Вступ до мовознавства : опорний конспект лекцій / Н. Б. Іваницька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 76 с. + Електронна копія. 

4. Вуколова В. О. Вступ до перекладознавства : опорний конспект лекцій / В. О. Вуколова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 59 с. + Електронна копія. 

5. Лебедева Л. В. Державне управління та місцеве самоврядування : опорний конспект лекцій 

/ Л. В. Лебедева, І. О. Штундер, А. С. Дуцька. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 148 с. 

6. Дрига  С. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : опорний конспект лекцій / С. Г. Дрига, 

М. С. Молодоженя. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 93 с. 

7. Копняк К. В. Економічна кібернетика : опорний конспект лекцій / К. В. Копняк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 96 с. + Електронна копія. 

8. Європейська інтеграція : опорний конспект лекцій / авт.: Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко, Ю. І. Головня, 

А. В. Бохан, Н. О. Іксарова, К. І. Ладиченко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 110 с. 

9. Вуколова В. О. Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови : опорний конспект лекцій 

/ В. О. Вуколова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 65 с. + Електронна 

копія. 

10. Калініченко А. І.  Міжнародний протокол та етикет : опорний конспект лекцій / А. І. Калініченко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 80 с. + Електронна копія. 

11. Донченко О. О. Міжнародні перевезення : опорний конспект лекцій / О. О. Донченко, 

Л. П. Покотилюк. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 141 с. 

12. Герасименко А. Г.  Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / А. Г. Герасименко, Н. В. Квіцинська. – 

Київ : КНТЕУ, 2016. – 103 с. 

13. Гуминська М. В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій / М. В. Гуминська, Н. М. Присяжнюк. – 

Київ : КНТЕУ, 2016. – 98 с. 

14. Рзаєва С. Л. Моделювання економіки : опорний конспект лекцій / С. Л. Рзаєва, О. В. Криворучко. – 

Київ : КНТЕУ, 2016. – 116 с. 

15. Коцеруба Н. В. Організація контролю господарської діяльності : опорний конспект лекцій 

/ Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 80 с. + Електронна 

копія. 

16. Павлюк Т. І. Основи економічної теорії : опорний конспект лекцій / Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 108 с. + Електронна копія. 

17. Ганечко І. Г.  Оцінка майна підприємства : опорний конспект лекцій / І. Г. Ганечко. – Київ : КНТЕУ, 

2016. – 106 с. 

18. Швець Г. В. Переклад іноземної комерційної документації : опорний конспект лекцій / Г. В. Швець. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 65 с. + Електронна копія. 

19. Іваницька Н. Б. Порівняльна граматика першої іноземної та української мов : опорний конспект лекцій 

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

копія. 

20. Радзіховська Л. М. Системний аналіз : опорний конспект лекцій / Л. М. Радзіховська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 46 с. + Електронна копія. 

21. Фурман Т. Ю. Статистика : опорний конспект лекцій / Т. Ю. Фурман. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 72 с. + Електронна копія. 

22. Гладьо С. В. Стилістика першої іноземної мови : опорний конспект лекцій / С. В. Гладьо. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 85 с. + Електронна копія. 
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23. Осика В. А.  Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара : опорний конспект лекцій / В. А. Осика, 

К. В. Мостика. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 82 с. 

24. Мартинова Л. Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : опорний конспект лекцій 

/ Л. Б. Мартинова, Н. С. Смагло. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 69 с. + 

Електронна копія. 

25. Боковець В. В. Управління інноваціями : опорний конспект лекцій / В. В. Боковець. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 69 с. + Електронна копія.Ільченко, Н. Б.  Управління 
продажем : опорний конспект лекцій / Н. Б. Ільченко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 64 с. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                        
Методичні матеріали 

 

1. Шоста У. В.  Актуальні проблеми теорії і критики перекладу : завдання до практичних 
занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 035 "Філологія" : спец. "Германські мови та 
літератури (переклад включно)" / У. В. Шостак. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – 44 с. + Електронна копія. 

2. Ковальчук С. П.  Аналіз господарської діяльності : практикум : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" / С. П. Ковальчук. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 54 с. + Електронна копія. 

3. Ребченко О. С.  Англійська мова за професійним спрямуванням. Business listening : збірник 
завдань з аудіювання : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх напрямів підготовки / О. С. Ребченко. – 
Київ : КНТЕУ, 2016. – 26 с. 

4. Гатаулліна Е. І.  Банківські операції : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і 
кредит", 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / Е. І. Гатаулліна. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 102 с. + Електронна копія. 

5. Гринь В. В.  Барна справа : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0517 "Харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції" : спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 6.051701 "Харчові 
технології та інженерія" / В. В. Гринь. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 27 
с. + Електронна копія. 

6. Левицька І. В.  Барна справа : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0517 "Харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 6.140101 "ГРС", 6.051701 "ХТІ" / І. В. Левицька, 
В. В. Гринь. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 32 с. + Електронна копія. 

7. Турчак В. В.  Бізнес-планування : завдання до практичних занять з елементами ділової гри : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 
"Міжнародна економіка", 6.030504 "Економіка підприємства" / В. В. Турчак. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 39 с. + Електронна копія. 

8. Августова О. О.  Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : спец. 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" / О. О. Августова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – 54 с. + Електронна копія. 

9. Майстер Л. А.  Бухгалтерський облік : програма та робоча програма : 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 / Л. А. Майстер. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 36 с. + Електронна копія. 

10. Настенко М. М.  Бухгалтерський облік у фінансових установах : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / М. М. Настенко, 
Н. М. Гудзенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 52 с. + Електронна копія. 
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11. Гнидюк І. В.  Бюджетне планування і прогнозування : програма та робоча програма : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансовий 
контроль" / І. В. Гнидюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 21 с. + 
Електронна копія. 

12. Сіренко С. О.  Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне 
підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика (2 курс)" / С. О. Сіренко, 
А. С. Тернова, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 35 с. + 
Електронна копія. 

13. Сіренко С. О.  Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне 
підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" (4 курс) / С. О. Сіренко, 
А. С. Тернова, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 23 с. + 
Електронна копія. 

14. Сіренко С. О.  Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне 
підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" (3 курс) / С. О. Сіренко, 
А. С. Тернова, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 25 с. + 
Електронна копія. 

15. Левицька І. В.  Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Туризм" (червертий курс) / І. В. Левицька, 
Н. В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 23 с. + Електронна копія. 

16. Сіренко С. О.  Виробнича та переддипломна практика : робоча програма : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність" / С. О. Сіренко, А. С. Тернова, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 42 с. + Електронна копія. 

17. Гулівата І. О.  Вища та прикладна математика. Теорія ймовірностей : ситуаційні завдання 
до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Соц. та повед. науки", "Управл. та 
адмініструв.", "Виробництво та технології", "Сфера обслугов." : спец. "Економіка", "Облік і 
оподаткув.", "Фінанси, банк. справа та страхув.", "Менеджм.", "Маркетинг" / І. О. Гулівата. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 61 с. + Електронна копія. 

18. Вуколова В. О.  Вступ до перекладознавства : завдання до практичних занять : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" (Германські мови та 
літератури (переклад включно)) / В. О. Вуколова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – 44 с. + Електронна копія. 

19. Вуколова В. О.  Вступ до перекладознавства : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія 
(Германські мови та літератури (переклад включно))" / В. О. Вуколова. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 40 с. + Електронна копія.  

20. Недбалюк О. П.  Державне управління та регулювання економіки : завдання до практичних 
занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 
"Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / О. П. Недбалюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 28 с. + Електронна копія. 

21. Покиньчереда В. В.  Державний аудит : програма та робоча програма : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
спеціаліз. "Фінансовий контроль" / В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – 20 с. + Електронна копія. 

22. Богацька Н. М.  Економіка та фінанси підприємства : програма та робоча програма : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 
"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі", "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності", "Менеджмент туристичного бізнесу" / Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 50 с. + Електронна копія. 

23. Копняк К. В.  Економічна інформатика : завдання до лабораторних занять : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань "Соц. та повед. науки", 07 "Управл. та адмініструв.", 28 "Публ. управл. та 
адмініструв." : спец. "Економіка", 071 "Облік і оподаткув.", 072 "Фінанси, банк. справа та страхув.", 
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"Менеджм.", "Маркетинг". Ч.1 / К. В. Копняк, Т. А. Костунець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 76 с. + Електронна копія. 

24. Енергоаудит та енергоменеджмент в проектах сталого розвитку : Практичні 
рекомендації. Методичний посібник / авт.: Г. Я. Мозолевич, І. О. Гордєєва, Н. В. Бібік. – Дніпро, 2016. – 
62 с. : іл. + Електронна копія. 

25. Красніцька Г. М.  Етика бізнесу : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 241 "Готельно-
ресторанна справа", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" 
/ Г. М. Красніцька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 24 с. + Електронна 
копія. 

26. Кульганік О. М.  Європейська інтеграція : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : спец. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. 
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О. М. Кульганік. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 48 с. + Електронна копія. 

