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Криворучко С. В.  Успіх в бізнесі від нуля до мільйонів : 

монографія / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ&К, 2018. – 464 с. : фото. 

 
У монографії досліджено теоретичні та 

практичні аспекти створення та реалізації 

бізнесу. Аналізуються різні фази 

підприємницької діяльності, методологічні та 

філософські принципи організації та 

вдосконалення бізнесу. 

Досліджуються основні аксіоми, писані 

та неписані правила ведення бізнесу. 

Автор на основі особистого досвіду 

створення успішного бізнесу викладає в 

книзі покрокове всі основні складові 

успішного бізнесу. 

Для студентів, науково-педагогічних 

працівників, аналітиків, бізнесменів - всіх, 

хто цікавиться питаннями успіху у 

підприємницькій діяльності. 
 

 

 

Томенко М. В.  Україна: історія Конституції : навч. посібник 

/ М. В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с. : іл. 

 
Навчальний посібник, написаний 

відомим політиком і громадським діячем, 

присвячений висвітленню питань історії 

розвитку українського конституціоналізму 

від найдавніших часів до сьогодення. 

Вміщено аналіз конституційних документів, 

що характеризували суспільно-політичне 

життя на українських теренах, а також 

повні тексти «Пактів і конституцій...» Пилипа 

Орлика та Конституції незалежної України. 

Посібник може бути використаний для 

поглибленого засвоєння курсів 

правознавства, політології, філософії, 

етапів виникнення і розвитку 

державотворчого мислення під час 

викладання історії України в 

загальноосвітніх та вищих навчальних 

закладах, а також стане у пригоді 

науковцям, викладачам, політикам та широкому загалу читачів, які ці-

кавляться національною політикою, філософією, історією. 
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ЗМІСТ 

з 

 

Боковець В. В. Організація праці 

менеджера : навч. 

посіб. / В. В. Боковець, С. П. Медецька, 

І. І. Цаль. – Вінниця : ВФЕУ, 2013. – 364 с. 
В навчальному посібнику викладено 

основи теорії та практики організації праці 

менеджера. Пропонуються практичні 

завдання з найактуальніших питань 

організації праці менеджера, наведені 

приклади їх розв’язування. В кінці кожної 

теми наведений перелік питань та тести, які 

розроблені за ключовими напрямами 

менеджменту. Для поглибленого засвоєння 

навчального матеріалу та зацікавлення 

студентів широке застосовуються рисунки, 

таблиці, різні цікаві факти. В кінці 

навчального посібника вміщено додатки. 

Навчальний посібник «Організація праці менеджера» може бути 

використано студентами вищих навчальних закладів, слухачами установ 

підвищення кваліфікації, економістами, менеджерами, підприємцями, 

викладачами та аспірантами, усіма тими, хто цікавиться питаннями 

організації праці менеджера. 

 

Боковець В. В. Основи менеджменту : навч. посіб. / В. В. Боковець. – 

Вінниця : Глобус-Прес, 2013. – 524 с. 

 В навчальному посібнику викладено 

основи теорії та практики основ 

менеджменту. Пропонуються практичні 

завдання з найактуальніших питань 

менеджменту. В кінці теоретичної частини 

наведена практична частина, яка містить 

вправи та тести, що розроблені за 

ключовими напрямами менеджменту. 

Широко застосовуються рисунки, таблиці, 

різні цікаві факти. В кінці навчального 

посібника вміщено ділові ігри, список 

використаної літератури та додатки. 

Навчальний посібник «Основи 

менеджменту» може бути використано 

студентами вищих навчальних закладів, 

слухачами установ підвищення 

кваліфікації, економістами, 

менеджерами, підприємцями, 

викладачами та аспірантами, усіма тими, хто цікавиться питаннями 

менеджменту. 



3 

 

 

 

Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 12 вересня 2018 року (офіційний текст). – 

Київ : Паливода А.В., 2018. – 448 с. – (Кодекси України). 

 
У Кодексі станом на 12 вересня 

2018 року подано останні зміни та 

доповнення, що набули чинності, 

згідно із законами України: «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання 

психіатричної допомоги» N° 2205-VIII від 

14.11.2017; «Про приватизацію 

державного і комунального майна» № 

2269-VIII від 18.01.2018; «Про товариства 

з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» № 2275-VIII від 

06.02.2018; «Про правовий статус осіб, 

зниклих безвісти» № 2505-VIII від 

12.07.2018 

 

 

 

Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : 

збірник статей / упоряд. О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2017. – 192 с. 
 

 
У збірнику висвітлюється культурний 

ландшафт Вінниці фахівцями з різних 

галузей знань та діяльності: географами, 

істориками, архітекторами, художниками, 

а також студентами. Читачам 

пропонуються як статті-роздуми, так і 

матеріали фактографічного змісту. 

Зазираючи у минуле, автори 

розмірковують про болюче сьогодення й 

замислюються про перспективи. 

Видання призначене городянам, яким 

не байдуже майбутнє міста, а також усім, 

хто цікавиться історією міста. 
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Котлер Ф.  Десять сметрних гріхів маркетингу / Ф. Котлер ; пер. з 

англ. Н. Палій. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 160 с. 
Чому маркетинг не завжди працює? 

Філіп Котлер, книжки якого відомі в усьому 

світі, визначив і описав десять найбільш 

типових недоліків, яких припускаються в 

сучасній практиці маркетингу. Спочатку 

визначені ознаки, за якими можна 

зрозуміти, чи ваша компанія має такі 

проблеми чи ні; потім пропонуються основні 

шляхи вдосконалення маркетингової 

практики. Котлер розробив не окремі 

прийоми часткового покращення діяльності 

компанії, а методи вирішення проблем, 

розраховані на тривалий термін. Десять 

маркетингових гріхів — це методологія 

побудови ефективних маркетингових 

практик на усіх рівнях компанії для 

досягнення результату та отримання 

прибутку. 

 

Іванченко Г. В.  Формування регіональних кластерів: проблеми, 

детермінанти та перспективи : монографія / Г. В. Іванченко, 

Н. Г. Міценко, І. П. Міщук. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 228 с. 
Монографія присвячена дослідженню 

теоретико-методичних та прикладних 

аспектів формування регіональних 

кластерів. Здійснено комплексний аналіз 

інноваційних процесів у регіонах України 

та обгрунтовано необхідність створення 

кластеру в Дрогобицькій агломерації. 

Запропоновано комплексну систему 

оцінки ефективності кластеру, що 

дозволяє визначити показники 

результативності діяльності учасників 

об’єднання після формування кластеру. 

Обгрунтовано алгоритм формування 

регіонального кластеру, що передбачає 

логічну послідовність етапів створення 

кластеру та враховує можливість 

коригування дій у разі прийняття 

необгрунтованих рішень та виявлення 

неефективності кластерного утворення. Визначено складові елементи та 

побудовано структурну модель регіонального інноваційного кластеру (на 

прикладі Дрогобицької агломерації), встановлено взаємозв’язок між 
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учасниками утворення. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних 

закладів, менеджерів підприємств, а також для широкого кола читачів, що 

цікавляться проблемами га перспективами регіонального розвитку 

України.  

 

Горьовий В. П.  Менеджмент 

фермерських господарств : навч. 

посібник / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; за 

ред. В. П. Горьового. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2014. – 365 с. 
 

Матеріал посібника «Менеджмент 

фермерських господарств» поєднаний в ці-

лісну систему знань про фермерське 

господарство як об'єкт управління, що дало 

б змогу менеджерам сформувати чіткі 

уявлення про природу й різноманітність 

функцій менеджменту сучасного 

фермерського господарства й навчатися і 

реалізовувати його на практиці. 

 

 

 

 

Великие произведения искусства. 

Шедевры архитектуры, живописи, 

скульптуры / отв. за вып. А. 

Прокопенко. – Киев : Букер и Букер, 

2011. – 184 с. : ил. 
Перед вами издание, в котором 

представлены великие произведения зодче-

ства, живописи и ваяния, созданные 

гениальными мастерами на протяжении 

почти четырѐх тысяч лет. Эту книгу вполне 

можно назвать введением в историю 

мирового искусства, пусть и очень кратким. 

Она и не претендует на всеобъемлющий 

охват, еѐ цель - дать читателю возможность 

прикоснуться к некоторым из шедевров, 

которые появились в разные времена и в разных странах, несут на себе 

приметы породившей их культурной среды, но, благодаря своему 

исключительному художественному и эстетическому воздействию, вышли 

за рамки традиций и стали достоянием всего человечества. 

Эта книга поможет читателю научиться понимать живопись, 

чувствовать красоту произведений архитектуры и пластического 
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искусства. 

Увлекательные статьи, каждая из которых посвящена одному из 82 

шедевров, написаны известными авторами-искусствоведами. Издание 

богато иллюстрировано и предназначено для самого широкого круга 

читателей. 

 

Збірник рецептур кулінарної 

продукції і напоїв (технологічних карт) 

для харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах / за заг. ред. М. І. 

Пересічного. – Київ : АртЕк, 2015. – 716 с. 
 

Збірник рецептур кулінарної продукції і 

напоїв (технологічних карт) для харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах», 

розроблений спеціалістами Національного 

університету харчових технологій спільно з 

науковцями Київського національного 

торговельно-економічного університету, 

Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. 

Марзеєва та практичними працівниками 

ресторанного господарства. 

 

 

 

 

Джером Д. К.  Троє у човні (не кажучи 

про пса!) / Д. К. Джером ; пер. з англ. О. 

Негребецького. – Київ : Знання, 2015. – 

239 с. – (English Library). 
Джером Клапка Джером — відомий 

англійський письменник-гуморист і драматург. 

У його найкращому творі — повісті ―Троє у 

човні (не кажучи про пса!)‖ немає ні різкої 

сатири, ні жорсткого глузування, а натомість із 

блискучим і доброзичливим гумором 

показано комізм звичайних життєвих ситуацій. 

Замість серйозного путівника Темзою автор 

подарував читачам яскравий і незабутній 

портрет вікторіанської Англії. Герої Джерома 

дуже колоритні й симпатичні, а жарти смішні 

та дотепні, тому книга й досі залишається 

надзвичайно популярною у світі. 
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Рейнольдс Д. Л.  Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя 

Петра Яцика / Д. Л. Рейнольдс ; пер. з англ. М. М. Сороки. – 

Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. – 304 с. : фото. 
 

Книга розповідає про життя видатного 

українця Петра Яцика, якого воєнне 

лихоліття, складні життєві обставини 

змусили покинути батьківську хату, рідну 

Україну і вирушити за океан, до Канади, де 

він важкою працею, постійним 

самовдосконаленням, мудрими рі-

шеннями і високоморальними вчинками 

здобув широке суспільне визнання, став 

одним з провідних канадських бізнесменів. 

Славу Петру Яцику принесли не тільки його 

незаперечні успіхи у бізнесі, а й багатог-

ранна меценатська діяльність і 

насамперед велика фінансова підтримка 

розвитку української освіти, культури і 

духовності, з чим докладно знайомить чи-

тачів пропоноване видання. 
 

 

Вишневський Я. Л.  Самотність у мережі / Я. Л. Вишневський. – 

Київ : РІДНА МОВА, 2015. – 512 с. : фото. 

 
 

«Самотність у Мережі» — це історія 

віртуального кохання, що стала 

реальністю. Герої роману зустрічаються в 

інтернет-чатах, обмінюються еротичними 

фантазіями, розповідають історії зі свого 

життя. Зустрінуться вони в Парижі, 

подолавши не одне випробування, але 

головиним випробуванням для кохання 

стане сама зустріч 
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Коельйо П.  Одинадцять хвилин : роман / П. Коельйо ; пер. з порт. 

В. Шовкуна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 304 с. : фото. 
 

 

Юна Марія мріяла про яскраве життя, 

не таке, як у рідній глушині. Тому вирішила 

ризикнути — і змінити все. Але реальність 

виявилася зовсім не схожою на мрії... 

Пройшовши через розчарування в коханні 

та сексі, на якому, здається, вона вже 

досконало розуміється, проста дівчина 

перетворюється на мудру прекрасну 

жінку... Заради якої чоловік здатен на все. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Татчин С.  Дзен.UA : вірші / С. Татчин. – Київ : Гамазин, 2013. – 

248 с. : іл. 
 

 

Перша книга поезій вінницького 

художника Сергія Татчина. Попри це, його 

поетична творчість відома в широких колах 

та шанована серед визнаних майстрів 

пера. 

Простота і водночас вишуканість 

слова, свіжа форма, тема глобалізації, 

переплетена з сільською автентикою, 

одвічна любов до Бога та людей - усім 

цим просякнуті вірші автора. Саме цей, 

здавалося б, непоєднуваний букет 

характеристик, який є далеко неповним, 

презентує читачу нову поезію, яку вже 

давно чекає українська література. 

Для багатьох знайомство з творчістю 

Сергія Татчина стане приємним 

відкриттям. 
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Забужко О.  "І знов я влізаю в танк..." : вибрані тексти 2012-2016: 

статті, есе, інтерв'ю, спогади / О. Забужко. – Київ : КОМОРА, 2016. – 

416 с. : іл. 
 

Нова збірка актуальної публіцистики 

відомої письменниці — це книга для тих, 

хто не уникає чесних відповідей на нагальні 

питання і переймається викликами, які 

ставить перед українцями сьогодення. Тут 

ідеться про химери «поневоленого розуму» 

та про нові маски й форми, яких набуває 

в епоху мас-медіа давня війна, про пошук 

героїв, про знакові постаті й тексти, а 

зрештою про те, як гідність і спротив 

нав'язаним правилам гри дають нову надію 

європейській цивілізації. Це ексклюзивний 

репортаж із гарячих точок інформаційного 

фронту, де триває боротьба з забуттям і 

байдужістю, які мало не коштували нам 

держави. 

 
 

Дочинець М. І.  Синій зошит. Аркуші днів світящих 

/ М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2017. – 184 с. : фото. 
 

Ця книга - крихти одкровень, 

спостережень, зауваг і мудрих приписів, 

"кристали днів світящих" чоловіка великого 

вродженого обдарування і світотворчого 

вишколу, якого називали "незнищенним 

стариком", карпатським Сократом, 

Вічником і Світованом. За сто літ він світ 

перейшов уздовж і впоперек, торуючи 

дорогу до самого себе. Ці записи - те, що 

не ввійшло ні до Заповітів, ні до Сповіді на 

перевалі духу, ні до Штудій під небесним 

шатром. 
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Владимирские А. и П.  Объяснение в ненависти 

/ А. и П. Владимирские. – Харьков, Белгород : Клуб семейного 

досуга, 2008. – 352 с. 
 

В жизни главной героини 

психотерапевта Веры Алексеевны Лученко 

наступает черная полоса. Личная жизнь 

трещит по швам, а неприятности на 

работе грозят увольнением. Но Вера 

Лученко не просто талантливый пси-

хотерапевт — она владеет уникальным 

даром предзнания и предощущения, 

умеет «тринадцатым» чувством 

предугадывать события и считывать мысли. 

И эти ее способности вдруг оказываются 

как никогда кстати, потому что врач 

Лученко становится участницей 

детективной истории, когда один за другим 

гибнут люди, имевшие к ней то или иное 

отношение. 

 

 

 

Гоукінз П.  Дівчина у потягу : роман / П. Гоукінз ; пер. з англ. 

І. Паненко. – Харків : Клуб сімейного 

дозвілля, 2016. – 320 с. 
 

 
Рейчел щодня сідає на той самий 

потяг. Проїжджаючи повз затишні приміські 

будиночки, вона щодня бачить подружню 

пару, яка снідає на веранді. Рейчел 

подобається спостерігати за ними, адже 

їхнє життя видається їй більш радісним, ніж 

її власне. Але одного разу в цьому 

безтурботному раю, яким вона уявляє їхню 

оселю, вона побачила дещо 

приголомшливе. Дівчина розповідає про 

це поліції. Та їй не вірять. 
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Бібліографічні покажчики 
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1. Авксентюк Борис Петрович : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

2. Боковець Вікторія Вікторівна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 48 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

3. Бондаренко Валерій Михайлович : бібліографічний покажчик до 50-

річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

4. Власенко Володимир Васильович : бібліографічний покажчик до 50-

річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 40 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

5. Власенко Іван Володимирович : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

6. Власенко Ірина Георгіївна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

7. Денисюк Олександр Миколайович : бібліографічний покажчик до 50-

річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки).  

8. Замкова Наталія Леонідівна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

9. Іваницька Наталя Борисівна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

10. Корж Наталія Володимирівна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 36 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

11. Ліщинська Людмила Броніславівна : бібліографічний покажчик до 50-

річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 52 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

12. Мартинова Лілія Борисівна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 



13 

 

КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

13. Мироненко Марк Юрійович : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 28 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

14. Овсюк Ніна Василівна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л.  В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

15. Стопчак Микола Володимирович : бібліографічний покажчик до 50-

річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

16. Ткачук Ольга Михайлівна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

17. Чорна Наталія Миколаївна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

18. Штифурак Віра Євгенівна : бібліографічний покажчик до 50-річчя 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. – (Нехай не згасне світ науки). 

 

Опорні конспекти 
1.  

2. Аванесова І. А.  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 

(International trade finance) : опорний конспект лекцій / І. А. Аванесова. – Київ : 

КНТЕУ, 2017. – 74 с. 

3. Бабчинська О. І.  Менеджмент : опорний конспект лекцій 

/ О. І. Бабчинська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 110 

с. + Електронна копія. 

4. Баннікова С. О.  Електронна комерція : опорний конспект лекцій 

/ С. О. Баннікова. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 51 с. 

5. Барабаш Н. С.  Стратегічний аналіз : опорний конспект лекцій 

/ Н. С. Барабаш, А. О. Міщенко. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 62 с. 

6. Барановська В. Г.  Організація державного фінансового контролю : опорний 

конспект лекцій / В. Г. Барановська. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 82 с. 

7. Білоус І. М.  Інтелектуальна власність : опорний конспект лекцій 

/ І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 106 с. + 

Електронна копія. 

8. Боковець В. В.  Комунікативний менеджмент : опорний конспект лекцій 

/ В. В. Боковець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 85 с. + 

Електронна копія. 

9. Ващенко В. В.  Товарознавство. Харчові продукти. Зерноборошняні товари : 

опорний конспект лекцій / В. В. Ващенко. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 160 с. 
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10. Власенко І. В.  Управління якістю в туризмі : опорний конспект лекцій 

/ І. В. Власенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 79 с. + 

Електронна копія. 

11. Гладій І. О.  Управлінська звітність : опорний конспект лекцій / І. О. Гладій, 

О. М. Дзюба, Л. А. Майстер. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 68 с. + Електронна копія. 

12. Гнидюк І. В.  Методологія і організація наукових досліджень : опорний 

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

2018. – 73 с. + Електронна копія. 

13. Гринюк Н. А.  Міжнародний менеджмент : опорний конспект лекцій 

/ Н. А. Гринюк. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 152 с. 

14. Демченко О. П.  Аналіз фінансових ринків : опорний конспект лекцій 

/ О. П. Демченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 72 с. + 

Електронна копія. 

15. Демченко О. П.  Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : опорний 

конспект лекцій / О. П. Демченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 71 с. + Електронна копія. 

16. Експертиза товарів : опорний конспект лекцій / С. О. Белінська, 

Т. М. Коломієць, Л. В. Черняк, С. С. Стретович. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 166 с. 

17. Задніпровський О. Г.  Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : 

опорний конспект лекцій / О. Г. Задніпровський, О. М. Ромашко. – Київ : КНТЕУ, 

2018. – 120 с. 

18. Катрич О. В.  Аудит інвестиційних проектів : опорний конспект лекцій 

/ О. В. Катрич, О. В. Комірна. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 57 с. 

19. Кудирко О. М.  Аудит проектів : опорний конспект лекцій / О. М. Кудирко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 95 с. + Електронна копія. 

20. Лобачева І. Ф.  Економічна статистика : опорний конспект лекцій 

/ І. Ф. Лобачева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 113 с. + 

Електронна копія. 

21. Мироненко М. Ю.  Гроші та кредит : опорний конспект лекцій 

/ М. Ю. Мироненко, Е. І. Гатаулліна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 123 с. + Електронна копія. 

22. Митна справа : опорний конспект лекцій / Т. А. Караваєв, Н. В. Калуга, 

С. В. Галько та ін. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 248 с. 

23. Міжнародний бізнес : опорний конспект лекцій / Т. М. Мельник, 

Н. Г. Калюжна, А. О. Ходжаян, О. С. Головачова. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 92 с. 

24. Мірзодаєва Т. В.  Управління корпораціями в туризмі : опорний конспект 

лекцій / Т. В. Мірзодаєва. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 127 с. 

25. Назарова К. О.  Судова економічна експертиза : опорний конспект лекцій 

/ К. О. Назарова, Т. Ю. Копотієнко. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 88 с. 

26. Настенко М. М.  Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного 

менеджменту : опорний конспект лекцій / М. М. Настенко, С. П. Ковальчук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 65 с. + Електронна копія. 

27. Ніколіна І. І.  Математичні методи і моделі ринкової економіки : опорний 

конспект лекцій / І. І. Ніколіна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 98 с. + Електронна копія. 

28. Павлюк Т. І.  Політична економія : опорний конспект лекцій / Т. І. Павлюк, 

І. Б. Юрчик. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 106 с. + 

Електронна копія. 

29. П'ятницька Г. Т.  Стратегічне управління підприємством : опорний конспект 

лекцій / Г. Т. П'ятницька, Л. В. Лукашова, Н. В. Ракша. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 120 с. 
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30. Расулов Р. А.  Системи автоматизованого проектування : опорний конспект 

лекцій / Р. А. Расулов, Р. П. Романенко, Н. М. Плешкань. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 124 с. 

31. Романовська Ю. А.  Конкурентоспроможність фінансових установ : 

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 125 с. + Електронна копія. 

32. Романовська Ю. А.  Фінансовий ринок : опорний конспект лекцій 

/ Ю. А. Романовська, Л. М. Маршук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 79 с. + Електронна копія. 

33. Савченко Т. В.  Інженерна та комп'ютерна графіка : опорний конспект 

лекцій / Т. В. Савченко. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 130 с. 

34. Смагло О. В.  Міжнародні фінанси : опорний конспект лекцій 

/ О. В. Смагло. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 94 с. + 

Електронна копія. 

35. Теоретичні основи товарознавства : опорний конспект лекцій 

/ Н. В. Мережко, С. О. Белінська, Г. М. Михайлова, К. В. Мостика. – Київ : КНТЕУ, 

2018. – 188 с. 

36. Ткаченко Т. І.  Туристичні дестинації : опорний конспект лекцій / Т. І. Ткаченко, 

Ю. Б. Забалдіна. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 87 с. 

37. Ткачук О. М.  Світовий ринок товарів та послуг : опорний конспект лекцій 

/ О. М. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 117 с. + 

Електронна копія. 

38. Фінанси підприємства : опорний конспект лекцій / Н. М. Гуляєва, 

Г. В. Ситник, Л. Л. Стасюк та ін. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 116 с. 

39. Шаповал С. Л.  Громадське будівництво : опорний конспект лекцій 

/ С. Л. Шаповал. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 186 с. 

40. Штифурак В. Є.  Психологія : опорний конспект лекцій / В. Є. Штифурак. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 61 с. + Електронна копія. 

 

Методичні видання 
 

1. Адвокатура і нотаріат : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0304 "Право" / розроб. І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 28 с. + Електронна копія. 

2. Адміністративний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної 

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

спец. 073 "Менеджмент" / авт. Н. М. Махначова. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 21 с. + Електронна копія. 

3. Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до самостійної 

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

/ розроб. Н. В. Коцеруба, С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 26 с. + Електронна копія. 

4. Аналіз державної політики : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування", 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 

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

Н. М. Махначова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + 

Електронна копія. 

5. Антикризове управління підприємством : завдання до практичних занять : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 

"Управління та адміністрування" / розроб. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 41 с. + Електронна копія. 

6. Антикризове управління підприємством : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" / розроб. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. 

7. Аудит державних фінансів : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / авт. 

В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 20 

с. + Електронна копія. 

8. Аудит інвестиційних проектів : методичні рекомендації до самостійної 

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

/ розроб. О. М. Кудирко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

23 с. + Електронна копія. 

9. Аудит інвестиційних проектів : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. О. М. Кудирко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 16 с. + Електронна копія. 

10. Аудит оподаткування : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" 

: галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / авт. Г. В. Даценко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. 

11. Аудит оподаткування : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністування" : спец. 071 

"Облік і оподаткування" / авт. Г. В. Даценко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

12. Аудит оподаткування : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

оподаткування" / авт. Г. В. Даценко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 16 с. + Електронна копія. 

13. Аудит проектів : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

і оподаткування" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Фінансовий контроль" / авт. 

О. М. Кудирко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 23 с. + 

Електронна копія. 

14. Аудиторське забезпечення M&A : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / авт. І. Г. Крупельницька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 18 с. + Електронна копія. 

15. Аудиторський консалтинг : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

16. Аудиторські послуги : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

І. Ф. Лобачева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 33 с. + 

Електронна копія. 

17. Безпека бізнесу : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

"Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / авт. А. С. Киричук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 25 с. + Електронна копія. 

18. Бізнес-планування : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

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

прогр. "Менеджмент організацій" / авт. О. М. Кульганік. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 15 с. + Електронна копія. 

19. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
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освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" / авт. Н. В. Овсюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 38 с. + Електронна копія. 

20. Бухгалтерський облік в державному секторі : завдання до практичних занять : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

І. В. Копчикова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 75 с. + 

Електронна копія. 

21. Бухгалтерський облік в державному секторі : методичні рекомендації до 

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

адміністрування" / розроб.: О. М. Откаленко, І. В. Копчикова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 35 с. + Електронна копія. 

22. Бухгалтерський облік в державному секторі : робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб.: 

О. М. Откаленко, І. В. Копчикова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 18 с. + Електронна копія. 

23. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма : освіт. ступінь 

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

оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб.: Г. В. Даценко, 

О. М. Кудирко, С. А. Сегеда, Л. О. Чолій. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 30 с. + Електронна копія. 

24. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма : освіт. ступінь 

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

оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб.: 

Г. В. Даценко, О. М. Кудирко, І. Ф. Лобачева, Л. О. Чолій. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 31 с. + Електронна копія. 

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

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

прогр. "Облік і оподаткування" / розроб.: Г. В. Даценко, Л. А. Майстер. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 52 с. + Електронна копія. 

26. Внутрішній аудит : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

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

освіт. прогр. "Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль", "Держ. фін." / авт. 

О. М. Кудирко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 34 с. + 

Електронна копія. 

27. Внутрішньогосподарський контроль : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 0305 "Економіка та 

підприємництво" / розроб. С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

28. Гігієна і санітарія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера 

обслуговування" / авт.: В. В. Власенко, О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 26 с. + Електронна копія. 

29. Господарське право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 08 "Право" / розроб.: Н. П. Костюк, І. П. Бахновська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 27 с. + Електронна копія. 

30. Громадські організації : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Управління та адміністрування" : спец. 281 

"Публічне управління та адміністрування" / авт. І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 14 с. + Електронна копія. 

31. Депозитарна діяльність : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
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освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" / 07 

"Управління та адміністрування" : напр. підгот. / спец. 030508 "Фінанси і кредит" / 

072 "Фінанси, банк. справа та страхув." : спеціаліз. / освіт. прогр. "Фін. посередн." 

/ авт. О. П. Демченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 

с. + Електронна копія. 

32. Державний аудит : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : 

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

/ авт. В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 37 с. + Електронна копія. 

33. Державний фінансовий контроль організацій та установ : методичні 

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

"Економіка і підприємництво", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

Л. О. Чолій. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 50 с. + 

Електронна копія. 

34. Дипломатична та консульська служба : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні 

відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз. "Міжнародний 

бізнес" / авт. В. А. Гарбар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 20 с. + Електронна копія. 

35. Дипломатичний протокол та етикет : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / 29 

"Міжнародні відносини" : спец. 056 / 292 "Міжнародні економічні відносини" : 

спеціаліз. / освіт прогр. "Міжнародний бізнес" / авт. Г. М. Красніцька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

36. Ділова іноземна мова : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 05 

"Соціальні та поведінкові науки" : для усіх спеціальностей / авт. Т. І. Ткачук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 72 с. + Електронна копія. 

37. Договірне право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0304 "Право" : галузь знань 08 "Право" / розроб. І. П. Бахновська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. 

38. Дью Дилідженс : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб.: 

Г. В. Даценко, Л. О. Чолій. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 17 с. + Електронна копія. 

39. Дью Дилідженс : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" / розроб. Г. В. Даценко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 13 с. + Електронна копія. 

40. Економіка та організація біржової торгівлі : програма та робоча програма : 

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

051 "Економіка" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Економіка підприємства" / авт. 

О. П. Недбалюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 21 с. + 

Електронна копія. 

41. Економічна безпека підприємства : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 05 

"Соціальні та поведінкові науки" / розроб. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. 

42. Експериментальний економічний аналіз : робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + 

Електронна копія. 
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43. Експертиза товарів : завдання до лабораторних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. С. О. Сіренко, 

В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 42 с. + 

Електронна копія. 

44. Експертні системи : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

"Економіка" : освіт. прогр. "Економічна кібернетика" / авт. О. М. Кузьміна. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 28 с. + Електронна копія. 

45. Електронна комерція : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. 

"Товарознавство та комерційна логістика" / авт.: Л. Б. Ліщинська, К. В. Копняк, 

Т. А. Остапенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 34 с. + 

Електронна копія. 

46. Етнічна кулінарія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань "Виробництво та технології" / "Харчова 

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", "Сфера 

обслуговування" / "Сфера обслуговування" : спец. "ХТ" / "ХТ та інженерія", "ГРС" / 

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

2018. – 27 с. + Електронна копія. 

47. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

підгот. 030601 "Менеджмент", "Менеджмент туристичного бізнесу" : д. ф. н. / авт.: 

В. В. Соколовська, Н. В. Корж, І. В. Власенко, О. І. Бабчинська, Г. В. Іванченко, 

Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 102 с. + Електронна копія. 

48. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

140101 "Готельно-ресторанна справа" : д. ф. н. / авт.: І. О. Мазуркевич, 

Г. В. Іванченко, Н. Ю. Буга, Т. В. Семко, Н. В. Онищук, В. М. Криворук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 107 с. + Електронна копія. 

49. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

підгот. 030601 "Менеджмент", "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, 2018. – 114 с. + Електронна копія. 

50. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

140103 "Туризм" : д. ф. н. / авт.: А. Г. Кізюн, А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, 

Н. В. Войнаровська, Н. Ю. Буга, Н. В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 107 с. + Електронна копія. 

51. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 051701 "Харчові технології та 

інженерія" : д. ф. н. / авт.: В. В. Власенко, Г. В. Іванченко, Н. Ю. Буга, 

І. О. Мазуркевич, Т. В. Семко, В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 104 с. + Електронна копія. 

52. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій" : з. ф. н. (зі скороченим 
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терміном) / авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, 

Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, В. В. Хачатрян. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 499 с. + Електронна копія. 

53. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

6.140103 "Туризм" : з. ф. н. / розроб.: Н. М. Богацька, А. В. Лук'янець, І. І. Поліщук, 

О. І. Бабчинська, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, Н. В. Войнаровська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 475 с. + Електронна копія. 

54. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

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

комерційна логістика" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: С. О. Сіренко, 

І. Г. Власенко, А. С. Тернова, С. В. Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, К. Ю. Соколюк, 

В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 525 с. + 

Електронна копія. 

55. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-

ресторанна справа" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: 

О. І. Бабчинська, Т. В. Семко, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, І. І. Поліщук, 

О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 477 с. + 

Електронна копія. 

56. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

технології" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: О. І. Бабчинська, 

Т. В. Семко, І. О. Мазуркевич, В. В. Власенко, О. А. Іваніщева, І. І. Поліщук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 473 с. + Електронна копія. 

57. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

6.140101 "Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. / розроб.: О. І. Бабчинська, 

Т. В. Семко, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, Н. М. Богацька, І. І. Поліщук, 

О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 475 с. + 

Електронна копія. 

58. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. 

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

підгот. 6.030601 "Менеджмент", "Менеджмент організацій торгівлі" : з. ф. н. / авт.: 

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

Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 501 с. + Електронна копія. 

59. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 

екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і 

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, 2018. – 86 с. + Електронна копія. 

60. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 

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

підгот. 020303 "Філологія. Переклад" : в. ф. н. / авт.: Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, 

В. О. Нечипоренко, С. Д. Чугу, С. В. Гладьо. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 72 с. + Електронна копія. 

61. 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" : спеціаліз. 
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"Державний фінансовий контроль" : д. ф. н. / авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, 

Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Н. А. Яковишина, Г. В. Даценко, І. Г. Крупельницька, 

Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 120 с. + 

Електронна копія. 

62. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

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

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

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

Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, Л. П. Давидюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, 

В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 109 с. + 

Електронна копія. 

63. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. 

"Облік і аудит в підприємництві" : д. ф. н. / 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, 2018. – 128 с. + 

Електронна копія. 

64. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 

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

спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: 

І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, О. П. Демченко, Т. І. Павлюк, 

І. Б. Юрчик, А. Є. Абдуллаєва. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 512 с. + Електронна копія. 

65. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 

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

контроль" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: Г. В. Даценко, І. О. Гладій, 

І. Г. Крупельницька, О. М. Кудирко, Н. В. Коцеруба, І. В. Копчикова, Л. А. Майстер, 

О. М. Откаленко, Т. І. Павлюк, Л. Ю. Патраманська, І. Б. Юрчик. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 508 с. + Електронна копія. 

66. 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" : спеціаліз. 

"Державний фінансовий контроль" : з. ф. н. / розроб.: Г. В. Даценко, І. О. Гладій, 

І. Г. Крупельницька, О. М. Кудирко, Н. В. Коцеруба, І. В. Копчикова, Л. А. Майстер, 

О. М. Откаленко, Т. І. Павлюк, Л. Ю. Патраманська, І. Б. Юрчик. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 508 с. + Електронна копія. 

67. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економіка підприємства" : з. 

ф. н. (зі скороченим терміном) / уклад.: Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, 

В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, О. В. Говорко, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, В. В. Хачатрян. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 516 с. + Електронна копія. 

68. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 

та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) 

/ розроб.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Л. В. Осіпова, О. І. Бабчинська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 497 с. + Електронна копія. 

69. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 
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кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 

та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Готельний і ресторанний 

менеджмент" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: В. В. Соколовська, 

Н. В. Корж, О. І. Бабчинська, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Л. В. Осіпова, Н. В. Онищук, 

І. О. Мазуркевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 506 

с. + Електронна копія. 

70. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

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

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

"Державні фінанси" : з. ф. н. / розроб.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, 

Ю. А. Романовська, О. П. Демченко, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, А. Є. Абдуллаєва. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 512 с. + Електронна копія. 

71. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки здобувачів вищої 

освіти до вкаліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

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

"Облік і оподаткування" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: І. Б. Юрчик, 

Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, С. А. Сегеда, 

І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 524 с. + Електронна копія. 

72. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки здобувачів вищої 

освіти до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

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

аудит в підприємництві" : з. ф. н. / розроб.: І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, 

Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, С. А. Сегеда, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 524 с. + Електронна копія. 

73. Збірник тестових та типових творчих завдань кваліфікаційного екзамену : 

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

підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" : з. ф. н. / авт.: Л. Б. Ліщинська, 

С. А. Яремко, М. В. Бондар, С. В. Мерінова, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк, Т. І. Павлюк, 

І. Б. Юрчик. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 532 с. + 

Електронна копія. 

74. Звітність підприємств : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" / 07 "Управління та 

адміністрування" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" / 071 "Облік і оподаткув." : 

освіт. прогр. "Облік і аудит у підприємництві" / "Облік і оподаткув." / авт. 

М. М. Настенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 64 с. + 

Електронна копія. 

75. Звітність підприємств : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" / авт. Н. В. Овсюк. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 44 с. + Електронна копія. 

76. Звітність підприємств : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" / 07 "Управління та 

адміністрування" : напр. підгот. / спец. 030509 "Облік і аудит" / 071 "Облік і 

оподаткування" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Облік і аудит в підприємництві" / авт. 

Н. В. Овсюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 25 с. + 

Електронна копія. 

77. Зовнішньоекономічні зв'язки України : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Управління та адміністрування" : спец. 281 

"Публічне управління та адміністрування" / авт. Л. В. Бондарчук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 
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78. Зовнішньоекономічні зв'язки України : програма та робоча програма : освіт. 

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

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

КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

79. Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів : методичні 

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

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

діяльність" / авт. Л. М. Коляновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 18 с. + Електронна копія. 

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

занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07/28 "Публічне управління та 

адміністрування" : спец. 074/281 "Публічне управління та адміністрування" / авт. 

І. Б. Паславська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 57 с. + 

Електронна копія. 

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

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

спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної 

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

2018. – 43 с. + Електронна копія. 

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

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

/ розроб. І. Г. Западинська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 66 с. + Електронна копія. 

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

занять для формування граматичної компетенції студентів I-II курсів : освіт. ступінь 

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

адміністрування", 08 "Право", 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера 

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

С. В. Гладьо. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 92 с. + 

Електронна копія. 

84. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації 

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

адміністрування" : 074 "Публічне управління та адміністрування" / авт. І. В. Ткачук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 37 с. + Електронна копія. 

85. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації 

до самостійної роботи студентів 1 курсу (лексико-семантичний аспект) : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань "Соціальні і поведінкові науки", "Управління та 

адміністрування", "Право", "Виробництво та технології", "Сфера обслуговування", 

"Управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" : для всіх спеціальностей 

/ авт. С. Д. Чугу. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 42 с. + 

Електронна копія. 

86. Інформатика та комп'ютерна техніка : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : спец. 

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

К. В. Копняк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 58 с. + 

Електронна копія. 

87. Інформаційне право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 08 "Право" / авт.: Н. П. Костюк, А. С. Киричук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 26 с. + Електронна копія. 

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

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 
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"Маркетинг" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Маркетинг" / авт. О. Л. Маскевич. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + Електронна копія. 

89. Інформаційні війни : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань "Економіка та підприємництво" / "Соціальні та поведінкові 

науки", "Управління та адміністрування" : спец. "Міжнародна економіка", 

"Економіка підприємства" / "Економіка", "Маркетинг" / "Маркетинг" / авт. 

О. Л. Маскевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + 

Електронна копія. 

90. Інформаційні системи і технології : методичні рекомендації до самостійної 

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

спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Облік і оподаткування", 

"Фінансовий контроль та аудит" / авт. Л. Б. Ліщинська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 60 с. + Електронна копія. 

91. Інформаційні системи і технології в економіці : програма та робоча 

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

науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економічна кібернетика" / авт.: 

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

2018. – 21 с. + Електронна копія. 

92. Інформаційні системи і технології в обліку : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" / 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" / 071 "Облік і 

оподаткування" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" / "Облік і 

оподаткування" / авт. Т. Л. Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 16 с. + Електронна копія. 

93. Інформаційні системи і технології в туризмі : завдання до практичних занять : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Сфера обслуговування", "Сфера 

обслуговування", "Менеджмент і адміністрування" / "Управління та адміністрування" 

: спец. "Туризм" / "Туризм", "Менеджмент" / "Менеджмент" :спеціаліз. "МТБ", "Тур. 

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 125 с. + Електронна копія. 

94. Інформаційні системи і технології в туризмі : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Сфера обслугов." / 

"Сфера обслугов.", "Менеджм. і адмініструв.", "Управл. та адмініструв." : спец. 

"Туризм" / "Туризм", "Менеджмент" / "Менеджмент" : спеціаліз. "МТБ", "Туристичний 

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 49 с. + Електронна копія. 

95. Інформаційні системи і технології фінансового контролю : програма та 

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

підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. 6.030509 "Облік і 

аудит" / 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" 

/ "Фінансовий контроль" / авт. Т. Л. Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

96. Комерційна логістика : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб.: І. І. Поліщук, 

К. Ю. Соколюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 39 с. + 

Електронна копія. 

97. Комунікативна лінгвістика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 03 "Гуманітарні науки" / розроб. Л. Я. Терещенко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 21 с. + Електронна копія. 

98. Конкурентне право : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та 
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адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. 

"Економічна кібернетика", "Менеджмент організацій" / авт. І. М. Білоус. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 27 с. + Електронна копія. 

99. Конкурентне право : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. 

"Економічна кібернетика", "Менеджмент організацій" / авт. І. М. Білоус. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

100. Конфліктологія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Управління та адміністрування" / розроб. 

О. А. Слободиська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 24 

с. + Електронна копія. 

101. Корпоративне управління : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 071 

"Облік і оподаткування" / авт. Н. В. Корж. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 18 с. + Електронна копія. 

102. Криміналістика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0304 "Право" / розроб. І. М. Білоус. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. 

103. Кримінальне процесуальне право : методичні рекомендації до 

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

"Право" : спец. 6.030401 "Правознавство", 081 "Право" : спеціаліз. / освіт. прогр. 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 70 с. + Електронна копія. 

104. Культурна спадщина України : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" 

: галузь знань 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера обслуговування" / розроб. 

Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 21 с. + 

Електронна копія. 

105. Логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" / розроб.: І. І. Поліщук, 

К. Ю. Соколюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 28 с. + 

Електронна копія. 

106. Логістика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера 

обслуговування" / розроб.: І. І. Поліщук, К. Ю. Соколюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

107. Макроекономічний аналіз : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. Л. В. Осіпова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 42 с. + Електронна копія. 

108. Маркетингова цінова політика : методичні рекомендації до самостійної 

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

спец. 075 "Маркетинг" / авт. Н. Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. 

109. Маркетингова цінова політика : програма та робоча програма : освіт. 

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

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

2018. – 20 с. + Електронна копія. 

110. Мерчандайзинг : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і 
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адміністрування", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 030507 "Маркетинг", 

030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг" / авт. 

Л. П. Середницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 62 

с. + Електронна копія. 

111. Мерчандайзинг : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

"Менеджмент і адміністрування", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 030507 

"Маркетинг", 030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг" / авт. 

Л. П. Середницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 35 

с. + Електронна копія. 

112. Мерчандайзинг : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" 

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

адміністрування", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 030507 "Маркетинг", 

030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг" / авт.: І. І. Поліщук, 

Л. П. Середницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 27 

с. + Електронна копія. 

113. Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : 

спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" 

/ розроб.: Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, С. Д. Чугу, С. В. Гладьо, Л. Я. Терещенко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 37 с. + Електронна копія. 

114. Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного 

проекту : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 

241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Готельно-ресторанна справа" 

/ розроб.: І. В. Власенко, І. О. Мазуркевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 58 с. + Електронна копія. 

115. Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного 

проекту : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 

181 "Харчові технології" : спеціаліз. "Ресторанні технології" / розроб. В. В. Власенко, 

Т. В. Семко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 50 с. + 

Електронна копія. 

116. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 

"Туризм" : спеціаліз. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. Н. М. Чорна, 

Н. В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 61 с. + 

Електронна копія. 

117. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи : 

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

"Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб.: Н. Л. Замкова, І. В. Гнидюк, 

Ю. А. Романовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 53 

с. + Електронна копія. 

118. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" 

/ розроб.: Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 54 с. + Електронна копія. 

119. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 

"Облік і оподаткування" / розроб.: Г. В. Даценко, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, 

С. П. Ковальчук, Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, І. В. Копчикова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 57 с. + Електронна копія. 

120. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи : 
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освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування : спец. 076 

"ПІдприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб.: І. Г. Власенко, 

С. В. Гирич, А. С. Тернова, С. О. Сіренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 65 с. + Електронна копія. 

121. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи : 

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

"Маркетинг" / розроб.: В. М. Бондаренко, І. І. Поліщук, О. М. Ковінько. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 56 с. + Електронна копія. 

122. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи : 

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

"Економіка" / розроб. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 53 с. + Електронна копія. 

123. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Управління та адміністрування" : спец. 281 

"Публічне управління та адміністрування" / розроб.: В. В. Соколовська, 

Н. М. Махначова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 62 с. + 

Електронна копія. 

124. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи : 

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

"Менеджмент" / авт. О. М. Лозовський, Е. О. Ковтун. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 61 с. + Електронна копія. 

125. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : 

спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / авт. Н. М. Махначова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 36 с. + Електронна копія. 

126. Методологія та організація наукових досліджень : робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

І. Ф. Лобачева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + 

Електронна копія. 

127. Митна безпека : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / авт. В. М. Панькевич. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. 

128. Митна логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та 

експертиза в митній справі" / авт. В. М. Бондаренко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 25 с. + Електронна копія. 

129. Митне право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0304 "Право" / розроб. В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 23 с. + Електронна копія. 

130. Міжнародне приватне право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0304 "Право", 08 "Право" / розроб. А. С. Киричук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 37 с. + Електронна копія. 

131. Міжнародне публічне право : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" , "бакалавр" : галузь знань 28 "Управління та 

адміністрування" , 08 "Право" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування", 

081 "Право" / авт. А. С. Киричук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 23 с. + Електронна копія. 

132. Міжнародне фінансове право : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 
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адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / авт. 