27. Білоус І. М.  Захист прав споживачів : програма та робоча програма : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 
"Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та комерційна логістика" 
/ І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 29 с. + Електронна копія. 

28. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" : д. ф. н. 
/ авт.: І. В. Левицька, А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, Г. В. Швець, Н. В. Онищук, В. В. Коновал, В. В. 
Постова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 110 с. + Електронна копія. 

29. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" :  напр. підгот. 6.140101 "Готельно-
ресторанна справа" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Г. В. Іванченко, Н. В. Онищук, В. В. Коновал, В. В. 
Постова, В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 107 с. + 
Електронна копія. 

30. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 
"Товарознавство і торговельне підприємництво" : д. ф. н. / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. 
Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 110 с. + Електронна копія. 

31. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчава промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" 
: напр. підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, А. Г. 
Балдинюк, Н. Ю. Буга, В. А. Гарбар, В. В. Постова, В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 104 с. + Електронна копія. 

32. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030601 
"Менеджмент" : проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій торгівлі" : д. ф. н. / авт.: В. В. 
Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, 
В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 113 с. + 
Електронна копія. 

33. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 6.020303 
"Філологія(Переклад)" : в. ф. н. / авт.: Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, В. О. Вуколова, С. Д. Чугу, С. В. 
Гладьо, Г. В. Швець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 87 с. + Електронна 
копія. 

34. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 
"Міжнародна економіка" : д. ф. н. / авт.: І. І. Поліщук, І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, Н. М. 
Чорна, Л. П. Давидюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 83 с. + Електронна 
копія. 

35. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до вкаліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
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підгот. 6.030507 "Маркетинг : проф. спрям. "Маркетинг" : д. ф. н. / авт.: В. М. Бондаренко, І. І. 
Поліщук, О. М. Ковінько, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2016. – 121 с. + Електронна копія. 

36. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. 
підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 04 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" : д. 
ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, В. Г. Кулявець, О. М. Лозовський, Н. М. 
Чорна, Т. І. Павлюк, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 109 с. + 
Електронна копія. 

37. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" : д. ф. н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. 
Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Н. М. Чорна, Л.  В. Осіпова, Л. А. Майстер, А. Є. Громова. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 122 с. + Електронна копія. 

38. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Державний фінансовий контроль" : д. ф. н. / авт.: О. 
М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, Н. В. Коцеруба, Г. В. Даценко, І. Г. Крупельницька, Н. А. 
Яковишина, І. О. Гладій. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 118 с. + 
Електронна копія. 

39. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. 
підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 02 "Менеджмент туристичного бізнесу" : д. ф. н. 
/ авт.: В. В. Соколовська, І. В. Левицька, А. Г. Кізюн, О. І. Бабчинська, Г. В. Іванченко, Е. О. Ковтун, Т. І. 
Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 105 
с. + Електронна копія. 

40. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" : д. ф. н. / авт.: І. В. 
Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, Т. А. Далєвська, Е. І. 
Гатаулліна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 129 с. + Електронна копія. 

41. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 
екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. 
підгот. 030504 "Економіка підприємства" : д. ф. н. / уклад.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Т. 
І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 114 
с. + Електронна копія. 

42. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 
"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит 
в підприємництві" / авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. 
Дзюба, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 
127 с. + Електронна копія. 

43. Збірник тестових та типових творчих завдань кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 
"бакалавр" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" : д. ф. н. / авт.: Л. Б. Ліщинська, Т. І. 
Павлюк, Н. М. Чорна, С. В. Степова, М. В. Бондар, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк, Н. В. Добровольська. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 124 с. + Електронна копія. 

44. Сухоребра Т. І.  Земельне право : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" 
/ Т. І. Сухоребра, Н. П. Костюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 24 с. + 
Електронна копія. 

45. Соколовська В. В.  Зовнішня політика України : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 
6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 
/ В. В. Соколовська, Е. О. Ковтун, І. Ю. Семенюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – 20 с. + Електронна копія. 
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46. Мерінова С. В.  Ієрархічні системи управління економічними об'єктами : методичні 
рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціаліьні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / С. В. Мерінова, 
Л. П. Гусак. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 26 с. + Електронна копія. 

47. Мерінова С. В.  Ієрархічні системи управління економічними об'єктами : програма та робоча 
програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 
"Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / С. В. Мерінова, Л. П. Гусак. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 23 с. + Електронна копія. 

48. Добровольська Н. В.  Імітаційне моделювання економічних систем : завдання до практичних 
занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 
6.030502 "Економічна кібернетика" / Н. В. Добровольська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 68 с. + Електронна копія. 

49. Поліщук О. А.  Інвестування : завдання до практичних занять : освіт. стуіпнь "бакалавр" : 
галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. 
"Державні фінанси", "Фінансове посередництво" / О. А. Поліщук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 72 с. + Електронна копія. 

50. Ткачук Т. І.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних занять : 
освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. 
"Товарознавство та комерційна логістика" / Т. І. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – 58 с. + Електронна копія. 

51. Ткачук І. В.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних занять : 
освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності" / І. В. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 65 с. + 
Електронна копія. 

52. Ткачук І. В.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних занять : 
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122. Нікітішин А. О.  Пенсійна система України : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 
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відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 18 с. + Електронна копія. 

123. Швець Г. В.  Переклад іноземної комерційної документації : завдання для практичних занять : 
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/ О. В. Василишина. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 48 с. + Електронна 
копія. 

188. Власенко І. Г.  Харчова хімія : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" / І. Г. Власенко, 
О. В. Василишина. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 24 с. + Електронна 
копія. 

189. Сухоребра Т. І.  Цивільне право. Адміністративне право. Трудове право. Цивільне 
процесуальне право. Господарське право. Фінансове право : методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право", 08 "Право" : спец. 6.030401 
"Правознавство", 081 "Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / Т. І. Сухоребра, 
І. П. Бахновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 38 с. + Електронна копія. 

 
 

Електронні видання 
 

1. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні 
правопорушення [Електронний ресурс] : навч. посібник / [О.В. Кузьменко, М.В. Плугатир, І. Д. Пастух, 
О.К. Волох та ін.] ; за заг. ред. О. В. Кузьменко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 
2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Admin_vidpovid_Kuzmenko.pdf.  

2. Адміністративне право. Загальна частина [Електронний ресурс] : альбом схем : навч. 
посібник / за заг. ред. О. В. Кузьменко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Admin_pravo_zag_chast_Kuzmenko.pdf. 

3. Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії 
міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] : збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 28 березня 2017 року. — Електронні дані. – 
Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. 
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вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Aktualni problemy 
Internet-konf..pdf.  

4. Шостак У. В.  Актуальні проблеми теорії і критики перекладу : завдання до практичних 

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 035 "Філологія" : спец. 

"Германські мови та літератури (переклад включно)" / У. В. Шостак. — Електронні дані. – Вінниця : 

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

http://10.0.2.150/docs/2017/57_2017/Akt. probl. teorii i krytyky per. mahistr.pdf. 

5. Ковальчук С. П.  Аналіз господарської діяльності : практикум [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" 
/ С. П. Ковальчук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/65_2017/Analiz 
hospodarskoi diialnosti bakalavr.pdf. 

6. Бородина Д. С.  Английский язык для аспирантов [Електронний ресурс] : учеб. пособие 
/ Д. С. Бородина, К. А. Мележик. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – System 
requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/CUL/Angl_dla_aspirantov.pdf. 

7. Гатаулліна Е. І.  Банківські операції : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
спец. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" 
/ Е. І. Гатаулліна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/49_2017/Bankivski 
operatsii bakalavr.pdf. 

8. Гринь В. В.  Барна справа : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0517 "Харчова 
промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна 
справа", 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / В. В. Гринь. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/74_2017/Barna sprava bakalavr.pdf. 

9. Левицька І. В.  Барна справа : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0517 "Харчова промисловість та 
переробка сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 6.140101 "ГРС", 6.051701 "ХТІ" 
/ І. В. Левицька, В. В. Гринь. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/48_2017/Barna 
sprava bakalavr.pdf. 

10. Турчак В. В.  Бізнес-планування : завдання до практичних занять з елементами ділової гри 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030504 "Економіка підприємства" / В. В. Турчак. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/74_2017/Biznes-planuvannia bakalavr.pdf. 

11. Садовська І. Б.  Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. Б. Садовська, 
Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Buh_oblik_Sadovska.pdf. 

12. Августова О. О.  Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 
0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент" : 
спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О. О. Августова. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/66_2017/Bukhhalterskyi oblik bakalavr.pdf. 

13. Майстер Л. А.  Бухгалтерський облік : програма та робоча програма [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 / Л. А. Майстер. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/69_2017/Bukhhalterskyi oblik bakalavr.pdf. 

14. Настенко М. М.  Бухгалтерський облік у фінансових установах : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Aktualni%20problemy%20Internet-konf..pdf
http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Aktualni%20problemy%20Internet-konf..pdf
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та підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" 
/ М. М. Настенко, Н. М. Гудзенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/37_2017/Bukh. oblik u fin. ustanovakh bakalavr.pdf. 