В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + 

Електронна копія. 

133. Міжнародний комерційний арбітраж : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" / авт. А. С. Киричук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 23 с. + Електронна копія. 

134. Міжнародний маркетинг : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 05 

"Соціальні та поведінкові науки" / розроб. О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 56 с. + Електронна копія. 

135. Міжнародний маркетинг : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера 

обслуговування" / розроб. О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 59 с. + Електронна копія. 

136. Міжнародний маркетинг : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

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

/ розроб. О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

25 с. + Електронна копія. 

137. Міжнародний маркетинг : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 05 "Соціальні та поведінкові 

науки" / розроб. О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 25 с. + Електронна копія. 

138. Міжнародний менеджмент : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

освіт. прогр. "Міжнародна економіка" / авт. Е. О. Ковтун. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 30 с. + Електронна копія. 

139. Міжнародний менеджмент : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

освіт. прогр. "Міжнародна економіка" / авт. Е. О. Ковтун. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 30 с. + Електронна копія. 

140. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства : завдання 

до лабораторних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб. І. В. Копчикова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 78 с. + Електронна копія. 

141. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства : 

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

"Економіка та підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" / авт. 

І. В. Копчикова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 20 с. + 

Електронна копія. 

142. Наскрізна програма практики : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 

"Економіка та підприємництво", 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 6.030504 

"Економіка підприємства", 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економіка підприємства" 

/ авт. Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

16 с. + Електронна копія. 

143. Облік зовнішньоекономічної діяльності : робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + 

Електронна копія. 

144. Облік і звітність у оподаткуванні : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 
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/ авт. О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 32 

с. + Електронна копія. 

145. Облік і звітування міжнародних корпорацій : робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб.: 

І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 18 с. + Електронна копія. 

146. Облік на підприємствах малого бізнесу : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" / 07 

"Управління та адміністрування" : спец. / освіт. прогр. 6.030509 "Облік і аудит" / 071 

"Облік і оподаткування" / авт. Л. А. Майстер. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 16 с. + Електронна копія. 

147. Облікове забезпечення податкового планування : методичні рекомендації 

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

адміністрування" / авт. О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 23 с. + Електронна копія. 

148. Облікове забезпечення податкового планування : програма та робоча 

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

: спец. 071 "Облік і оподаткування" / авт. О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 16 с. + Електронна копія. 

149. Організація зв'язків з громадськістю : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і 

адміністрування" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. 6.030601 

"Менеджмент" / 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" 

/ авт.: Н. ю. Буга, К. Ю. Соколюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 27 с. + Електронна копія. 

150. Організація роботи сомельє : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 18 

"Виробництво та технології" / авт. О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + Електронна копія. 

151. Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 1 : методичні 

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

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

освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / авт. О. М. Кудирко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 27 с. + Електронна копія. 

152. Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 2 : методичні 

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

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

освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / авт. О. М. Кудирко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 21 с. + Електронна копія. 

153. Оцінювання та облік нематеріальних активів : програма та робоча 

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

: спец. 071 "Облік і оподаткування" / авт. О. М. Денисюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

154. Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів : методичні 

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

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

освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / освіт. О. М. Кудирко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

155. Поведінка споживачів : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" / 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 6.030507 "Маркетинг" / 075 "Маркетинг", 
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6.030510 "Товарозн. та торгов. підприємництво" / 076 "Підпр., торгівля та бірж. 

діяльн." / авт. Н. Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

22 с. + Електронна копія. 

156. Податкова система України : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань "Економіка та підприємництво" / "Соц. та 

поведінкові науки", "Управл. та адмініструв." : спец. "Економіка підприємства" / 

"Економіка", "Фінанси і кредит" / "Фінанаси, банк. справа та страхув.", "Облік і 

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

2018. – 25 с. + Електронна копія. 

157. Податкове право : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. 

"Економіка підприємства" / авт. В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 18 с. + Електронна копія. 

158. Портфельне інвестування : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

банківська справа і страхування" : освіт. прогр. "Фінансове посередництво" / авт. 

О. А. Поліщук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 38 с. + 

Електронна копія. 

159. Право Європейського Союзу : методичні рекомендації до самостійної 

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

А. С. Киричук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 23 с. + 

Електронна копія. 

160. Право Європейського Союзу : програма та робоча програма : освіт. 

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

030401 "Правознавство" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Фінансове право", "Комерційне 

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

2018. – 26 с. + Електронна копія. 

161. Право міжнародних організацій : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб. А. С. Киричук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. 

162. Правова інформатика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 08 "Право" / розроб.: Л. Б. Ліщинська, К. В. Копняк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

163. Правове регулювання туристичної діяльності : методичні рекомендації до 

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

обслуговування" : спец. 242 "Туризм" / авт. А. С. Киричук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 23 с. + Електронна копія. 

164. Правове регулювання фінансового контролю : методичні рекомендації до 

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

адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" / авт. В. М. Панькевич. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 23 с. + Електронна копія. 

165. Правове регулювання фінансового контролю : програма та робоча 

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

: спец. 071 "Облік і оподаткування" / авт. В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + Електронна копія. 

166. Правові засади вирішення трудових спорів : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" / розроб. І. П. Бахновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 24 с. + Електронна копія. 

167. Правові засади вирішення трудових спорів : програма та робоча 
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програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 

спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" : освіт. прогр. "Готельна і 

ресторанна справа", "Міжнародний туристичний бізнес" / авт. І. П. Бахновська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 28 с. + Електронна копія. 

168. Практика перекладу з першої іноземної мови : завдання до практичних 

занять (граматичні трансформації) : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. 035 041 "Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша - англійська" / авт. А. І. Калініченко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 36 с. + Електронна копія. 

169. Прогнозування соціально-економічних процесів : завдання до практичних 

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

/ 07 "Управління та адміністрування" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / 051 

"Економіка", "Економічна кібернетика" / авт. Н. В. Добровольська. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 65 с. + Електронна копія. 

170. Процеси і апарати харчових виробництв : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології" / розроб. Т. В. Семко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 27 с. + Електронна копія. 

171. Процеси і апарати харчових виробництв : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" / розроб. Т. В. Семко. – 
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в. ф. н. / розроб.: Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, В. О. Нечипоренко, С. Д. Чугу, 

С. В. Гладьо. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 24 с. + 

Електронна копія. 

202. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. / розроб.: І. В. Гнидюк, 

Ю. А. Романовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 33 

с. + Електронна копія. 

203. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 6.140103 "Туризм" : 

д. ф. н. / розроб.: Н. В. Корж, А. В. Лук'янець, І. І. Поліщук, О. І. Бабчинська, 

Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, Н. В. Войнаровська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

204. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" : з. ф. н. / розроб.: 

Н. В. Коцеруба, Г. В. Даценко, І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Н. А. Яковишина, 

І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 32 с. + Електронна копія. 

205. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

аудит" : спеціаліз. "Облікі аудит в підприємництві" : з. ф. н. / розроб.: І. О. Гладій, 

Г. В. Даценко, О. М. Денисюк, І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, О. М. Дзюба, Н. В. Коцеруба, 

І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 36 с. + Електронна копія. 

206. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030503 "Міжнародна 
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економіка" : д. ф. н. / розроб.: Л. П. Давидюк, О. М. Мельничук, Н. М. Богацька, 

О. М. Кульганік, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 28 с. + Електронна копія. 

207. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

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

О. П. Недбалюк, В. А. Гарбар, О. В. Говорко, С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 25 с. + Електронна копія. 

208. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

підприємства" : д. ф. н. / авт.: Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, В. А. Гарбар, 

О. В. Говорко, С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 28 с. + Електронна копія. 

209. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 

"Міжнародна економіка" : з. ф. н. / розроб.: Л. П. Давидюк, Н. М. Богацька, 

О. М. Кульганік, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 27 с. + Електронна копія. 

210. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

спеціаліз. "Державні фінанси" : д. ф. н. / розроб.: І. В. Гнидюк, 

Ю. А. Романовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 33 

с. + Електронна копія. 

211. Семантико-стилістичні особливості перекладу фахових текстів : завдання 

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

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

включно), перша - англійська" / авт. Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 33 с. + Електронна копія. 

212. Сенсорний аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. / освіт. прогр. 

"Товарознавство та комерційна логістика" / авт. І. Г. Власенко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 25 с. + Електронна копія. 

213. Сімейне право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

08 "Право" / розроб.: Т. І. Сухоребра, Т. М. Шевчук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 25 с. + Електронна копія. 

214. Спеціалізований туризм : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб.: Н. М. Чорна, А. В. Лук'янець. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. 

215. Стандартизація, метрологія та управління якістю : методичні рекомендації 

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

адміністрування" : спец. 076 "підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / авт. 

Л. М. Коляновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

30 с. + Електронна копія. 

216. Стандартизація, метрологія та управління якістю : програма та робоча 

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

адміністрування" / авт. Л. М. Коляновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. 

217. Статистичні методи прогнозування : програма та робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : галуз знань 07 "Управління та адміністрування" / авт. 

О. М. Денисюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + 
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Електронна копія. 

218. Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі : програма 

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

обслуговування" / авт. І. О. Мазуркевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 29 с. + Електронна копія. 

219. Стратегія публічного управління : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 

адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" 

/ авт. Н. М. Махначова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

20 с. + Електронна копія. 

220. Судова економічна експертиза : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Управління та адміністрування" : напр. підгот. / спец. "Облік і аудит" / "Облік і 

оподаткування" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" / "Облік і оподаткув.", 

"ДФК" / авт. В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 42 с. + Електронна копія. 

221. Теорія галузевих ринків : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. / освіт. прогр. "ЕП" / авт. В. А. Гарбар. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 21 с. + Електронна копія. 

222. Теорія міжнародних відносин : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" 

/ авт. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 34 

с. + Електронна копія. 

223. Товарознавство. Непродовольчі товари (Розділ "Господарські товари") : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

біржова діяльність" / авт. С. О. Сіренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 58 с. + Електронна копія. 

224. Товарознавство. Непродовольчі товари. Розділи "Товарознавство 

електропобутових товарів", "Товарознавство товарів культурно-побутового 

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

"Економіка та підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" / авт. 

А. С. Тернова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + 

Електронна копія. 

225. Товарознавство. Послуги : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

КНТЕУ, 2018. – 51 с. + Електронна копія. 

226. Товарознавство. Харчові продукти (Розділ "Мясо та м'ясні товари") : завдання 

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

підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. 030510 

"Товарознавство та комерційна діяльність" / 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" : спеціаліз. "ТКЛ" / авт.: Г. С. Лояніч, Н. А. Андрусенко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 42 с. + Електронна копія. 

227. Товарознавство. Харчові продукти (розділ "Харчові жири") : завдання до 

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

підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. 030510 

"Товарознавство та комерційна діяльність" / 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" : спеціаліз. "ТКЛ" / авт.: Г. С. Лояніч, Н. В. Андрусенко. – Вінниця : 
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Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + Електронна копія. 

228. Товарознавчі складові ринкознавства : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" / розроб. С. В. Гирич, 

А. С. Тернова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 22 с. + 

Електронна копія. 

229. Управління змінами : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

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

Н.  . Андрущенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 31 с. + 

Електронна копія. 

230. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : 

методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

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

/ розроб. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

26 с. + Електронна копія. 

231. Управління проектами : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Управління та адміністрування" 

/ авт. В. В. Соколовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

27 с. + Електронна копія. 

232. Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі : завдання до 

практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" / розроб. І. В. Власенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 30 с. + Електронна копія. 

233. Управління проектами в туризмі : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. 

І. В. Власенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 32 с. + 

Електронна копія. 

234. Управління публічними закупівлями : методичні рекомендації до 

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

адміністрування" / розроб. О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 27 с. + Електронна копія. 

235. Управління публічними закупівлями : робоча програма : освіт. стуінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 16 с. + 

Електронна копія. 

236. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 

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

"Економіка", 073 "Менеджмент" / авт. Н. В. Корж. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 20 с. + Електронна копія. 

237. Управління ризиками підприємства : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" / авт. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 17 с. + Електронна копія. 

238. Управління якістю : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. / освіт. прогр. 

"Товарознавство та комерційна логістика", "Товарозн. та експертиза в митній 

справі" / авт. В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 16 с. + Електронна копія. 

239. Фізичне виховання. Аеробіка (секція) : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / авт. Ю. С. Чехівська, 
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С. В. Сальнікова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 17 с. + 

Електронна копія. 

240. Фізичне виховання. Баскетбол (секція) : програма та робоча програма : 

освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / авт. А. А. Гринчук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 23 с. + Електронна копія. 

241. Філософія : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань "Соц. та повед. науки", "Управл. та адмініструв.", "Право", "Інформац. 

технол.", "Виробництво та технол.", "Сфера обслуговув.", "Публ. управл. та 

адмініструв.", "Міжнар. відносини" / авт. М. М. Бичков. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 34 с. + Електронна копія. 

242. Фінанси зарубіжних корпорацій : методичні рекомендації до самостійної 

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

спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка" / авт. О. В. Смагло. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 39 с. + Електронна копія. 

243. Фінансова статегія підприємства : методичні рекомендації до самостійної 

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

/ розроб. О. П. Мельничук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 30 с. + Електронна копія. 

244. Фінансове право : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" / розроб. В. М. Панькевич. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 41 с. + Електронна копія. 

245. Фінансове право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0304 "Право" / розроб. В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 30 с. + Електронна копія. 

246. Фінансовий моніторинг : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" 

/ авт. О. В. Смагло. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

42 с. + Електронна копія. 

247. Фінансовий облік : програма та робоча програма : освіт. ступінь 

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

оподаткування" / авт.: І. О. Гладій, Л. А. Майстер. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 33 с. + Електронна копія. 

248. Фінансовий ринок : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" 

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

науки" / розроб. Л. М. Маршук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 53 с. + Електронна копія. 

249. Форензік : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

/ авт. В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 28 с. + Електронна копія. 

250. Форензік : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

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

прогр. "Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль" / авт. В. В. Покиньчереда. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 16 с. + Електронна копія. 

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

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

біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарознавство та комерційна логістика" 

/ авт. О. В. Василишина. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

62 с. + Електронна копія. 

252. Цивільне право : робоча програма : галузь знань 08 "Право" / розроб.: 
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Т. І. Сухоребра, Т. М. Шевчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 56 с. + Електронна копія. 

253. Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економіка 

підприємства" / авт. Т. І. Сухоребра. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

 

Електронні ресурси 
 

1. Авксентюк Борис Петрович [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Avksentiuk B.P..pdf. 

2. Адвокатура і нотаріат : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" / розроб. І. М. Білоус. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/166_2018/Advokatura 

i notariat.pdf. 

3. Адміністративний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної 

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

та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" / авт. Н. М. Махначова. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/102_2018/Administratyvnyi menedzhment.pdf. 

4. Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до самостійної 

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

та адміністрування" / розроб. Н. В. Коцеруба, С. П. Ковальчук. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/136_2018/Analiz hospod. 

diialnosti.pdf. 

5. Аналіз державної політики : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне 

управління та адміністрування", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 281 

"Публічне управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа 

та страхування" / авт. Н. М. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/91_2018/Analiz derzh. polityky.pdf. 