15. Кім Ю. Г.  Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх 
заповнення [Електронний ресурс] : Навч. посібник / Ю. Г. Кім. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 
літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Buh_podatoviy_oblik_Kim.pdf. 

16. Гнидюк І. В.  Бюджетне планування і прогнозування : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" : спеціаліз. 
"Державні фінанси", "Фінансовий контроль" / І. В. Гнидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/48_2017/Biudzhetne planuv. i prohnozuv. mahistr.pdf. 

17. Сіренко С. О.  Виробнича практика : 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 (2 курс)" 
/ С. О. Сіренко, А. С. Тернова, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/48_2017/Vyrobnycha praktyka bakalavr.pdf. 

18. Сіренко С. О.  Виробнича практика : 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" (4 курс) 
/ С. О. Сіренко, А. С. Тернова, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/47_2017/Vyrobnycha praktyka bakalavr 4 kurs.pdf. 

19. Левицька І. В.  Виробнича практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Туризм" (червертий 
курс) / І. В. Левицька, Н. В. Онищук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/55_2017/Vyrobnycha praktyka bakalavr.pdf. 

20. Сіренко С. О.  Виробнича практика : 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" (3 курс) 
/ С. О. Сіренко, А. С. Тернова, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/50_2017/Vyrobnycha praktyka bakalavr 3 kurs.pdf. 

21. Сіренко С. О.  Виробнича та переддипломна практика : робоча програма [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / С. О. Сіренко, А. С. Тернова, В. В. Шарко. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/47_2017/Vyrobn. ta pereddypl. praktyka 
mahistr.pdf. 

22. Гулівата І. О.  Вища та прикладна математика. Теорія ймовірностей : ситуаційні завдання 
до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Соц. та повед. 
науки", "Управл. та адмініструв.", "Виробництво та технології", "Сфера обслугов." : спец. 
"Економіка", "Облік і оподаткув.", "Фінанси, банк. справа та страхув.", "Менеджм.", "Маркетинг" 
/ І. О. Гулівата. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/77_2017/Vyshcha ta 
prykl. matetm. bakalavr.pdf. 

23. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 45. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
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ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 45.pdf. 

24. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 46. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 46.pdf. 

25. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 42. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 42.pdf. 

26. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 36. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 36.pdf. 

27. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 43. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 43.pdf. 

28. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 44. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 44.pdf. 

29. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : тези доповідей VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 37. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 37.pdf. 

30. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : тези доповідей VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 38. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 38.pdf. 

31. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : тези доповідей VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 39. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
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ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 39.pdf. 

32. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : тези доповідей VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 40. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 40.pdf. 

33. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету 
[Електронний ресурс] : тези доповідей VI Всеукраїнської студентської наукової-практичної 
конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 
молодих", 20 квітня 2017 року. Вип. 41. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Vatra_2017/Aktualni problemy 41.pdf. 

34. Іваницька Н. Б.  Вступ до мовознавства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 
/ Н. Б. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/51_2017/Vstup do 
movoznavstva OKL.pdf. 

35. Вуколова В. О.  Вступ до перекладознавства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 
/ В. О. Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/54_2017/Vstup do 
perekladoznavstva OKL.pdf. 

36. Вуколова, В. О.  Вступ до перекладознавства : завдання до практичних занять [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" 
(Германські мови та літератури (переклад включно)) / В. О. Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 
http://10.0.2.150/docs/2017/38_2017/Vstup do perekladozn. zavd. bakalavr.pdf. 

37. Вуколова В. О.  Вступ до перекладознавства : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 
035 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))" / В. О. Вуколова. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – 
Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/38_2017/Vstup do perekladozn. metod. bakalavr.pdf.  

38. Недбалюк О. П.  Державне управління та регулювання економіки : завдання до практичних 
занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові 
науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / О. П. Недбалюк. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/43_2017/Derzh. upravl. ta rehuliuv. ekon. mahistr.pdf. 

39. Покиньчереда В. В.  Державний аудит : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : спеціаліз. "Фінансовий контроль" / В. В. Покиньчереда. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/55_2017/Derzhavnyi audyt mahistr.pdf. 

40. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія [Електронний ресурс] : матеріали 
міжвузівського вебінару, 31 березня 2017 року / відп. ред. Л. Б. Ліщинська. — Електронні дані. – 
Вінниця, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Dystantsiine navchannia vebinar.pdf. 

41. Соломенко Л. І.  Екологія людини [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. І. Соломенко. — 
Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Ekologiya_ludyny_Solomenko.pdf. 

42. Круш П. В.  Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel) [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / П. В. Круш, О. В. Клименко. – 3-тє вид., переробл. та доп. — Електронні дані. – 
Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Ekonomika_Krush.pdf. 
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43. Богацька Н. М.  Економіка та фінанси підприємства : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі", 
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент туристичного бізнесу" 
/ Н. М. Богацька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/47_2017/Ekonomika ta 
fin. pidpr. bakalavr.pdf. 

44. Кривов'язюк І. В.  Економічна діагностика [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ І. В. Кривов'язюк. – 2-ге вид. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Ekon_diagnostyka_Kryvovayziuk.pdf. 

45. Копняк К. В.  Економічна інформатика : завдання до лабораторних занять [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Соц. та повед. науки", 07 "Управл. та адмініструв.", 
28 "Публ. управл. та адмініструв." : спец. "Економіка", 071 "Облік і оподаткув.", 072 "Фінанси, банк. 
справа та страхув.", "Менеджм.", "Маркетинг". Ч.1 / К. В. Копняк, Т. А. Костунець. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/42_2017/Ekonomichna informatyka zavdannia Ch.1.pdf. 

46. Копняк К. В.  Економічна кібернетика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 
/ К. В. Копняк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/51_2017/Ekonomichna kibernetyka 
OKL.pdf. 

47. Красніцька Г. М.  Етика бізнесу : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 0305 "Економіка та підприємництво" : 
спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. 
"Державні фінанси" / Г. М. Красніцька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/52_2017/Etyka biznesu bakalavr.pdf. 

48. Красніцька, Г. М.  Етика бізнесу : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 0305 "Економіка та підприємництво" : 
спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. 
"Державні фінанси" / Г. М. Красніцька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. 

49. Кульганік О. М.  Європейська інтеграція : завдання до практичних занять [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 
"Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" : 
спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О. М. Кульганік. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/57_2017/Yevropeiska intehratsiia bakalavr.pdf. 

50. Білоус І. М.  Захист прав споживачів : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 
"Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та комерційна логістика" 
/ І. М. Білоус. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/47_2017/Zakhyst prav 
spozhyvachiv bakalavr.pdf. 

51. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 
"Готельно-ресторанна справа" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Г. В. Іванченко, Н. В. Онищук, В. В. 
Коновал, В. В. Постова, В. М. Криворук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/46_2017/ZTZ bakalavr HRS.pdf. 

52. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. 
підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій торгівлі" : д. ф. н. / авт.: 
В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. 
Чорна, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/41_2017/ZTZ bakalavr MO.pdf. 
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53. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчава промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" : д. ф. н. 
/ авт.: І. В. Левицька, А. Г. Балдинюк, Н. Ю. Буга, В. А. Гарбар, В. В. Постова, В. М. Криворук. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/41_2017/ZTZ bakalavr KhTI.pdf. 

54. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 
6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : д. ф. н. / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, 
С. В. Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян, В. В. Шарко. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/41_2017/ZTZ bakalavr TTP.pdf. 

55. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 
"Туризм" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, Г. В. Швець, Н. В. Онищук, В. В. 
Коновал, В. В. Постова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/41_2017/ZTZ 
bakalavr T.pdf. 

56. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 
6.020303 "Філологія(Переклад)" : в. ф. н. / авт.: Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, В. О. Вуколова, С. Д. Чугу, 
С. В. Гладьо, Г. В. Швець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/36_2017/ZTTTZ 
F(P).pdf. 

57. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : д. ф. н. / авт.: І. І. Поліщук, І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, 
Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/36_2017/ZTTTZ ME.pdf. 

58. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до вкаліфікаційного екзамену 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг : проф. спрям. "Маркетинг" : д. ф. н. / авт.: В. М. Бондаренко, І. І. 
Поліщук, О. М. Ковінько, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/41_2017/ZTTZ bakalavr M.pdf. 

59. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 04 "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" : д. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, В. Г. 
Кулявець, О. М. Лозовський, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/41_2017/ZTTZ bakalavr MZD.pdf. 

60. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" : д. ф. н. / авт.: І. В. 
Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, Л. А. Майстер, А. Є. 
Громова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/46_2017/ZTTTZ bakalavr DF.pdf. 

61. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Державний фінансовий контроль" : д. ф. н. 
/ авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, Н. В. Коцеруба, Г. В. Даценко, І. Г. Крупельницька, Н. А. 
Яковишина, І. О. Гладій. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/46_2017/ZTTTZ 
bakalavr DFK.pdf. 
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62. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 02 "Менеджмент 
туристичного бізнесу" : д. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, І. В. Левицька, А. Г. Кізюн, О. І. Бабчинська, Г. 
В. Іванченко, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/36_2017/ZTTTZ MTB.pdf. 

63. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" : д. ф. н. / авт.: І. 
В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, Т. А. Далєвська, Е. І. 
Гатаулліна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/36_2017/ZTTTZ FP.pdf. 

64. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" : д. ф. н. / уклад.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. 
Супрун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/36_2017/ZTTTZ EP.pdf. 

65. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. 
спрям. "Облік і аудит в підприємництві" / авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. 
А. Майстер, О. М. Дзюба, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/41_2017/ZTTZ bakalavr OAP.pdf. 

66. Збірник тестових та типових творчих завдань кваліфікаційного екзамену [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" : д. ф. н. / авт.: 
Л. Б. Ліщинська, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, С. В. Степова, М. В. Бондар, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк, Н. В. 
Добровольська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/36_2017/ZTTTZ EK.pdf. 

67. Шара Є. Ю.  Звітність бюджетних установ [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 
2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Shara Zvitnist 
biudzhetnykh ustanov.pdf. 

68. Звітність підприємства [Електронний ресурс] : підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, 
М. М. Орищенко та ін. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – Систем. вимоги: 
Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Zvitnist pidpr_Bondar.pdf. 

69. Сухоребра Т. І.  Земельне право : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Фінансове право", 
"Комерційне право" / Т. І. Сухоребра, Н. П. Костюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/70_2017/Zemelne pravo mahistr.pdf. 

70. Соколовська В. В.  Зовнішня політика України : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності" / В. В. Соколовська, Е. О. Ковтун, І. Ю. Семенюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/77_2017/Zovn. polityka Ukrainy bakalavr.pdf. 

71. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. 
О. В. Шкурупій ; [О. В. Шкурупій , В. В. Гончаренко , І. А. Артеменко , А. А. Пожар , І. О. Пінчук, Ю. Ф. 
Строчихін]. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/ZED_Pidpr_Shkurupiy2012.pdf. 

72. Тюріна Н. М.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/ZED_Turina.pdf. 
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73. Мерінова С. В.  Ієрархічні системи управління економічними об'єктами : методичні 
рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 
"Соціаліьні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" 
/ С. В. Мерінова, Л. П. Гусак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/57_2017/Iierarkh. 
syst. upravl. ekonom. obektamy mahistr.pdf. 

74. Мерінова С. В.  Ієрархічні системи управління економічними об'єктами : програма та робоча 
програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові 
науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / С. В. Мерінова, Л. П. Гусак. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/58_2017/Iierarkh. syst. upravl. ekon. obiektamy 
mahistr.pdf. 

75. Добровольська Н. В.  Імітаційне моделювання економічних систем : завдання до практичних 
занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / Н. В. Добровольська. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/77_2017/Imitats. modeliuv. ekon. system bakalavr.pdf. 

76. Поліщук О. А.  Інвестування : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 
стуіпнь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030508 "Фінанси і 
кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове посередництво" / О. А. Поліщук. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/49_2017/Investuvannia bakalavr.pdf. 

77. Ткачук Т. І.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних занять 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / Т. І. Ткачук. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access 
mode: http://10.0.2.150/docs/2017/42_2017/Inozemna mova zavdannia TKL.pdf. 

78. Ткачук І. В.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних занять 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" / І. В. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 
http://10.0.2.150/docs/2017/42_2017/Inozemna mova zavdannia MZD.pdf. 

79. Ткачук І. В.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : завдання до практичних занять 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 
спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз. "Міжнародний бізнес" / І. В. Ткачук. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: 
Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/66_2017/Inoz. mova (za prof. spriam.)zavd. 
bakalavr.pdf. 

80. Ткачук І. В.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" / І. В. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 
http://10.0.2.150/docs/2017/66_2017/Inoz. mova (za prof. spriam.)metod. bakalavr.pdf. 

81. Ткачук Т. І.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 
та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. 
"Товарознавство та комерційна логістика" / Т. І. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/77_2017/Inoz. mova (za prof. spriam.) bakalavr.pdf. 

82. Паславська І. Б.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 
та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" 
/ І. Б. Паславська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/78_2017/Inoz mova (za 
prof. spriam.).pdf. 
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83. Жлобницька О. Д.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз. "Міжнародний бізнес" 
/ О. Д. Жлобницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/74_2017/Inoz. mova (za 
prof. spriam.) bakalavr.pdf. 

84. Білоус І. М.  Інтелектуальна власність : програма та робоча програма [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань "Управл. та адмініструв.", "Соц. та повед. науки" : 
спец. "Облік і оподаткув.", "Фінанси, банк. справа та страхув.", "Економіка", "Маркетинг" : спеціаліз. 
"Облік і оподаткув.", "Фін. контроль", "ДФ", "ЕП", "ЕК" / І. М. Білоус. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/70_2017/Intelektualna vlasnist mahistr.pdf.  

85. Ходаківський Є. І.  Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. — Електронні дані. – Київ : 
Центр учбової літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Intelekt_vlasnist.pdf. 

86. Киричук А. С.  Інформаційне право : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 051 "Економіка", 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Економічна 
кібернетика" / А. С. Киричук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/42_2017/Informatsiine pravo zavdannia HRS.pdf. 

87. Киричук А. С.  Інформаційне право : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 24 
"Сфера обслуговування" : спец. 051 "Економіка", 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. 
"Економічна кібернетика" / А. С. Киричук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/42_2017/Informatsiine pravo metodychni.pdf. 

88. Ліщинська Л. Б.  Інформаційні системи і технолгії в управлінні організацією : програма та 
робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / Л. Б. Ліщинська, 
С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/67_2017/Informats. syst. i tekhnol. 
v upravl. orhaniz. mahistr.pdf. 

89. Сазонець О. М.  Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною 
діяльністю [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. М. Сазонець. — Електронні дані. – Київ : Центр 
учбової літератури, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Inform_sistem_ZED_Sazonec.pdf. 

90. Ліщинська Л. Б.  Інформаційні системи і технології в управлінні органзацією : методичні 
рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 
"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" 
/ Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/71_2017/Informats. systemy i tekhnol. v upravl. orh. mahistr.pdf. 

91. Ліщинська Л. Б.  Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством : методичні 
рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 
"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економіка підприємства", 
"Міжнародна економіка" / Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/77_2017/Inform. syst. i tekhn. v upr. pidpr. mahistr.pdf. 

92. Ліщинська Л. Б.  Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством : програма та 
робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економіка підприємства", "Міжнародна 
економіка" / Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/67_2017/Informats. syst. i tekhnol. v upravl. pidpr. mahistr.pdf. 
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93. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. — Електронні дані. – Київ : Центр 
учбової літератури, 2012. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Inform_tehn_ta_modeluv_biznes_procesiv_Tomashevskiy2012 (1).pdf. 

94. Далєвська Т. А.  Іпотечний ринок : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 
"Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" / Т. А. Далєвська. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/48_2017/Ipotechnyi rynok bakalavr.pdf. 

95. Дахно І. І.  Історія держави і права [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. І. Дахно. — 
Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Ist_derzh_prava_Dahno.pdf. 

96. Слободиська О. А.  Історія держави і права : програма та робоча програма [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 074 
"Публічне управління та адміністрування" / О. А. Слободиська. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/67_2017/Istoriia derzhavy i prava bakalavr.pdf. 

97. Бостан Л. М.  Історія держави і права зарубіжних країн [Електронний ресурс] : Навч. посібник 
/ Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-гевид., переробл.та доп. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 
літератури, 2008. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Istor_derzh_prava_Bostan.pdf. 

98. Слободиська О. А.  Історія держави і права України : завдання до практичних занять 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове посередництво" / О. А. Слободиська. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/75_2017/Istoriia derzhavy i prava Ukrainy bakalavr.pdf. 

99. Андрущенко Н. О.  Історія економіки та економічної думки : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 
та адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування", 071 "Облік і оподаткування", 075 "Маркетинг", 051 "Економіка" / Н. О. Андрущенко. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/71_2017/Istor. ekon. ta ekonom. dumky 
bakalavr.pdf. 

100. Андрущенко Н. О.  Історія економіки та економічної думки : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 
05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 
"Облік і оподаткування", "Маркетинг", "Економіка" / Н. О. Андрущенко. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/50_2017/Istoriia ekon. ta ekonom. dumky bakalavr.pdf. 

101. Западинська І. Г.  Історія першої іноземної мови : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : 
напр. підгот. 020303 "Філологія" / І. Г. Западинська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/37_2017/Istoriia pershoi inoz. movy bakalavr.pdf. 

102. Гарін В. Б.  Історія України [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, 
О. В. Кондратенко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – Систем. вимоги: 
Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Istoriya_Ukr_Garin2012.pdf. 

103. Стопчак М. В.  Історія України : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соц. та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 
18 "Виробництво та технології" : спец. 51 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 073 
"Менеджмент", 075 "Маркетинг", 181 "Харчові технол." / М. В. Стопчак. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/76_2017/Istoriia Ukrainy bakalavr.pdf. 