6. Романовська Ю. А.  Аналіз діяльності фінансових посередників 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / Ю. А. Романовська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/90_2018/Analiz diialn. fin. poser..pdf. 

7. Демченко О. П.  Аналіз фінансових ринків [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / О. П. Демченко. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/135_2018/Analiz fin. rynkiv.pdf. 

8. Антикризове управління підприємством : завдання до практичних занять 
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[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. В. В. Хачатрян. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/161_2018/Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom z..pdf. 

9. Антикризове управління підприємством : методичні рекомендації до 

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

"Соціальні та поведінкові науки" / розроб. В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/161_2018/Antykryzove 

upravlinnia pidpryiemstvom m.pdf. 

10. Аудит державних фінансів : програма та робоча програма [Електронний 

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

/ авт. В. В. Покиньчереда. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/99_2018/Audyt derzh. finansiv.pdf. 

11. Аудит інвестиційних проектів : методичні рекомендації до самостійної 

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

та адміністрування" / розроб. О. М. Кудирко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/155_2018/Audyt investyts. proektiv 

mr.pdf. 

12. Аудит інвестиційних проектів : робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

О. М. Кудирко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/155_2018/Audyt investyts. proektiv.pdf. 

13. Аудит оподаткування : завдання до практичних занять [Електронний 

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

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/100_2018/Audyt opodatkuvannia.pdf. 

14. Аудит оподаткування : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" / авт. Г. В. Даценко. — 

Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/80_2018/Audyt opodatkuvannia.pdf. 

15. Аудит оподаткування : програма та робоча програма [Електронний 

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

спец. 071 "Облік і оподаткування" / авт. Г. В. Даценко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/70_2018/Audyt opodatkuvannia.pdf. 

16. Кудирко О. М.  Аудит проектів [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / О. М. Кудирко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/101_2018/Audyt proektiv.pdf. 

17. Аудит проектів : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. / освіт. прогр. 

"Фінансовий контроль" / авт. О. М. Кудирко. — Електронні дані. – Вінниця : 
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Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/88_2018/Audyt proektiv.pdf. 

18. Аудиторське забезпечення M&A : робоча програма [Електронний 

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

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/163_2018/Audytorske zabezp. M&A.pdf. 

19. Аудиторський консалтинг : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/168_2018/Audytorskyi konsaltynh.pdf. 

20. Аудиторські послуги : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. І. Ф. Лобачева. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/162_2018/Audytorski posluhy.pdf. 

21. Безпека бізнесу : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/89_2018/Bezpeka biznesu.pdf. 

22. Бізнес-планування : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

"Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент організацій" / авт. О. М. Кульганік. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/68_2018/Biznes-planuvannia.pdf. 

23. Боковець Вікторія Вікторівна [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Bokovets V.V..pdf. 

24. Бондаренко Валерій Михайлович [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Bondarenko V.M..pdf. 

25. Бухгалтерський облік : 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" / авт. Н. В. Овсюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/100_2018/Bukhhalterskyi oblik.pdf. 

26. Бухгалтерський облік в державному секторі : завдання до практичних занять 

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

адміністрування" / розроб. І. В. Копчикова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
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Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/162_2018/Bukh. oblik v derzh. sektori 

z.pdf. 

27. Бухгалтерський облік в державному секторі : методичні рекомендації до 

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

07 "Управління та адміністрування" / розроб.: О. М. Откаленко, І. В. Копчикова. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/162_2018/Bukh. oblik v derzh. sektori m.pdf. 

28. Бухгалтерський облік в державному секторі : робоча програма 

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

адміністрування" / розроб.: О. М. Откаленко, І. В. Копчикова. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/165_2018/Bukh. oblik v derzh. 

sektori.pdf. 

29. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма [Електронний 

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

спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" 

/ розроб.: Г. В. Даценко, О. М. Кудирко, І. Ф. Лобачева, Л. О. Чолій. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/165_2018/Vyrobn. 

(pereddypl.) praktyka Fin. kontr..pdf. 

30. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма [Електронний 

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

спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб.: Г. 

В. Даценко, О. М. Кудирко, С. А. Сегеда, Л. О. Чолій. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/165_2018/Vyrobn. (pereddypl.) praktyka 

Oblik.pdf. 

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

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 

"Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб.: 

Г. В. Даценко, Л. А. Майстер. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/154_2018/Vyrobnycha praktyka RP.pdf. 

32. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 49. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 49.pdf. 

33. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 50. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 50.pdf. 

34. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 
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торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 51. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 51.pdf. 

35. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 53. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 53.pdf. 

36. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 52. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 52.pdf. 

37. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 54. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 54.pdf. 

38. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 55. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 55.pdf. 

39. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 56. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 56.pdf. 

40. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 
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проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 48. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 48.pdf. 

41. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 57. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 57.pdf. 

42. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 47. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 47.pdf. 

43. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 58. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 47.pdf. 

44. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 59. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 59.pdf. 

45. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 60. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 60.pdf. 

46. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII 

Всеукраїнської студентської наукової-практичної конференції "Актуальні 

проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук 

молодих", 26 квітня 2018 року. Вип. 61. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
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доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2018/Aktualni problemy 61.pdf. 

47. Власенко Володимир Васильович [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Vlasenko V.V..pdf. 

48. Власенко Іван Володимирович [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Vlasenko I.V..pdf. 

49. Власенко Ірина Георгіївна [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Vlasenko I.H..pdf. 

50. Внутрішній аудит : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Облік і оподаткування", 

"Фінансовий контроль", "Держ. фін." / авт. О. М. Кудирко. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/88_2018/Vnutrishnii audyt.pdf. 

51. Внутрішньогосподарський контроль : робоча програма [Електронний 

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

адміністрування", 0305 "Економіка та підприємництво" / розроб. С. П. Ковальчук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/154_2018/Vnutrishnohospodarskyi kontrol.pdf. 

52. Гігієна і санітарія : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології", 24 "Сфера обслуговування" / авт.: В. В. Власенко, О. А. Іваніщева. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/102_2018/Hihiiena i sanitariia.pdf. 

53. Господарське право : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб.: Н. П. Костюк, 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/165_2018/Hospodarske pravo.pdf. 

54. Громадські організації : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Управління та 

адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / авт. 

І. М. Білоус. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/89_2018/Hromadski orhanizatsii.pdf. 

55. Мироненко М. Ю.  Гроші та кредит [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / М. Ю. Мироненко, Е. І. Гатаулліна. — Електронні дані. – Вінниця : 
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Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/101_2018/Hroshi ta kredyt.pdf. 

56. Денисюк Олександр Миколайович [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Denysiuk O.M..pdf. 

57. Депозитарна діяльність : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : напр. підгот. / спец. 030508 

"Фінанси і кредит" / 072 "Фінанси, банк. справа та страхув." : спеціаліз. / освіт. 

прогр. "Фін. посередн." / авт. О. П. Демченко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/71_2018/Depozytarna diialnist.pdf. 

58. Державний аудит : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 

"Облік і оподаткування" / авт. В. В. Покиньчереда. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/100_2018/Derzhavnyi audyt.pdf. 

59. Державний фінансовий контроль організацій та установ : методичні 

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

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб. Л. О. Чолій. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/169_2018/DFK orhaniz. ta ustanov.pdf. 

60. Дипломатична та консульська служба : методичні рекомендації до 

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

29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : 

спеціаліз. "Міжнародний бізнес" / авт. В. А. Гарбар. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/84_2018/Dyplomat. ta konsulska 

sluzhba.pdf. 

61. Дипломатичний протокол та етикет : програма та робоча програма 

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

поведінкові науки" / 29 "Міжнародні відносини" : спец. 056 / 292 "Міжнародні 

економічні відносини" : спеціаліз. / освіт прогр. "Міжнародний бізнес" 

/ авт. Г. М. Красніцька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/68_2018/Dyplomat. protokol ta etyket.pdf. 

62. Ділова іноземна мова : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" : для усіх спеціальностей 

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

КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2018/69_2018/Dilova inoz. mova.pdf. 

63. Договірне право : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : галузь знань 08 "Право" / розроб. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/154_2018/Dohovirne pravo.pdf. 
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64. Дью Дилідженс : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб.: Г. В. Даценко, Л. О. Чолій. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/169_2018/Diu Dylidzhens.pdf. 

65. Дью Дилідженс : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/163_2018/Diu Dylidzhens.pdf. 

66. Економіка та організація біржової торгівлі : програма та робоча програма 

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

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Економіка 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/98_2018/Ekon. ta orh. birzh. torhivli.pdf. 

67. Економічна безпека підприємства : методичні рекомендації до 

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

"Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/161_2018/Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva.pdf. 

68. Лобачева І. Ф.  Економічна статистика [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / І. Ф. Лобачева. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/101_2018/Ekonomichna statystyka.pdf. 

69. Експериментальний економічний аналіз : робоча програма [Електронний 

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

/ розроб. С. П. Ковальчук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/154_2018/Eksperymentalnyi ekonom. analiz.pdf. 

70. Назаренко Л. О.  Експертиза товарів (експертиза продовольчих товарів) 

[Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. О. Назаренко. — Електронні дані. – Київ : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/2018/Ekspertyza tovariv (eksp. prod. tov.).pdf. 

71. Експертиза товарів : завдання до лабораторних занять [Електронний 

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

/ розроб. С. О. Сіренко, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/136_2018/Ekspertyza tovariv.pdf. 

72. Експертні системи : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економічна кібернетика" 

/ авт. О. М. Кузьміна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/89_2018/Ekspertni systemy.pdf. 

73. Електронна комерція : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

спеціаліз./освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / авт.: 

Л. Б. Ліщинська, К. В. Копняк, Т. А. Остапенко. — Електронні дані. – Вінниця : 
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Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/69_2018/Elektronna komertsiia.pdf. 

74. Етнічна кулінарія : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

технології" / "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської 

продукції", "Сфера обслуговування" / "Сфера обслуговування" : спец. "ХТ" / "ХТ та 

інженерія", "ГРС" / "ГРС" / авт. О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/67_2018/Etnichna kulinariia.pdf. 

75. Замкова Наталія Леонідівна [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Zamkova N.L..pdf. 

76. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

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

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

терміном) / розроб.: С. О. Сіренко, І. Г. Власенко, А. С. Тернова, С. В. Гирич, 

Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, К. Ю. Соколюк, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/156_2018/ZTZ TKL zs.pdf. 

77. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / розроб.: О. І. Бабчинська, Т. В. Семко, Н. В. Онищук, 

І. О. Мазуркевич, І. І. Поліщук, О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/156_2018/ZTZ HRS zs.pdf. 

78. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" : з. ф. н. / розроб.: Н. М. Богацька, 

А. В. Лук'янець, І. І. Поліщук, О. І. Бабчинська, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, 

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/157_2018/ZTZ T z.pdf. 

79. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій" : 

з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, 

О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/157_2018/ZTZ MO zs.pdf. 

80. 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" : з. ф. н. 

/ розроб.: О. І. Бабчинська, Т. В. Семко, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, 

Н. М. Богацька, І. І. Поліщук, О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 
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Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/157_2018/ZTZ HRS z.pdf. 

81. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології" : спец. 181 "Харчові технології" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) 

/ розроб.: О. І. Бабчинська, Т. В. Семко, І. О. Мазуркевич, В. В. Власенко, 

О. А. Іваніщева, І. І. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/157_2018/ZTZ KhT zs.pdf. 

82. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" : напр. підгот. 

051701 "Харчові технології та інженерія" : д. ф. н. / авт.: В. В. Власенко, 

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

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/74_2018/ZTZ KhTI d.pdf. 

83. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/73_2018/ZTZ MOT d.pdf. 

84. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

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

/ авт.: І. О. Мазуркевич, Г. В. Іванченко, Н. Ю. Буга, Т. В. Семко, Н. В. Онищук, В. М. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/73_2018/ZTZ HRS d.pdf. 

85. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

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

Киричук, Г. В. Іванченко, Н. В. Войнаровська, Н. Ю. Буга, Н. В. Онищук. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/73_2018/ZTZ T d.pdf. 

86. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент", "Менеджмент туристичного 

бізнесу" : д. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, Н. В. Корж, І. В. Власенко, О. І. 

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

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/74_2018/ZTZ MTB D.pdf. 

87. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену 

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

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

торгівлі" : з. ф. н. / авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. 

Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 
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Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/167_2018/ZTZ MOT z.pdf. 

88. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

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

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

2018. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2018/73_2018/ZTTTZ Filolohiia v.pdf. 

89. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 0305 "Економіка і 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, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/73_2018/ZTTTZ ME d.pdf. 

90. 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" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" : д. ф. н. / авт.: О. М. 

Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Н. А. Яковишина, Г. В. Даценко, І. Г. 

Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/73_2018/ZTTTZ DFK d.pdf. 

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

Соколовська, Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, Л. П. Давидюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/74_2018/ZTTTZ MZD d.pdf. 

92. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" : д. ф. н. / 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, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/73_2018/ZTTTZ OAP d.pdf. 

93. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / розроб.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, О. П. 

Демченко, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, А. Є. Абдуллаєва. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/157_2018/ZTTTZ DF zs.pdf. 

94. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. / розроб.: І. В. Гнидюк, М. Ю. 



51 

 

Мироненко, Ю. А. Романовська, О. П. Демченко, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, А. Є. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/157_2018/ZTTTZ DF z.pdf. 

95. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

спеціаліз. "Готельний і ресторанний менеджмент" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / розроб.: В. В. Соколовська, Н. В. Корж, О. І. Бабчинська, Е. О. Ковтун, Т. 

І. Павлюк, Л. В. Осіпова, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/158_2018/ZTTTZ HRM zs.pdf. 

96. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

спеціаліз. "Фінановий контроль" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: Г. В. 

Даценко, І. О. Гладій, І. Г. Крупельницька, О. М. Кудирко, Н. В. Коцеруба, І. В. 

Копчикова, Л. А. Майстер, О. М. Откаленко, Т. І. Павлюк, Л. Ю. Патраманська, І. Б. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/156_2018/ZTTTZ FK zs.pdf. 

97. 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" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" : з. ф. н. / розроб.: Г. В. 

Даценко, І. О. Гладій, І. Г. Крупельницька, О. М. Кудирко, Н. В. Коцеруба, І. В. 

Копчикова, Л. А. Майстер, О. М. Откаленко, Т. І. Павлюк, Л. Ю. Патраманська, І. Б. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/156_2018/ZTTTZ DFK z.pdf. 

98. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

"Економіка підприємства" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / уклад.: Н. М. 

Богацька, О. П. Недбалюк, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, О. В. Говорко, Т. І. Павлюк, І. 

Б. Юрчик, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/156_2018/ZTTTZ EP zs.pdf. 

99. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 

кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / розроб.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Л. В. Осіпова, О. І. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/156_2018/ZTTTZ M zs.pdf. 

100. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки здобувачів вищої 

освіти до вкаліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / розроб.: І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. 

Дзюба, С. А. Сегеда, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – 
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Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/157_2018/ZTTTZ OO zs.pdf. 

101. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки здобувачів вищої 

освіти до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

"Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" : з. ф. н. / розроб.: І. Б. 

Юрчик, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, С. А. Сегеда, І. Г. 

Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/156_2018/ZTTTZ OAP z.pdf. 

102. Збірник тестових та типових творчих завдань кваліфікаційного екзамену 

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" : з. ф. н. / авт.: Л. 

Б. Ліщинська, С. А. Яремко, М. В. Бондар, С. В. Мерінова, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк, 

Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/167_2018/ZTTTZ EK z.pdf. 

103. Звітність підприємств : завдання до практичних занять [Електронний 

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

/ 07 "Управління та адміністрування" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" / 071 

"Облік і оподаткув." : освіт. прогр. "Облік і аудит у підприємництві" / "Облік і 

оподаткув." / авт. М. М. Настенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/100_2018/Zvitnist pidpryiemstv.pdf. 

104. Звітність підприємств : 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" / авт. Н. В. Овсюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/80_2018/Zvitnist pidpryiemstv.pdf. 

105. Звітність підприємств : програма та робоча програма [Електронний 

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

/ 07 "Управління та адміністрування" : напр. підгот. / спец. 030509 "Облік і аудит" / 

071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Облік і аудит в 

підприємництві" / авт. Н. В. Овсюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/81_2018/Zvitnist pidpryiemstv.pdf. 

106. Зовнішньоекономічні зв'язки України : програма та робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Управління та 

адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / авт. Л. В. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/81_2018/Zovnishnoekon. zviazky Ukrainy m.pdf. 

107. Зовнішньоекономічні зв'язки України : програма та робоча програма 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" / авт. Л. В. Бондарчук. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/81_2018/Zovnishnoekon. zviazky Ukrainy b.pdf. 

108. Іваницька Наталя Борисівна [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 
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/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Ivanytska N.B..pdf. 

109. Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів : методичні 

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

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / авт. Л. М. Коляновська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/100_2018/Ident. ta metody vyznach. fals. tov..pdf. 

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

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

та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / авт. О. А. Мацера. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat 

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2018/89_2018/Inoz. mova (za prof. 

spriam.).pdf. 

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

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07/28 

"Публічне управління та адміністрування" : спец. 074/281 "Публічне управління та 

адміністрування" / авт. І. Б. Паславська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat Reader. – Access 

mode: http://10.0.2.150/docs/2018/88_2018/Inoz. mova (za prof. spriam.).pdf. 

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

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

та адміністрування" / розроб. І. Г. Западинська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat 

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2018/164_2018/Inoz. mova (za prof. 

spriam.).pdf. 

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

занять для формування граматичної компетенції студентів I-II курсів [Електронний 

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

07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 18 "Виробництво та технології", 24 

"Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини" : для усіх спеціальностей 

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

КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2018/82_2018/Inoz. mova (za prof. spriamuv.).pdf. 

114. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації 

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

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

адміністрування" / авт. І. В. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat Reader. – Access 

mode: http://10.0.2.150/docs/2018/69_2018/Inoz. mova (za prof. spriam.).pdf. 

115. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації 

до самостійної роботи студентів 1 курсу (лексико-семантичний аспект) 

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

поведінкові науки", "Управління та адміністрування", "Право", "Виробництво та 

технології", "Сфера обслуговування", "Управління та адміністрування", "Міжнародні 

відносини" : для всіх спеціальностей / авт. С. Д. Чугу. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat 
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Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2018/69_2018/Inoz. mova (za prof. 

spriam.) 1 kurs.pdf. 

116. Білоус І. М.  Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / І. М. Білоус. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/101_2018/Intelektualna vlasnist.pdf. 

117. Інформатика та комп'ютерна техніка : методичні рекомендації до 

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

0304 "Право" : спец. 6.030401 "Правознавство" : спеціаліз. "Комерційне право", 

"Фінансове право" / авт. К. В. Копняк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/83_2018/Informatyka ta komp. tekhnika.pdf. 

118. Інформаційне право : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / авт.: Н. П. Костюк, А. С. Киричук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/165_2018/Informatsiine pravo.pdf. 

119. Інформаційні війни : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Маркетинг" 

/ авт. О. Л. Маскевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/88_2018/Informatsiini viiny.pdf. 

120. Інформаційні війни : програма та робоча програма [Електронний 

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

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

"Міжнародна економіка", "Економіка підприємства" / "Економіка", "Маркетинг" / 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/81_2018/Informatsiini viiny.pdf. 

121. Інформаційні системи і технології : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

освіт. прогр. "Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль та аудит" / авт. Л. Б. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/83_2018/Informats. systemy i tekhnolohii.pdf. 

122. Інформаційні системи і технології в економіці : програма та робоча 

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

"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економічна 

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

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/70_2018/Informats. syst. i tekhnol. v 

ekonomitsi.pdf. 

123. Інформаційні системи і технології в обліку : програма та робоча 

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

"Економіка та підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

6.030509 "Облік і аудит" / 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і аудит в 

підприємництві" / "Облік і оподаткування" / авт. Т. Л. Бондар. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/98_2018/Informats. syst. i 
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tekhnol. v obliku.pdf. 

124. Інформаційні системи і технології в туризмі : завдання до практичних занять 

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

обслуговування", "Сфера обслуговування", "Менеджмент і адміністрування" / 

"Управління та адміністрування" : спец. "Туризм" / "Туризм", "Менеджмент" / 

"Менеджмент" :спеціаліз. "МТБ", "Тур. менеджмент" / авт. Н. В. Добровольська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/80_2018/Informats. syst. i tekhnol. v turyzmi.pdf. 

125. Інформаційні системи і технології в туризмі : методичні рекомендації до 

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

"Сфера обслугов." / "Сфера обслугов.", "Менеджм. і адмініструв.", "Управл. та 

адмініструв." : спец. "Туризм" / "Туризм", "Менеджмент" / "Менеджмент" : спеціаліз. 

"МТБ", "Туристичний менеджмент" / авт. Н. В. Добровольська. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/71_2018/Informats. syst. i 

tekhnol. v turyzmi.pdf. 

126. Інформаційні системи і технології фінансового контролю : програма та 

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

0305 "Економіка та підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

6.030509 "Облік і аудит" / 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Державний 

фінансовий контроль" / "Фінансовий контроль" / авт. Т. Л. Бондар. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/98_2018/Informats. 

syst. i tekhnol. fin. kont..pdf. 

127. Інформаційні технології у сфері охорони здоров'я [Електронний ресурс] : 

монографія / Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко, К. В. Копняк та ін. ; за заг. ред. Л. Б. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/118_2018/Informats. tekhnol. u sferi okhor. zdor..pdf. 

128. Історія Великої Британії [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник 

/ уклад.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. — Електронні дані. – Київ : КНТ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/2018/Istoriia Velykoi Brytanii.pdf. 

129. Кралюк П. М.  Історія релігієзнавства в Україні [Електронний ресурс] : навч. 

підручник / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. — Електронні дані. – Київ : КНТ, 2017. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/2018/Istoriia relihiieznavstva v Ukraini.pdf. 

130. Комерційна логістика : завдання до практичних занять [Електронний 

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

/ розроб.: І. І. Поліщук, К. Ю. Соколюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/164_2018/Komertsiina lohistyka.pdf. 

131. Комунікативна лінгвістика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" / розроб. Л. Я. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/166_2018/Komunikatyvna linhvistyka.pdf. 

132. Боковець В. В.  Комунікативний менеджмент [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / В. В. Боковець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
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доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/71_2018/Komunikatyvnyi menedzhment.pdf. 

133. Конкурентне право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 

"Менеджмент" : освіт. прогр. "Економічна кібернетика", "Менеджмент організацій" 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/82_2018/Konkurentne pravo.pdf. 

134. Конкурентне право : програма та робоча програма [Електронний 

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

07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" : 

освіт. прогр. "Економічна кібернетика", "Менеджмент організацій" / авт. І. М. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/68_2018/Konkurentne pravo.pdf. 

135. Романовська Ю. А.  Конкурентоспроможність фінансових установ 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / Ю. А. Романовська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/90_2018/Konkurentosprom. fin. ustanov.pdf. 

136. Конфліктологія : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Управління та 

адміністрування" / розроб. О. А. Слободиська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/169_2018/Konfliktolohiia.pdf. 

137. Корж Наталія Володимирівна [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Korzh N.V..pdf. 

138. Корпоративне управління : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 

"Менеджмент", 071 "Облік і оподаткування" / авт. Н. В. Корж. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/82_2018/Korporatyvne 

upravlinnia.pdf. 

139. Криміналістика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" / розроб. І. М. Білоус. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/168_2018/Kryminalistyka.pdf. 

140. Кримінальне процесуальне право : методичні рекомендації до 

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

0304 "Право", 08 "Право" : спец. 6.030401 "Правознавство", 081 "Право" : спеціаліз. / 

освіт. прогр. "Фінансове право", "Комерційне право" / авт. І. М. Білоус. — 

Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/80_2018/Kryminalne protsesualne pravo.pdf. 

141. Культурна спадщина України : робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера 
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обслуговування" / розроб. Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/166_2018/Kulturna spadshchyna Ukrainy.pdf. 

142. Ліщинська Людмила Броніславівна [Електронний ресурс] : 

бібліографічний покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ / уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Lishchynska L.B..pdf. 

143. Логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" / розроб.: І. І. 

Поліщук, К. Ю. Соколюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/164_2018/Lohistyka.pdf. 

144. Логістика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" / розроб.: І. І. Поліщук, К. Ю. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/147_2018/Lohistyka.pdf. 

145. Макроекономічний аналіз : завдання до практичних занять [Електронний 

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

/ розроб. Л. В. Осіпова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/162_2018/Makroekonom. analiz.pdf. 

146. Маркетингова цінова політика : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / авт. Н. Ю. Буга. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/88_2018/Marketynh. tsinov. polityka.pdf. 

147. Маркетингова цінова політика : програма та робоча програма 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / авт. Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/98_2018/Marketynhova 

tsinova polityka.pdf. 

148. Мартинова Лілія Борисівна [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Martynova L.B..pdf. 

149. Ніколіна І. І.  Математичні методи і моделі ринкової економіки [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / І. І. Ніколіна. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/90_2018/Matem. met. i mod. rynk. 

ekon..pdf. 

150. Онищук Н. В.  Мезомаркетинг у сфері туризму [Електронний ресурс] : 

монографія / Н. В. Онищук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 
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відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/72_2018/Mezomarketynh u sferi turyzmu.pdf. 

151. Бабчинська О. І.  Менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / О. І. Бабчинська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/135_2018/Menedzhment.pdf. 

152. Мерчандайзинг : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

"Менеджмент і адміністрування", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 030507 

"Маркетинг", 030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг" / авт. Л. П. 

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

КНТЕУ, 2018. – 62 с. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/69_2018/Merchandaizynh zavd..pdf. 

153. Мерчандайзинг : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 030507 "Маркетинг", 030601 "Менеджмент", 073 

"Менеджмент", 075 "Маркетинг" / авт. Л. П. Середницька. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/69_2018/Merchandaizynh 

metod. rekom..pdf. 

154. Мерчандайзинг : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

"Менеджмент і адміністрування", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 030507 

"Маркетинг", 030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг" / авт.: І. І. 

Поліщук, Л. П. Середницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/70_2018/Merchandaizynh.pdf. 

155. Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" 

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

включно), перша англійська" / розроб.: Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, С. Д. Чугу, С. 

В. Гладьо, Л. Я. Терещенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/146_2018/MR do vykon. vyp. kval. rob. Herman. movy.pdf. 

156. Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного проекту 

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

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз. "Готельно-

ресторанна справа" / розроб.: І. В. Власенко, І. О. Мазуркевич. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/146_2018/MR do 

vykon. vyp. kval. rob. HRS.pdf. 

157. Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного проекту 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз. "Ресторанні технології" 

/ розроб. В. В. Власенко, Т. В. Семко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/134_2018/MR do vykon. vyp. kval. pr. RT.pdf. 

158. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

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

обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : спеціаліз. "Міжнародний туристичний бізнес" 
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/ розроб. Н. М. Чорна, Н. В. Онищук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/134_2018/MR do vyk. vyp. kval. rob. MTB.pdf. 

159. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

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

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

/ розроб.: Н. Л. Замкова, І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/145_2018/MR do vyk. vyp. kval. 

roboty.pdf. 

160. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. 

"Економічна кібернетика" / розроб.: Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/134_2018/MR do vyk. 

vyp. kval. rob. EK.pdf. 

161. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

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

адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" / розроб.: Г. В. Даценко, І. О. 

Гладій, О. М. Дзюба, С. П. Ковальчук, Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, І. В. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/134_2018/MR do vyk. vyp. kval. rob. Oblik i opod..pdf. 

162. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / розроб.: В. М. Бондаренко, І. І. Поліщук, 

О. М. Ковінько. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/146_2018/MR do vykon. vyp. kval. rob. Market..pdf. 

163. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

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

адміністрування : спец. 076 "ПІдприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

/ розроб.: І. Г. Власенко, С. В. Гирич, А. С. Тернова, С. О. Сіренко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/136_2018/MR do 

vykon. vyp. kval. rob. Pidpr..pdf. 

164. Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

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

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" / розроб. В. В. Хачатрян. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/153_2018/MR 

Ekonomika.pdf. 

165. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Управління та 

адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / розроб.: В. 

В. Соколовська, Н. М. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/136_2018/MR do napys. vyp. kval. rob. Publ. 

upr..pdf. 

166. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
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адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" / авт. О. М. Лозовський, Е. О. Ковтун. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/136_2018/MR do napys. vyp. kval. rob. Menedzhm..pdf. 

167. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне 

управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" 

/ авт. Н. М. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/100_2018/Metodychni rekomendatsii.pdf. 

168. Гнидюк І. В.  Методологія і організація наукових досліджень [Електронний 

ресурс] : опорний конспект лекцій / І. В. Гнидюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/101_2018/Metodol. i orhaniz.nauk. 

dosl..pdf. 

169. Методологія та організація наукових досліджень : робоча програма 

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

адміністрування" / розроб. І. Ф. Лобачева. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/163_2018/Metodol. ta orhaniz. nauk. 

dosl..pdf. 

170. Мироненко Марк Юрійович [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Myronenko M.Yu..pdf. 

171. Митна безпека : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/89_2018/Mytna bezpeka.pdf. 

172. Митна логістика : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

прогр. "Товарознавство та експертиза в митній справі" / авт. В. М. Бондаренко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/69_2018/Mytna lohistyka.pdf. 

173. Гребельник О. П.  Митна справа [Електронний ресурс] : підручник 

/ О. П. Гребельник. – 4-те вид., оновлене та допов. — Електронні дані. – Київ : Центр 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/2018/Mytna sprava.pdf. 

174. Митне право : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" / розроб. В. М. Панькевич. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/153_2018/Mytne 

pravo.pdf. 

175. Міжнародне приватне право : робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право", 08 "Право" / розроб. 
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А. С. Киричук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/166_2018/Mizhnarodne pryvatne pravo.pdf. 

176. Міжнародне публічне право : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" , "бакалавр" : галузь знань 28 

"Управління та адміністрування" , 08 "Право" : спец. 281 "Публічне управління та 

адміністрування", 081 "Право" / авт. А. С. Киричук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/80_2018/Mizhnarodne publichne 

pravo.pdf. 