104. Історія української культури [Електронний ресурс] : навч. посібник / [О. Ю. Павлова, Т. Ф. 
Мельничук, І. В. Грищенко, В. В. Панталієнко, С. А. Сироватський, Т. М. Мисюра] ; за ред. О. Ю. 
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Павлової. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Istoriya_Ukr_Kultury_Pavlova2012.pdf. 

105. Історія української культури [Електронний ресурс] : навч. посібник / [О. Ю. Павлова, Т. Ф. 
Мельничук, І. В. Грищенко, В. В. Панталієнко, С. А. Сироватський, Т. М. Мисюра] ; за ред. О. Ю. 
Павлової. – 2-ге вид., переробл. і допов. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Istoria_ukr_kult_Pavlova2013.pdf. 

106. Красніцька Г. М.  Історія української культури : завдання для практичних занять 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 18 
"Виробництво та технології" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм", 181 "Харчові 
технології" / Г. М. Красніцька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/75_2017/Istoriia 
ukr. kultury bakalavr.pdf. 

107. Левицька І. В.  Кейтеринг : 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" / І. В. Левицька, В. В. Постова. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/58_2017/Keiterynh bakalavr.pdf. 

108. Шарко В. В.  Комерційна діяльність : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 
"Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство і комерційна 
логістика" / В. В. Шарко, О. П. Янчик. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/48_2017/Komertsiina diialnist bakalavr.pdf. 

109. Климчук А. О.  Контролінг : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 
6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. 6.030601 "Менеджмент організацій торгівлі", 6.030604 
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / А. О. Климчук. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/57_2017/Kontrolinh bakalavr.pdf. 

110. Климчук А. О.  Контролінг : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 
"Менеджмент" : спеціаліз. 6.030601 "Менеджмент організацій торгівлі", 6.030604 "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" / А. О. Климчук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/55_2017/Kontrolinh bakalavr.pdf. 

111. Ковінько О. М.  Корпоративні зв'зки з громадськістю : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/70_2017/Korporatyvni zviazky z hromadskistiu mahistr.pdf. 

112. Ковінько О. М.  Корпоративні зв'язки з громадськістю : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/68_2017/Korporatyv. zviazky z hromadsk. mahistr.pdf. 

113. Яремко С. А.  Корпоративні інформаційні системи : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. 
"Економічна кібернетика" / С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/37_2017/Korporatyvni informatsiini systemy mahistr.pdf. 

114. Чугу С. Д.  Латинська мова : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські 
мови та літератури (переклад включно)" / С. Д. Чугу. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/37_2017/Latynska mova bakalavr.pdf. 
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115. Вуколова В. О.  Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови [Електронний ресурс] : 
опорний конспект лекцій / В. О. Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 
http://10.0.2.150/docs/2017/54_2017/Linhvokrainoznavstvo OKL.pdf. 

116. Поліщук І. І.  Логістика : методичні рекомендації до виконання курсових робіт (проектів) 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство 
та комерційна логістика" / І. І. Поліщук, Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/37_2017/Lohistyka bakalavr.pdf. 

117. Буга Н. Ю.  Маркетинг інновацій : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз. "Маркетинг" / Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/53_2017/Marketynh innovatsii zavdannia mahistr.pdf.  

118. Буга Н. Ю.  Маркетинг інновацій : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/53_2017/Marketynh innovatsii metodychni mahistr.pdf. 

119. Балабанова, Л. В.  Маркетинг підприємства [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 
2012. – (Школа маркетингового менеджменту). – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Marketing_pidpriemstva_Balabanova2012.pdf. 

120. Мерінова С. В.  Маркетингові інформаційні системи : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / С. В. Мерінова. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/68_2017/Marketynhovi informats. systemy mahistr.pdf. 

121. Мерінова С. В.  Маркетингові інформаційні системи : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / С. В. Мерінова. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/70_2017/Marketynhovi informatsiini systemy mahistr.pdf. 

122. Бабчинська О. І.  Менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" / О. І. Бабчинська. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/74_2017/Menedzhment bakalavr.pdf. 

123. Лозовський О. М.  Менеджмент : прогама та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і 
адміністрування", 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : спец. 
1401 "Сфера обслуговування" : для усіх спеціальностей / О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/69_2017/Menedzhment bakalavr.pdf. 

124. Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології [Електронний ресурс] : III 
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, збірник наукових праць, 21 жовтня 2016 
року. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: 
Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Menedzhment XXI st. 
Internet-konf..pdf. 

125. Ковтун Е. О.  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності" / Е. О. Ковтун. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/78_2017/Menedzhment ZED mahistr.pdf. 
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126. Моргулець, О. Б.  Менеджмент у сфері послуг [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ О. Б. Моргулець. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – Систем. вимоги: 
Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Menedgment_u_sferi_poslug_Morgulec2012.pdf. 

127. Левицька І. В.  Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного проекту 
(роботи) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 242 "Туризм" : спеціаліз. "Міжнародний туристичний бізнес" / І. В. Левицька, В. В. Постова. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/38_2017/MR do vykon. vyp. kvalif. proektu 
mahistr.pdf. 

128. Левицька І. В.  Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного проекту 
(роботи) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Готельна і ресторанна справа" / І. В. Левицька, 
А. В. Іващенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/57_2017/MR do vykon. 
vyp. kvalif. proektu mahistr.pdf. 

129. Гнидюк І. В.  Методологія і організація наукових досліджень : завдання до практичних занять 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове 
посередництво" / І. В. Гнидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/49_2017/Metodol. i orh. nauk. dosl. mahistr.pdf. 

130. Гнидюк І. В.  Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні 
фінанси", "Фінансове посередництво" / І. В. Гнидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/53_2017/Metodol. i orh. nauk. dosl. mahistr.pdf. 

131. Ковінько О. М.  Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/66_2017/Metodol. i orh. nauk. dosl. mahistr.pdf. 

132. Ліщинська Л. Б.  Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / Л. Б. Ліщинська, 
С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/65_2017/Metolol. i orh. nauk. dosl. 
mahistr.pdf. 

133. Бабчинська О. І.  Методологія і організація наукових досліджень : програма та робоча 
програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" / О. І. Бабчинська. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/69_2017/Metodol. i orhaniz. nauk. dosl. mahistr.pdf. 

134. Андрущенко Н. О.  Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : методичні 
рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" / Н. О. Андрущенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/75_2017/Mytne rehuliuvannia ZED mahistr.pdf. 

135. Андрущенко Н. О.  Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : програма та 
робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Менеджмент і 
адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності" / Н. О. Андрущенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/47_2017/Mytne rehuliuv. ZED mahistr.pdf. 
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136. Киричук А. С.  Міжнародне приватне право : програма та робоча програма [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 
"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / А. С. Киричук. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/69_2017/Mizhnar. pryvatne pravo mahistr.pdf. 

137. Давидюк Л. П.  Міжнародний бізнес : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" 
: спец. 242 "Туризм", 051 "Економіка" : спеціаліз. "Міжнародний туристичний бізнес", "Міжнародна 
економіка" / Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/70_2017/Mizhnarodnyi biznes mahistr.pdf. 

138. Калініченко А. І.  Міжнародний протокол та етикет [Електронний ресурс] : опорний 
конспект лекцій / А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/54_2017/Mizhnar. protokol ta ektyket OKL.pdf. 

139. Хачатрян В. В.  Міжнародні економічні відносини : методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт (проектів) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 
"Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" / В. В. Хачатрян, Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/65_2017/Mizhnarodni ekonom. vidnosyny bakalavr.pdf. 

140. Давидюк Л. П.  Міжнародні стратегії економічного розвитку : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец.051 "Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка" / Л. П. Давидюк. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/71_2017/Mizhnar. stratehii ekon. rozvytku 
mahistr.pdf. 

141. Смагло О. В.  Міжнародні фінанси : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : проф. спрям. "Міжнародна економіка" 
/ О. В. Смагло. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/49_2017/Mizhnarodni finansy 
bakalavr.pdf. 

142. Смагло О. В.  Міжнародні фінанси : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 
"Міжнародна економіка" / О. В. Смагло. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/50_2017/Mizhnarodni finansy bakalavr.pdf. 

143. Власенко І. Г.  Мікробіологія : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарозхнавство та комерційна логістика" 
/ І. Г. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/67_2017/Mikrobiolohiia 
bakalavr.pdf. 

144. Недбалюк О. П.  Національна економіка : програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна 
економіка" / О. П. Недбалюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/76_2017/Natsionalna ekonomika bakalavr.pdf. 

145. Ковінько О. М.  Некомерційна реклама : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/68_2017/Nekomertsiina reklama mahistr.pdf. 

146. Облік, контроль і аналіз в управління підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : 
збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 29 березня 2017 
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року / відп. ред. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Oblik, kontrol i analiz Internet-konf..pdf. 

147. Настенко М. М.  Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : 
методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. 
"Облік і оподаткування" / М. М. Настенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/71_2017/Oblik.-analit. zabezp. ekon. bezp. pidpr. mahistr.pdf. 

148. Настенко М. М.  Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту : 
методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. 
"Облік і оподаткування" / М. М. Настенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/75_2017/Oblikovo-analit. zabezp. strateh. menedmzh. mahistr.pdf.  

149. Коновал В. В.  Організація виставкової діяльності : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : 
напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / В. В. Коновал, Л. П. Середницька. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/74_2017/Orhaniz. vystavkovoi diialn. bakalavr.pdf. 

150. Гринь В. В.  Організація дозвілля : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" : спец. 6.140103 "Туризм", 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 6.030601 
"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент туристичного бізнесу" / В. В. Гринь. — Електрнонні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/74_2017/Orhanizatsiia dozvillia bakalavr.pdf. 

151. Ковінько О. М.  Організація зв'зків з громадськістю : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/68_2017/Orhaniz. zviazkiv z hromadsk. mahistr.pdf. 

152. Ковінько О. М.  Організація зв'язків з громадськістю : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. 

153. Ковінько О. М.  Організація зв'язків з громадськістю : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/52_2017/Orhaniz. zviazkiv z hromadsk. mahistr.pdf. 

154. Коцеруба Н. В.  Організація контролю господарської діяльності [Електронний ресурс] : 
опорний конспект лекцій / Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/56_2017/Orhaniz. kontroliu hosp. diialn..pdf. 

155. Мазуркевич І. О.  Організація ресторанного господарства : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 051 "Виробництво та переробка 
сільськогосподарської продукції" : спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" 
/ І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/67_2017/Orhaniz. restor. 
hospod. bakalavr.pdf. 

156. Левицька І. В.  Організація роботи сомельє : програма та робоча програма [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції", 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 6.051701 "Харчові технології та 
інженерія", 6.140101 "ГРС", 6.140103 "Туризм" / І. В. Левицька, О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/55_2017/Orhaniz. roboty somelie bakalavr.pdf. 
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157. Корж Н. В.  Організація управління у митних органах : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. 
"Товарознавство та експертиза в митній справі" / Н. В. Корж. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/53_2017/Orh. upravl. u mytnykh orhanakh mahistr.pdf. 

158. Павлюк Т. І.  Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 
/ Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/54_2017/Osnovy 
ekonom. teorii OKL.pdf. 

159. Уразов А. У.  Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. У. Уразов, 
І. В. Саух, О. І. Вікарчу. – 3-тє вид. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Osn_ekon_teorii_Urazov.pdf. 

160. Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, 
О. С. Кіро та ін. ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 
літератури, 2012. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Osnovi_ekonom_teorii_Kozak2012.pdf. 

161. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : навч.посібник / за ред. Ю. 
Г.Козака, Т. Спорека ; [Ю. Г. Козак, T. Sporek, A. Gribincea, T. Shengelia, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова, Ван 
Тао, В. Є. Куриляк, A. Kozak, А. С. Зборовська]. – 5-те вид., переробл.та доп. — Електронні дані. – Київ ; 
Катовіце : Центр учбової літератури, 2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Osnovy_ZED_Kozak_2016.pdf. 

162. Романовська, Ю. А.  Основи лізингової діяльності : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
спец. 030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / Ю. А. Романовська. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/48_2017/Osnovy lizynhovoi diialnosti bakalavr.pdf. 

163. Дзюмак М. А.  Основи митної справи : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 
"Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та комерційна логістика" 
/ М. А. Дзюмак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/38_2017/Osnovy mytnoi 
spravy bakalavr.pdf. 

164. Бахновська І. П.  Основи римського цивільного права : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : 0304 "Право", 081 "Право" 
: спец. 6.030401 "Правознавство", "Комерційне право" : спеціаліз. "Фінансове право" 
/ І. П. Бахновська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/55_2017/Osnovy 
rymskoho tsyvilnoho prava bakalavr.pdf. 

165. Основи філософії [Електронний ресурс] / [Л.О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. 
Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич] ; за ред. М. Ф. Шмиголя. — Електронні дані. – Київ : Центр 
учбової літератури, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Osnovy_filosofii_Shmygol.pdf. 

166. Офісний менеджмент. [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, 
Т. В. Сівашенко, Ю. М. Чичкан-Хліповка. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Ofisn_management.pdf. 

167. Копняк К. В.  Офісні комп'терні технології : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право", 
спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / К. В. Копняк. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/77_2017/Ofisni komp. tekhnolohii bakalavr.pdf. 

168. Половенко Л. П.  Офісні комп'ютерні технології : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / Л. П. Половенко, К. В. Копняк. — Електронні дані. – 
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Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/69_2017/Ofisni komp. tekhnolohii bakalavr.pdf. 

169. Коновалова О. В.  Охорона праці в галузі. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ О. В. Коновалова. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – Систем. вимоги: 
Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Ohorona prazi v galuzi_Konovalova.pdf. 

170. Нікітішин А. О.  Пенсійна система України : завдання до практичних занять [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / А. О. Нікітішин. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/75_2017/Pensiina systema Ukrainy mahistr.pdf. 

171. Швець Г. В.  Переклад іноземної комерційної документації [Електронний ресурс] : опорний 
конспект лекцій / Г. В. Швець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/54_2017/Pereklad 
inoz. komerts. dokumentatsii OKL.pdf. 

172. Швець Г. В.  Переклад іноземної комерційної документації : завдання для практичних занять 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 
"Філологія(Германські мови та літератури(переклад включно))" / Г. В. Швець. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access 
mode: http://10.0.2.150/docs/2017/37_2017/Pereklad inoz. komerts. dokument. bakalavr.pdf. 

173. Швець Г. В.  Переклад іноземної комерційної документації : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" : спец. 035 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))" / Г. В. Швець. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: 
Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/38_2017/Pereklad komerts. dokument. 
bakalavr.pdf. 

174. Податкова система [Електронний ресурс] : навч. посібник / за заг. ред. В.Л. Андрущенка ; [О. 
С. Іванишина, Т. А. Забарна, О. О. Мискіна, М. О. Лепеха, Ю. В. Панура, І. А. Прокопенко, О. М. Смірнова, 
Т. О. Скоромцова, С. Я. Скворцова]. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Podatkova 
systema_Andrushenko.pdf. 

175. Іваницька Н. Б.  Порівняльна граматика першої іноземної та української мов [Електронний 
ресурс] : опорний конспект лекцій / Н. Б. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 
http://10.0.2.150/docs/2017/51_2017/Porivn. hram. pershoi inoz. ta ukr. mov OKL.pdf. 

176. Іваницька Н. Б.  Порівняльна граматика першої іноземної та української мов : завдання до 
практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" 
/ Н. Б. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/65_2017/Porivn. hram. 
pershoi inoziu ta ukr. mov bakalavr.pdf. 

177. Гарбар В. А.  Потенціал та розвиток підприємства : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / В. А. Гарбар. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/70_2017/Potentsial i rozvytok pidpryiemstva mahistr.pdf. 

178. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Київ : Центр учбової літератури, 
2015. 

179. Савченко Л. А.  Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-
контрольному прцесі [Електронний ресурс] : монографія / Л. А. Савченко, М. В. Сірош. — Електронні 
дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Pravovi_problemy_realiz_fin_kontrolyu.pdf. 

180. Жлобницька О. Д.  Практичний курс другої іноземної мови : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад включно)" 
/ О. Д. Жлобницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
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System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/43_2017/Prakt. kurs 
druhoi inoz. movy MR.pdf. 

181. Западинська І. Г.  Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова) : програма та 
робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад включно)" 
/ І. Г. Западинська, У. В. Шостак, В. О. Яблочнікова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/47_2017/Prakt. kurs pershoi inoz. movy bakalavr.pdf. 

182. Яблочнікова В. О.  Практичний курс першої іноземної мови : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" : спец. 6.035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад включно)" 
/ В. О. Яблочнікова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/43_2017/Prakt. kurs 
pershoi inoz. movy MR.pdf. 

183. Сікорська Л. О.  Практичний курс першої іноземної мови: практична граматика : методичні 
рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
03 "Гуманітарні науки" : спец. 6.035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад 
включно)" / Л. О. Сікорська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/43_2017/Prakt. 
kurs pershoi inoz. movy prakt. hram.pdf. 

184. Гладьо С. В.  Програма виробничої та переддипломної практики [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські 
мови та літератури (переклад включно)" / С. В. Гладьо, С. Д. Чугу. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/69_2017/Prohrama vyrobn. ta pereddypl. praktyky mahistr.pdf. 

185. Штифурак В. Є.  Психологія : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та 
адміністрування", 24 "Сфера обслуговування", 18 "Виробництво та технології" / В. Є. Штифурак. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/71_2017/Psykholohiia bakalavr.pdf. 

186. Буга Н. Ю.  Публічні закупівлі : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 
"Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/66_2017/Publichni zakupivli mahistr.pdf. 

187. Буга Н. Ю.  Публічні закупівлі : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз. "Маркетинг" / Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. 

188. Буга Н. Ю.  Публічні закупівлі : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз. "Маркетинг" / Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/52_2017/Publichni zakupivli mahistr.pdf. 

189. Поліщук І. І.  Рекламний креатив : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. 
підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 "Туризм" / І. І. Поліщук, О. М. Ковінько. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/49_2017/Reklamnyi kreatyv bakalavr.pdf. 