177. Міжнародне фінансове право : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне 

управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" 

/ авт. В. М. Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/71_2018/Mazhnarodne finansove pravo.pdf. 

178. Міжнародний комерційний арбітраж : методичні рекомендації до 

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

"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" / авт. А. С. Киричук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/82_2018/Mizhnar. komerts. arbitrazh.pdf. 

179. Міжнародний маркетинг : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво", 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. О. М. Ковінько. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/164_2018/Mizhnarodnyi marketynh.pdf. 

180. Міжнародний маркетинг : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" / розроб. О. М. Ковінько. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/169_2018/Mizhnarodnyi marketynh.pdf. 

181. Міжнародний маркетинг : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : 05 "Соціальні 

та поведінкові науки" / розроб. О. М. Ковінько. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/147_2018/Mizhnarodnyi marketynh 

bakalavr.pdf. 

182. Міжнародний маркетинг : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера 

обслуговування" / розроб. О. М. Ковінько. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/147_2018/Mizhnarodnyi marketynh mahistr.pdf. 

183. Міжнародний менеджмент : завдання до практичних занять [Електронний 

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

спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Міжнародна економіка" / авт. Е. О. Ковтун. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/103_2018/Mizhnar. menedzhm..pdf. 
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184. Міжнародний менеджмент : програма та робоча програма [Електронний 

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

спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Міжнародна економіка" / авт. Е. О. Ковтун. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/91_2018/Mizhnarodnyi menedzhment.pdf. 

185. Смагло О. В.  Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / О. В. Смагло. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/101_2018/Mizhnarodni finansy.pdf. 

186. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства : завдання 

до лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. В. Копчикова. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/162_2018/Modeliuv. 

fin.-hosp. d-sti pidpr..pdf. 

187. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства : 

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

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" / 07 "Управління та 

адміністрування" / авт. І. В. Копчикова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/99_2018/Modeliuv. fin.-hosp. d-sti pidpr..pdf. 

188. Наскрізна програма практики [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : спец. 6.030504 "Економіка підприємства", 051 "Економіка" : 

освіт. прогр. "Економіка підприємства" / авт. Н. М. Богацька. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/99_2018/Naskrizna prohr. 

praktyky.pdf. 

189. Облік зовнішньоекономічної діяльності : робоча програма [Електронний 

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

/ розроб. С. П. Ковальчук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/153_2018/Oblik ZED.pdf. 

190. Облік і звітність у оподаткуванні : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Управління та адміністрування" / авт. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/99_2018/Oblik i zvitn. u opodatkuv..pdf. 

191. Облік і звітування міжнародних корпорацій : робоча програма 

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

адміністрування" / розроб.: І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/155_2018/Oblik i zvituv. 

mizhnar. korporatsii.pdf. 

192. Облік на підприємствах малого бізнесу : програма та робоча програма 

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

підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. / освіт. прогр. 

6.030509 "Облік і аудит" / 071 "Облік і оподаткування" / авт. Л. А. Майстер. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
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http://10.0.2.150/docs/2018/70_2018/Oblik na pidpr. maloho biznesu.pdf. 

193. Облікове забезпечення податкового планування : методичні рекомендації 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / авт. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/102_2018/Oblikov. zabezp. 

podatk. planuv..pdf. 

194. Облікове забезпечення податкового планування : програма та робоча 

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

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

О. М. Дзюба. — Електронні адні. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/98_2018/Oblik. zabezp. podatk. planuv..pdf. 

195. Настенко М. М.  Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного 

менеджменту [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / М. М. Настенко, 

С. П. Ковальчук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/101_2018/Oblikovo-analit zabezb. strateh. 

menedzhm..pdf. 

196. Овсюк Ніна Василівна [Електронний ресурс] : бібліографічний покажчик до 

50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Ovsiuk N.V..pdf. 

197. Організація зв'язків з громадськістю : методичні рекомендації до 

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

0306 "Менеджмент і адміністрування" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

6.030601 "Менеджмент" / 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та 

адміністрування" / авт.: Н. ю. Буга, К. Ю. Соколюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/91_2018/Orhaniz. zviazkiv z 

hromadsk..pdf. 

198. Організація роботи сомельє : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування", 18 "Виробництво та технології" / авт. О. А. Іваніщева. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/102_2018/Orhaniz. 

roboty somelie.pdf. 

199. Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 1 : методичні 

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

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

оподаткування" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Облік і оподаткування" 

/ авт. О. М. Кудирко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/83_2018/Otsiniuv. ta oblik maina v mater. formi 1.pdf. 

200. Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 2 : методичні 

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

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

оподаткування" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / авт. 

О. М. Кудирко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
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http://10.0.2.150/docs/2018/84_2018/Otsiniuv. ta obli. v meter. formi 2.pdf. 

201. Оцінювання та облік нематеріальних активів : програма та робоча 

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

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

О. М. Денисюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/68_2018/Otsiniuv. ta oblik nemater. aktyviv.pdf. 

202. Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів : методичні 

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

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

оподаткування" : спеціаліз. / освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / освіт. 

О. М. Кудирко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/84_2018/Otsin. ta oblik tsilisn. mainov. kompl..pdf. 

203. Поведінка споживачів : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. 6.030507 "Маркетинг" / 

075 "Маркетинг", 6.030510 "Товарозн. та торгов. підприємництво" / 076 "Підпр., 

торгівля та бірж. діяльн." / авт. Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/89_2018/Povedinka spozhyvachiv.pdf. 

204. Податкова система України : програма та робоча програма [Електронний 

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

"Соц. та поведінкові науки", "Управл. та адмініструв." : спец. "Економіка 

підприємства" / "Економіка", "Фінанси і кредит" / "Фінанаси, банк. справа та 

страхув.", "Облік і аудит" / авт. А. О. Нікітішин. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/70_2018/Podatkova systema Ukrainy.pdf. 

205. Податкове право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 071 

"Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Економіка підприємства" / авт. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/89_2018/Podatkove pravo.pdf. 

206. Павлюк Т. І.  Політична економія [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/118_2018/Politychna ekonomiia.pdf. 

207. Портфельне інвестування : завдання до практичних занять [Електронний 

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

спец. 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" : освіт. прогр. "Фінансове 

посередництво" / авт. О. А. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/84_2018/Portfelne investuvannia.pdf. 

208. Право Європейського Союзу : методичні рекомендації до самостійної 

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

спец. 081 "Право" / авт. А. С. Киричук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/91_2018/Pravo Yevrop. Soiuzu.pdf. 

209. Право Європейського Союзу : програма та робоча програма 
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[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право", 0304 

"Право" : спец. 081 "Право", 030401 "Правознавство" : спеціаліз. / освіт. прогр. 

"Фінансове право", "Комерційне право" / авт. А. С. Киричук. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/70_2018/Pravo Yevropeiskoho 

Soiuzu.pdf. 

210. Право міжнародних організацій : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/168_2018/Pravo mizhnar. orhanizatsii.pdf. 

211. Правова інформатика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб.: Л. Б. Ліщинська, 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/148_2018/Pravova informatyka.pdf. 

212. Правове регулювання туристичної діяльності : методичні рекомендації до 

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

24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" / авт. А. С. Киричук. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/82_2018/Praove 

rehuliuv. turyst. d-sti.pdf. 

213. Правове регулювання фінансового контролю : методичні рекомендації до 

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

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

/ авт. В. М. Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/89_2018/Pravove rehuliuv. fin. kontroliu.pdf. 

214. Правове регулювання фінансового контролю : програма та робоча 

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

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

/ авт. В. М. Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/68_2018/Pravove rehuliuv. fin. kontroliu.pdf. 

215. Правові засади вирішення трудових спорів [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/146_2018/Prav. zasady vyrish. trud. sporiv.pdf. 

216. Правові засади вирішення трудових спорів : програма та робоча 

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

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" : освіт. 

прогр. "Готельна і ресторанна справа", "Міжнародний туристичний бізнес" 

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/83_2018/Pravovi zasady vyrish. trud. sporiv.pdf. 

217. Практика перекладу з першої іноземної мови : завдання до практичних 

занять (граматичні трансформації) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

035 041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" 

/ авт. А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
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ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2018/67_2018/Prakt. per. z pershoi inoz. movy.pdf. 

218. Прогнозування соціально-економічних процесів : завдання до практичних 

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

"Економіка та підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

6.030502 "Економічна кібернетика" / 051 "Економіка", "Економічна кібернетика" 

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/84_2018/Prohnozuv. sots.-ekon. protsesiv.pdf. 

219. Процеси і апарати харчових виробництв : методичні рекомендації до 

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

18 "Виробництво та технології" / розроб. Т. В. Семко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/164_2018/Prots. i aparaty kharchov. 

vyrobnytstv.pdf. 

220. Процеси і апарати харчових виробництв : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

/ розроб. Т. В. Семко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/168_2018/Prots. i aparaty kharchov. vyrobn..pdf. 

221. Штифурак В. Є.  Психологія [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / В. Є. Штифурак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/135_2018/Psykholohiia.pdf. 

222. Реінжиніринг бізнес-процесів в міжнародній торгівлі : методичні 

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

"магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. 

О. П. Мельничук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/161_2018/Reinzhynirynh biznes-prots. v mizhnar. torh..pdf. 

223. Реклама в Інтернеті : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб.: 

І. І. Поліщук, В. О. Уманець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/147_2018/Reklama v Interneti.pdf. 

224. Рекламний креатив : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" / 07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 030507 "Маркетинг" / 075 "Маркетинг", 030601 

"Менеджмент" / 073 "Менеджмент" / авт.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/67_2018/Reklamnyi 

kreatyv.pdf. 

225. Ресторанний креатив : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології", 24 "Сфера обслуговування" / авт. Л. М. Коляновська. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/102_2018/Restorannyi 

kreatyv.pdf. 

226. Павлюк Т. І.  Ринок праці: теорія, методологія, практика [Електронний 

ресурс] : монографія / Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/72_2018/Rynok pratsi.pdf. 

227. Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2017 [Електронний 

ресурс]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/2018/Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny 2016-

2017.pdf. 

228. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030503 "Міжнародна економіка" : д. ф. н. / розроб.: Л. П. Давидюк, 

О. М. Мельничук, Н. М. Богацька, О. М. Кульганік, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/163_2018/RP ME d.pdf. 

229. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

"Економіка" : спеціаліз. "Економіка підприємства" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / авт.: Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, В. А. Гарбар, О. В. Говорко, 

С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/163_2018/RP EP zs.pdf. 

230. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030504 "Економіка підприємства" : д. ф. н. / авт.: Н. М. Богацька, О. П. Недбалюк, 

В. А. Гарбар, О. В. Говорко, С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/163_2018/RP EP d.pdf. 

231. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030503 "Міжнародна економіка" : з. ф. н. / розроб.: Л. П. Давидюк, 

Н. М. Богацька, О. М. Кульганік, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/163_2018/RP ME z.pdf. 

232. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

030508 "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Державні фінанси" : з. ф. н. / розроб.: 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/166_2018/RPKE DF z.pdf. 

233. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

"Менеджмент" : спеціаліз. "Готельний і ресторанний менеджмент" : з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / розроб.: В. В. Соколовська, О. І. Бабчинська, Е. О. Ковтун, 

Т. І. Павлюк, Л. В. Осіпова, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/148_2018/RP kvalif. ekz. HRM 

zs.pdf. 

234. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" : д. ф. н. 

/ розроб.: Н. В. Коцеруба, Г. В. Даценко, І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, 

Н. А. Яковишина, І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. — Електронні дані. – Вінниця : 
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Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/153_2018/RP DFK d.pdf. 

235. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

спеціаліз. "Комерційне право" : д. ф. н. / розроб.: Т. І. Сухоребра, І. П. Бахновська, 

В. М. Панькевич, І. М. Білоус, А. С. Киричук, Н. П. Костюк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/153_2018/RP KP d.pdf. 

236. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.140101 "Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. / розроб.: О. І. Бабчинська, 

Т. В. Семко, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, Н. М. Богацька, І. І. Поліщук, 

О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/153_2018/RP HRS z.pdf. 

237. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

технології" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: О. І. Бабчинська, 

Т. В. Семко, І. О. Мазуркевич, В. В. Власенко, О. А. Іваніщева, І. І. Поліщук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/153_2018/RP KhT zs.pdf. 

238. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 

"Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Фінансовий контроль" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / розроб.: Н. В. Коцеруба, Г. В. Даценко, І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, 

І. О. Гладій, Н. А. Яковишина, І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/155_2018/RP FK 

zs.pdf. 

239. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.140103 "Туризм" : з. ф. н. / розроб.: Н. М. Богацька, А. В. Лук'янець, І. І. Поліщук, 

О. І. Бабчинська, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, Н. В. Войнаровська. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/154_2018/RP T z.pdf. 

240. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 

"Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / розроб.: І. О. Гладій, Г. В. Даценко, О. М. Денисюк, І. Б. Юрчик, 

Т. І. Павлюк, О. М. Дзюба, Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/154_2018/RP OO zs.pdf. 

241. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030601 "Менеджмент", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" : д. ф. н. 

/ розроб.: В. В. Соколовська, Е. О. Ковтун, О. І. Бабчинська, Н. М. Богацька, 

Т. І. Ткачук, Т. І. Павлюк, Л. В. Осіпова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/148_2018/RP kvalif. ekz. MZD d.pdf. 
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242. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" : д. ф. н. 

/ розроб.: І. О. Гладій, Г. В. Даценко, О. М. Денисюк, І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, 

О. М. Дзюба, Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/154_2018/RP OAP 

d.pdf. 

243. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030507 "Маркетинг" : д. ф. н. / розроб.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Т. І. Павлюк, 

І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/147_2018/RP kvalif. ekz. M d.pdf. 

244. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

"Маркетинг" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: І. І. Поліщук, 

О. М. Ковінько, Л. В. Осіпова, О. І. Бабчинська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/147_2018/RP kvalif. ekz. M zs.pdf. 

245. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент туристичного бізнесу" : д. ф. н. 

/ розроб.: О. М. Лозовський, В. В. Соколовська, Н. В. Корж, А. В. Лук'янець, 

О. І. Бабчинська, В. В. Боковець, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Л. В. Осіпова. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/147_2018/RP kvalif. ekz. MTB d.pdf. 

246. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

підгот. 6.030601 "Менеджмент", "Менеджмент організацій торгівлі" : з. ф. н. 

/ розроб.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, 

Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/148_2018/RP kvalif. 

ekz. MOT z.pdf. 

247. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030502 "Економічна кібернетика" : з. ф. н. / авт.: Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко, 

М. В. Бондар, С. В. Мерінова, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк, Т. В. Павлюк, Н. М. Чорна. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/148_2018/RP kvalif. ekz. EK z.pdf. 

248. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030502 "Економічна кібернетика" : д. ф. н. / авт.: Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко, 

М. В. Бондар, С. В. Мерінова, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/148_2018/RP kvalif. ekz. EK d.pdf. 

249. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 
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ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 

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

комерційна логістика" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб. С. О. Сіренко, 

І. Г. Власенко, А. С. Тернова, С. В. Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/146_2018/RP kvalif. ekzamenu TKL zs.pdf. 

250. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : спеціаліз. 