190. Поліщук І. І.  Рекламний креатив : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 
"Готельно-ресторанна справа", 6.140103 "Туризм" / І. І. Поліщук, О. М. Ковінько. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/55_2017/Reklamnyi kreatyv bakalavr.pdf. 

191. Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально-
правові та мовознавчі аспекти [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей VI студентської 
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науково-практичної Інтернет-конференції, 28 лютого 2017 року. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Svitohliadni transformatsii Internet-konf..pdf. 

192. Радзіховська Л. М.  Системний аналіз [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 
/ Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/56_2017/Systemnyi 
analiz.pdf. 

193. Кудла Н. Є.  Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності [Електронний ресурс] 
/ Н. Є. Кудла ; навч. посібник. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. 

194. Демченко О. П.  Соціальна політика : 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" / О. П. Демченко. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/76_2017/Sotsialna polityka mahistr.pdf. 

195. Романовська Ю. А.  Соціальне страхування : методичні рекомендації до самостійної роботи 
студентів [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" 
/ Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/42_2017/Sotsialne 
strakhuvannia metodychni DF.pdf. 

196. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України 
[Електронний ресурс] : збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції 07-09 
червня 2017року. Ч.I. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Sotsialno-
politychni I.pdf. 

197. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України 
[Електронний ресурс] : збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції 07-09 
червня 2017року. Ч.II. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Sotsialno-
politychni II.pdf. 

198. Краус Н. М.  Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін 
[Електронний ресурс] : монографія / Н. М. Краус. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. 

199. Фурман Т. Ю.  Статистика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 
/ Т. Ю. Фурман. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/51_2017/Statystyka 
OKL.pdf. 

200. Фурман Т. Ю.  Статистика : завдання для практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : спец. 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування", 075 "Маркетинг", 073 "Менеджмент", 051 "Економіка" / Т. Ю. Фурман. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/66_2017/Statystyka bakalavr.pdf. 

201. Фурман Т. Ю.  Статистика : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : спец. 051 "Економіка", 071 "Облік та оподаткування", 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торг. та 
біржова діяльність", 181 "ХТ", 241 "ГРС", 242 "Туризм" / Т. Ю. Фурман, О. П. Мельничук. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/44_2017/Statystyka P ta RP bakalavr.pdf. 

202. Статистичний щорічник Вінниччини за 2016 рік [Електронний ресурс] / Державна служба 
статистики України, Головне управління статистики у Вінницькій області. — Електронні дані. – 
Вінниця : Головне управління статистики у Вінницькій обл., 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) ; в 
контейнері + Електронна копія. – Систем. вимоги: Adobe Reader ; 702Mb RAM. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/Statystychnyi shchorichnyk Vinnychchyny za 2016 rik.pdf. – 
Загол. з титул. екрану. 

203. Статистичний щорічник України за 2015 рік [Електронний ресурс] / Державна служба 
статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за випуск О. А. Вишневська. — Електронні дані. – 
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Київ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2015 rik.pdf. – Загол. з 
титул. екрану. 

204. Гладьо С. В.  Стилістика першої іноземної мови [Електронний ресурс] : опорний конспект 
лекцій / С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2017/54_2017/Stylistyka 
OKL.pdf. 

205. Балдинюк А. Г.  Стратегічне управління підприємством : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика", "Міжнародна 
економіка" / А. Г. Балдинюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/53_2017/Strateh. 
upravl. pidpr. mahistr.pdf. 

206. Балдинюк А. Г.  Стратегічне управління підприємством : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 
спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка" 
/ А. Г. Балдинюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/55_2017/Strateh. upravl. 
pidpryiemstvom mahistr.pdf. 

207. Мазуркевич І. О.  Стратегічний маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі : завдання до 
практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" / І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/38_2017/Stratehichnyi marketynh v HRB mahistr.pdf. 

208. Романовська Ю. А.  Страховий менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи 
студентів [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні 
фінанси" / Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/68_2017/Strakhovyi menedzhment mahistr.pdf. 

209. Білоус І. М.  Судові і правоохоронні органи України : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 "Право" : спец. 081 
"Право", 6.030401 "Правознавство" : спеціаліз. "Фінансове право", "Комерційне право" / І. М. Білоус. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/58_2017/Sudovi i provookhor. orh. Ukrainy 
bakalavr.pdf. 

210. Теоретична механіка [Електронний ресурс] : підручник / В. М. Булгаков, В. В. Яременко, 
О. М. Черниш, М. Г. Березовий. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Teoretychna_mehanika_Bulgakov.pdf. 

211. Гирич С. В.  Теоретичні основи товарознавства : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. 
"Товарознавство та комерційна логістика" / С. В. Гирич, А. С. Тернова. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/78_2017/Teoretychni osnovy tovarozn. bakalavr.pdf. 

212. Тернова А. С.  Теоретичні основи товарознавства. Розділ "Товарознавство непродовольчих 
товарів" : завдання до лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / А. С. Тернова. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/78_2017/Teoret. osn. tovarozn. Tovarozn. nepro. tov. 
bakalavr.pdf. 

213. Тимченко С. М.  Теорія держави і права : практикум [Електронний ресурс] / С. М. Тимченко, 
Л. Г. Удовика. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Teoria_derg_prava_Tymchenko.pdf. 
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214. Кириченко В. М.  Теорія держави і права: модульний курс [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ В. М. Кириченко, О. М. Куракін. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Teoriya derzh ta prava-
Kirichenko.pdf. 

215. Барковський В. В.  Теорія ймовірностей та математична статистика [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – 5-те вид. — Електронні 
дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Teoriya Ymovirnosti - Barkovskiy-5 vid.pdf. 

216. Іванченко Г. В.  Теорія організації : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05171 "Харчова промисловість та переробка харчової 
продукції" : спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / Г. В. Іванченко. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/50_2017/Teoriia orhanizatsii bakalavr.pdf. 

217. Теорія прийняття рішень [Електронний ресурс] : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, 
В. П. Мащенко та ін. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – Систем. вимоги: 
Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Teoriay_pryinayttay_rishen_Butko.pdf. 

218. Бабинець М. М.  Термінологічний словник для студентів економічних спеціальностей 
[Електронний ресурс] / М. М. Бабинець. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. 

219. Тернова А. С.  Товарознавство : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань "Соц. та повед. науки", "Управл. та адмініструв.", "Виробн. та 
технології" : спец. "Економіка", "Облік і оподаткув.", "Менеджмент", "ХТ", "ГРС" : спеціаліз. "ЕП", "МЕ", 
"Облік і оподаткув.", "МО", "МЗД" / А. С. Тернова, Г. С. Лояніч, С. О. Сіренко. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/58_2017/Tovaroznavstvo bakalavr.pdf. 

220. Сіренко С. О.  Товарознавство. Непродовольчі товари : програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна 
логістика" / С. О. Сіренко, А. С. Тернова, І. В. Григоренко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/50_2017/Tovarozn. Neprod. tovary bakalavr.pdf. 

221. Тернова А. С.  Товарознавство. Непродовольчі товари. Розділ "Товарознавство взуттєвих та 
хутряних товарів" : завдання до лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і 
торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" 
/ А. С. Тернова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/78_2017/Tovarozn. 
Neprod. tov. Tovarozn. vzut. ta khutr. tov. bakalavr.pdf. 

222. Тернова А. С.  Товарознавство. Непродовольчі товари. Розділ "Товарознавство взуттєвих та 
хутряних товарів" : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт.с тупінь "бакалавр" : галузь знань 
0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне 
підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / А. С. Тернова. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/58_2017/Tovarozn. Nerpod. tov. Tovarozn. vzut. ta khutr. tov. 
bakalavr.pdf. 

223. Шарко В. В.  Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво" / В. В. Шарко. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/67_2017/Tovarozn. Pakuv. mater. i tara 
bakalavr.pdf. 

224. Лояніч Г. С.  Товарознавство. Харчові продукти (розділ "Риба та рибні товари") : завдання до 
лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка 
та підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Г. С. Лояніч, 
Н. В. Андрусенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
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Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/49_2017/Tovarozn. 
kharch. prod. Ryba bakalavr.pdf. 

225. Гирич С. В.  Товарознавство. Харчові продукти : програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / С. В. Гирич, 
Г. С. Лояніч. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. 

226. Гирич С. В.  Товарознавство. Харчові продукти : програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / С. В. Гирич, 
Г. С. Лояніч. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/52_2017/Tovarozn. Kharchovi 
produkty bakalavr.pdf. 

227. Гирич С. В.  Товарознавство. Харчові продукти. Розділ "Зерноборошняні товари" : методичні 
рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030510 "Товарознавство і торговельне 
підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" / С. В. Гирич. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/78_2017/Tovarozn. Kharch. prod. Zernoboroshn. tov. 
bakalavr.pdf. 

228. Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків [Електронний ресурс] : збірник 
наукових праць IV студентської науково-практичної Інтернет-конференції, 27 лютого 2017 року. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Tovarozn. ta marketynhovi Internet-
konf..pdf. 

229. Шарко В. В.  Торговельне обладнання : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030610 
"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організації торгівлі" / В. В. Шарко. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/74_2017/Torhovelne obladnannia bakalavr.pdf. 

230. Мартинова Л. Б.  Українська мова (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] : 
опорний конспект лекцій / Л. Б. Мартинова, Н. С. Смагло. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/56_2017/Ukrainska mova (za prof. spriam.).pdf. 

231. Смагло Н. С.  Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 18 "Виробництво та технології", 
24 "Сфера обслуговування" : для усіх спеціальностей / Н. С. Смагло. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/76_2017/Ukr. mova (za prof. spriam.) bakalavr.pdf. 

232. Андрущекно Н. О.  Управління бізнес-процесами : методичні рекомендації до самостійної 
роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Готельна і ресторанна справа" 
/ Н. О. Андрущекно. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/71_2017/Upravl. biznes-
protsesamy mahistr.pdf. 

233. Маршук Л. М.  Управління державним боргом : завдання до практичних занять [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / Л. М. Маршук. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/49_2017/Upravlinnia derzhavnym borhom 
mahistr.pdf. 

234. Боковець В. В.  Управління інноваціями [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 
/ В. В. Боковець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/56_2017/Upravlinnia 
innovatsiiamy.pdf. 
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235. Краус К. М.  Управління маркетингом малих торговельних підприємств [Електронний 
ресурс] : монографія / К. М. Краус. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Upravlinnia_marketyngom_malyh.pdf. 

236. Бондаренко В. М.  Управління продажем : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
спец. 6.030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво" : спеціаліз. "Товарознавство та 
комерційна логістика" / В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/57_2017/Upravlinnia prodazhem bakalavr.pdf. 

237. Петренко Н. О.  Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 
2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Upravlinnia_proektamy_Petrenko.pdf. 

238. Власенко І. В.  Управління проектами в готольному та ресторанному бізнесі : програма та 
робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Готельна і ресторанна 
справа" / І. В. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/50_2017/Upravl. 
proektamy v HRB mahistr.pdf. 

239. Власенко І. В.  Управління проектами в ресторанному бізнесі : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 
181 "Харчові технології" : спеціаліз. "Ресторанні технології" / І. В. Власенко. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/52_2017/Upravl. proektamy v RB mahistr.pdf. 

240. Власенко І. В.  Управління проектами в туризмі : програма та робоча програма [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
спеціаліз. "Міжнародний туристичний бізнес" / І. В. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. 

241. Власенко І. В.  Управління проектами в туризмі : програма та робоча програма [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
спеціаліз. "Міжнародний туристичний бізнес" / І. В. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : 
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/52_2017/Upravl. proektamy v turyzmi mahistr.pdf. 

242. Кузьміна О. М.  Управління проектами інформатизації : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / О. М. Кузьміна. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/65_2017/Upravl. proektamy informatyz. mahistr.pdf. 

243. Кузьміна О. М.  Управління проектами інформатизації : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 
спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / О. М. Кузьміна. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/69_2017/Upravl. proektamy informatyzatsii mahistr.pdf. 

244. Корж Н. В.  Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності : програма та робоча 
програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Спеціальні та поведінкові 
науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка" / Н. В. Корж. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/52_2017/Upravlinnia ryzykamy v ZED mahistr.pdf. 

245. Корж Н. В.  Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності : програма та робоча 
програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Спеціальні та поведінкові 
науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка" / Н. В. Корж. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. 

246. Звєряков М. І.  Управління фінансовою стійкістю банків [Електронний ресурс] : підручник 
/ М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєвва. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 
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2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Upravlinnia_fin_stiykuctu_bankiv.pdf. 

247. Левицька І. В.  Управління якістю в туризмі : програма та робоча програма [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
спеціаліз. "Міжнародний туристичний бізнес" / І. В. Левицька, А. В. Лук'нець. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/70_2017/Upravlinnia yakistiu v turyzmi mahistr.pdf. 

248. Левицька І. В.  Управління якістю послуг в готелях і ресторанах : завдання до практичних 
занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Готельна і ресторанна справа" / І. В. Левицька, 
А. В. Лук'янець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/76_2017/Upravl. yakistiu 
posluh v hot. i rest. mahistr.pdf. 

249. Левицька І. В.  Управління якістю послуг в готелях і ресторанах : програма та робоча 
програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Готельна і ресторанна справа" / І. В. Левицька, 
А. В. Лук'янець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/78_2017/Upravl. yakistiu 
posluh v hot. i rest. mahistr.pdf. 

250. Гладій І. О.  Управлінська звітність : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" / І. О. Гладій. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/75_2017/Upravlinska zvitnist mahistr.pdf. 

251. Авксентюк Б. П.  Фізика : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові 
технології" / Б. П. Авксентюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/66_2017/Fizyka 
bakalavr.pdf. 

252. Пуздимір М. І.  Фізичне виховання : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / М. І. Пуздимір, С. В. Сальникова. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/55_2017/Fizychne vykhovannia bakalavr.pdf. 

253. Пуздимір М. І.  Фізичне виховання. Спортивна секція "Бокс" : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / М. І. Пуздимір, 
О. А. Гуренко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/47_2017/Fizychne vykhovannia 
Boks.pdf. 

254. Гладьо С. В.  Філологічна герменевтика : завдання до практичних занять [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : 
спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад включно)" / С. В. Гладьо. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – System requrements: Acrobat Reader. – Access 
mode: http://10.0.2.150/docs/2017/53_2017/Filolohichna hermenevtyka mahistr.pdf. 

255. Філософія : практикум [Електронний ресурс] / [С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. 
В. Шубелка, Ю. С. Юшкевич]. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Систем. 
вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Praktykum_z_ filosofii.pdf. 

256. Романовська Ю. А.  Фінанси страхових організацій : програма та робоча програма 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : 
спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" / Ю. А. Романовська. — Електронні 
дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/48_2017/Finansy strakhovykh orhanizatsii bakalavr.pdf. 

257. Далєвська Т. А.  Фінанси, гроші та кредит : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" : спец. "Менеджмент туристичного бізнесу", 
"Менеджмент організації", "Менеджмент ЗЕД", "ГРС" : д. ф. н. / Т. А. Далєвська. — Електронні дані. – 
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Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/68_2017/Finansy, hroshi ta kredyt bakalavr.pdf. 

258. Коваленко Д. І.  Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Finansy_groshi_kredyt_Kovalenko.pdf. 

259. Сусіденко О. В.  Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика [Електронний 
ресурс] : монографія / О. В. Сусіденко. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/Finansova bezpeka 
pidpr_Susidenko.pdf. 

260. Демченко О. П.  Фінансова та кредитна система зарубіжних країн : програма та робоча 
програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" : спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове 
посередництво" / О. П. Демченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/76_2017/Fin. i kredyt. syst. zar. krain bakalavr.pdf. 

261. Майстер Л. А.  Фінансовий облік : кейс (на матеріалах ПАТ "Вінницький олійножировий 
комбінат") [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. "Облік і аудит" / Л. А. Майстер. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/38_2017/Finanasovyi oblik keis bakalavr.pdf. 

262. Гладій І. О.  Фінансовий облік : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 
ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030509 
"Облік і аудит", "Облік і аудит в підприємництві", "Державний фінансовий контроль" / І. О. Гладій. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/65_2017/Finansovyi oblik bakalavr.pdf. 

263. Дзюба О. М.  Фінансовий облік в банках : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 
напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" / О. М. Дзюба. — 
Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat 
Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/71_2017/Fin. oblik v bankakh bakalavr.pdf. 

264. Далєвська Т. А.  Фінансовий ринок : методичні рекомендації до самостійної роботи 
[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси", "Фінансове 
посередництво" : д. ф. н. / Т. А. Далєвська. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/49_2017/Finansovyi rynok bakalavr.pdf. 

265. Громова А. Є.  Фінансові послуги : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030508 
"Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / А. Є. Громова. — Електронні дані. – 
Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
доступу: http://10.0.2.150/docs/2017/68_2017/Finansovi posluhy bakalavr.pdf. 

266. Василишина О. В.  Харчова хімія : завдання до лабораторних занять [Електронний ресурс] : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові 
технології" / О. В. Василишина. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/66_2017/Kharchova khimiia bakalavr.pdf. 

267. Власенко І. Г.  Харчова хімія : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" 
/ І. Г. Власенко, О. В. Василишина. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/50_2017/Kharchova khimiia bakalavr.pdf. 

268. Сухоребра Т. І.  Цивільне право. Адміністративне право. Трудове право. Цивільне 
процесуальне право. Господарське право. Фінансове право : методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право", 08 
"Право" : спец. 6.030401 "Правознавство", 081 "Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове 
право" / Т. І. Сухоребра, І. П. Бахновська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
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ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
http://10.0.2.150/docs/2017/43_2017/Tsyvilne pravo MR bakalavr.pdf. 

http://10.0.2.150/docs/2017/43_2017/Tsyvilne%20pravo%20MR%20bakalavr.pdf