"Товарознавство та комерційна логістика" : д. ф. н. / розроб. С. О. Сіренко, 

І. Г. Власенко, А. С. Тернова, С. В. Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/146_2018/RP kvalif. ekzamenu TKL d.pdf. 

251. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

"Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій" : з. ф. н. (зі скороченим 

терміном) / розроб.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, 

Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, Н. П. Костюк, В. В. Хачатрян. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/149_2018/RP kvalif. ekz. MO zs.pdf. 

252. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі" : д. ф. н. 

/ розроб.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, 

Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/149_2018/RP kvalif. 

ekz. MOT d.pdf. 

253. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

спеціаліз. "Фінансове право" : д. ф. н. / розроб.: Т. І. Сухоребра, І. П. Бахновська, 

В. М. Панькевич, І. М. Білоус, А. С. Киричук, Н. П. Костюк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/149_2018/RP kvalif. ekz. FP 

d.pdf. 

254. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

д. ф. н. / розроб. О. І. Бабчинська, Т. В. Семко, І. О. Мазуркевич, Н. М. Богацька, 

В. В. Власенко, О. А. Іваніщева, І. І. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/149_2018/RP kvalif. ekz. KhTI d.pdf. 

255. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-

ресторанна справа" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: 

О. І. Бабчинська, Т. В. Семко, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, І. І. Поліщук, 

О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
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http://10.0.2.150/docs/2018/149_2018/RP kvalif. ekz. HRS zs.pdf. 

256. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 6.140101 

"Готельно-ресторанна справа" : д. ф. н. / розроб.: О. І. Бабчинська, Т. В. Семко, 

Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, І. І. Поліщук, О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/149_2018/RP kvalif. ekz. HRS 

d.pdf. 

257. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/168_2018/RPKE DF zs.pdf. 

258. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

"Філологія", "Переклад" : в. ф. н. / розроб.: Н. Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, 

В. О. Нечипоренко, С. Д. Чугу, С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/168_2018/RPKE Filolohiia v.pdf. 

259. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 6.140103 

"Туризм" : д. ф. н. / розроб.: Н. В. Корж, А. В. Лук'янець, І. І. Поліщук, 

О. І. Бабчинська, Н. В. Онищук, І. О. Мазуркевич, Н. В. Войнаровська. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/166_2018/RPKE 

T d.pdf. 

260. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" : з. ф. н. 

/ розроб.: Н. В. Коцеруба, Г. В. Даценко, І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, 

Н. А. Яковишина, І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/165_2018/RPKE DFK z.pdf. 

261. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облікі аудит в підприємництві" : з. ф. н. 

/ розроб.: І. О. Гладій, Г. В. Даценко, О. М. Денисюк, І. Б. Юрчик, Т. І. Павлюк, 

О. М. Дзюба, Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, Л. А. Майстер. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/165_2018/RPKE OAP 

z.pdf. 

262. Робоча програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/168_2018/RPKE DF d.pdf. 

263. Ткачук О. М.  Світовий ринок товарів та послуг [Електронний ресурс] : 

опорний конспект лекцій / О. М. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/135_2018/Svitov. rynok tov. ta posluh.pdf. 

264. Семантико-стилістичні особливості перекладу фахових текстів : завдання 

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

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

літератури (переклад включно), перша - англійська" / авт. Т. І. Ковалевська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System 

requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2018/67_2018/Semant.-stylist. osobl. per. fakh. tekstiv.pdf. 

265. Сенсорний аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

спеціаліз. / освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" 

/ авт. І. Г. Власенко. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/80_2018/Sensornyi analiz.pdf. 

266. Сімейне право : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб.: Т. І. Сухоребра, Т. М. Шевчук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/166_2018/Simeine pravo.pdf. 

267. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VI Міжнародної 

науково-практичної конференції 17-19 вересня 2018 року. 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/2018/Sotsialno-

politychni I.pdf. 

268. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України [Електронний ресурс] : збірник наукових праць VI Міжнародної 

науково-практичної конференції 17-19 вересня 2018 року. 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/2018/Sotsialno-

politychni II.pdf. 

269. Спеціалізований туризм : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб.: 

Н. М. Чорна, А. В. Лук'янець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/166_2018/Spetsializovanyi turyzm.pdf. 

270. Стандартизація, метрологія та управління якістю : методичні рекомендації 

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

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

біржова діяльність" / авт. Л. М. Коляновська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/102_2018/Standartyz., metrol. ta upravl. 

yakistiu.pdf. 

271. Стандартизація, метрологія та управління якістю : програма та робоча 

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

"Управління та адміністрування" / авт. Л. М. Коляновська. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/99_2018/Standartyz., metrol. ta 

upravl. yakistiu.pdf. 
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272. Статистичні методи прогнозування : програма та робоча програма 

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

адміністрування" / авт. О. М. Денисюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/134_2018/Statyst. metody prohnzuvannia.pdf. 

273. Стопчак Микола Володимирович [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Stopchak M.V..pdf. 

274. Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі : програма 

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

24 "Сфера обслуговування" / авт. І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/134_2018/Strateh. marketynh v HRS.pdf. 

275. Стратегія публічного управління : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне 

управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" 

/ авт. Н. М. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/91_2018/Stratehiia publ. upravl..pdf. 

276. Судова економічна експертиза : методичні рекомендації до самостійної 

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

та підприємництво" / "Управління та адміністрування" : напр. підгот. / спец. "Облік і 

аудит" / "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві" / "Облік 

і оподаткув.", "ДФК" / авт. В. В. Покиньчереда. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/83_2018/Sudova ekonomichna 

ekspertyza.pdf. 

277. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України 

[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції, 14 червня 2018 р. / голова ред. кол. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2018/Suchasnyi stan VII.pdf. 

278. Теорія галузевих ринків : програма та робоча програма [Електронний 

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

07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 075 "Маркетинг", 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. / освіт. прогр. "ЕП" / авт. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/68_2018/Teoriia haluzevykh rynkv.pdf. 

279. Теорія міжнародних відносин : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 

"Міжнародні відносини" / авт. В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/118_2018/Teoriia mizhnarodnykh 

vidnosyn.pdf. 

280. Негрей М. В.  Теорія прийняття рішень [Електронний ресурс] : навч. посібник 

/ М. В. Негрей, К. Л. Тужик. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової літератури, 
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2017. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/CUL/2018/Teoriia pryiniattia rishen.pdf. 

281. Технологія продукції ресторанного господарства (лабораторний 

практикум) [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Власенко, Т. В. Семко, 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/2018/Tekhnolohiia produktsii 

restorannoho hospodarstva.pdf. 

282. Ткачук Ольга Михайлівна [Електронний ресурс] : бібліографічний покажчик 

до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ / уклад.: 

Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Tkachuk O.M..pdf. 

283. Товарознавство. Непродовольчі товари (Розділ "Господарські товари") : 

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

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / авт. С. О. Сіренко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/100_2018/Tovaroz. 

Neprod. tovary.pdf. 

284. Товарознавство. Непродовольчі товари. Розділи "Товарознавство 

електропобутових товарів", "Товарознавство товарів культурно-побутового 

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

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" / 07 "Управління та 

адміністрування" / авт. А. С. Тернова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/99_2018/Tovarozn. Neprod. tovary.pdf. 

285. Товарознавство. Послуги : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

"Управління та адміністрування" / авт. С. О. Сіренко. — Електронна копія. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/145_2018/Tovaroznavstvo. Posluhy.pdf. 

286. Товарознавство. Харчові продукти (Розділ "Мясо та м'ясні товари") : завдання 

до лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 0305 "Економіка та підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 030510 "Товарознавство та комерційна діяльність" / 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "ТКЛ" / авт.: Г. С. Лояніч, 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/88_2018/Tovarozn. Kharch. produkty (Miaso ta miasn. 

prod.).pdf. 

287. Товарознавство. Харчові продукти (розділ "Харчові жири") : завдання до 

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

знань 0305 "Економіка та підприємництво" / 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 030510 "Товарознавство та комерційна діяльність" / 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "ТКЛ" / авт.: Г. С. Лояніч, 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/83_2018/Tovarozn. Kharchov. prod. (rozd. Kharchov. 

zhyry).pdf. 

288. Товарознавчі складові ринкознавства : робоча програма [Електронний 
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ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво" / розроб. С. В. Гирич, А. С. Тернова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/147_2018/Tovarozn. skladovi 

rynkozn..pdf. 

289. Україна у цифрах 2017 [Електронний ресурс] : стат. збірник / Державна 

служба статистики України ; за ред. І. Є. Вернера. — Електронні дані. – Київ : 

Консультант, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/Ukraina u tsyfrakh 2017.pdf. – Загол. з 

титул. екрану. 

290. Гриценко Т. Б.  Українська мова за професійним спрямуванням 

[Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. Б. Гриценко. — Електронні дані. – Київ : 

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

доступу: http://10.0.2.150/docs/CUL/2018/Ukrainska mova za prof. spriam..pdf. 

291. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук 

[Електронний ресурс] : наук. журнал. вип.1 / відп. ред. Т. Гранчак. – Київ : КНУКіМ, 

2018. –  + Електронна копія. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zhurnaly/2018/Ukr. zhurnal z bibliotekozn. ta inform. nauk 

vyp.1.pdf. 

292. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук 

[Електронний ресурс] : наук. журнал. вип.2 / відп. ред. Т. Гранчак. – Київ : КНУКіМ, 

2018. –  + Електронна копія. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zhurnaly/2018/Ukr. zhurnal z bibliotekozn. ta inform. nauk 

vyp.2.pdf. 

293. Управління змінами : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. Н. О. Андрущенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/169_2018/Upravlinnia zminamy.pdf. 

294. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : 

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

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" / розроб. В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/161_2018/Upravlinnia mizhnar. 

konkurentosprom. pidpr..pdf. 

295. Управління проектами : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Управління та 

адміністрування" / авт. В. В. Соколовська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/99_2018/Upravlinnia proektamy.pdf. 

296. Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі : завдання до 

практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 

"Сфера обслуговування" / розроб. І. В. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/164_2018/Upravl. proektamy v hot. ta 

restor. biznesi.pdf. 

297. Управління проектами в туризмі : завдання до практичних занять 

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

обслуговування" / розроб. І. В. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 
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доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/169_2018/Upravl. proektamy v turyzmi.pdf. 

298. Управління публічними закупівлями : методичні рекомендації до 

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

07 "Управління та адміністрування" / розроб. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/162_2018/Upravlinnia 

publichnymy zakupivliamy.pdf. 

299. Управління публічними закупівлями : робоча програма [Електронний 

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

/ розроб. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/155_2018/Upravlinnia publichnymy zakupivliamy.pdf. 

300. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності : методичні 

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

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

адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" / авт. Н. В. Корж. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/82_2018/Upravlinnia ryzykamy v ZED.pdf. 

301. Управління ризиками підприємства : методичні рекомендації до 

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

"Соціальні та поведінкові науки" / авт. В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/161_2018/Upravlinnia ryzykamy 

pidpryiemstva.pdf. 

302. Управління якістю : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

спеціаліз. / освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика", "Товарозн. та 

експертиза в митній справі" / авт. В. В. Шарко. — Електронна копія. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/80_2018/Upravlinnia yakistiu.pdf. 

303. Власенко І. В.  Управління якістю в туризмі [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / І. В. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/135_2018/Upravl. yakistiu v turyzmi.pdf. 

304. Гладій І. О.  Управлінська звітність [Електронний ресурс] : опорний конспект 

лекцій / І. О. Гладій, О. М. Дзюба, Л. А. Майстер. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/118_2018/Upravlinska zvitnist.pdf. 

305. Фізичне виховання. Аеробіка (секція) : програма та робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / авт. 

Ю. С. Чехівська, С. В. Сальнікова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/81_2018/Fiz. vykhovannia. Aerobika.pdf. 

306. Фізичне виховання. Баскетбол (секція) : програма та робоча програма 

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

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/81_2018/Fiz. vykhovannia. Basketbol.pdf. 

307. Філософія : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 
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ступінь "бакалавр" : галузь знань "Соц. та повед. науки", "Управл. та адмініструв.", 

"Право", "Інформац. технол.", "Виробництво та технол.", "Сфера обслуговув.", 

"Публ. управл. та адмініструв.", "Міжнар. відносини" / авт. М. М. Бичков. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/81_2018/Filosofiia.pdf. 

308. Фінанси зарубіжних корпорацій : методичні рекомендації до самостійної 

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

та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка" 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/69_2018/Finansy zarub. korporatsii.pdf. 

309. Бедринець М. Д.  Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. — Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

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

http://10.0.2.150/docs/CUL/2018/Finansy pidpryiemstv.pdf. 

310. Фінансова статегія підприємства : методичні рекомендації до самостійної 

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

та поведінкові науки" / розроб. О. П. Мельничук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/164_2018/Fin. statehiia 

pidpryiemstva.pdf. 

311. Фінансове право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

/ розроб. В. М. Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. –  + Електронна копія. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/149_2018/Finansove pravo.pdf. 

312. Фінансове право : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" / розроб. В. М. Панькевич. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/148_2018/Finansove 

pravo.pdf. 

313. Фінансовий моніторинг : завдання до практичних занять [Електронний 

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

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

фінанси" / авт. О. В. Смагло. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/84_2018/Finansovyi monitorynh.pdf. 

314. Фінансовий облік : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

071 "Облік і оподаткування" / авт.: І. О. Гладій, Л. А. Майстер. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/70_2018/Finansovyi oblik.pdf. 

315. Романовська Ю. А.  Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / Ю. А. Романовська, Л. М. Маршук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/135_2018/Finansovyi rynok.pdf. 

316. Фінансовий ринок : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 05 

"Соціальні та поведінкові науки" / розроб. Л. М. Маршук. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 



78 

 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/169_2018/Finansovyi rynok.pdf. 

317. Демченко О. П.  Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн 

[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / О. П. Демченко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/118_2018/Fin. ta kred. 

syst. zarub. krain.pdf. 

318. Форензік : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

/ авт. В. В. Покиньчереда. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/102_2018/Forenzik.pdf. 

319. Форензік : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль" 

/ авт. В. В. Покиньчереда. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/98_2018/Forenzik.pdf. 

320. Хімія : завдання до лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

комерційна логістика" / авт. О. В. Василишина. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/88_2018/Khimiia.pdf. 

321. Цивільне право : робоча програма [Електронний ресурс] : галузь знань 08 

"Право" / розроб.: Т. І. Сухоребра, Т. М. Шевчук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/168_2018/Tsyvilne pravo.pdf. 

322. Чорна Наталія Миколаївна [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Chorna N.M..pdf. 

323. Штифурак Віра Євгенівна [Електронний ресурс] : бібліографічний 

покажчик до 50-річчя Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

/ уклад.: Л. В. Карпусь, О. Й. Комар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – (Нехай не згасне світ науки). – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2018/141_2018/Shtyfurak V.Ye..pdf. 

324. Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності : методичні 

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

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

освіт. прогр. "Економіка підприємства" / авт. Т. І. Сухоребра. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2018/67_2018/Yuryd. vidpov. u sferi 

pidpr. d-sti.pdf. 

325. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні 

підприємством [Електронний ресурс] : тези доповідей III студентської вузівської 

наукової конференції , 5 листопада 2018 року / від. ред. Л. Б. Ліщинська. — 

Електронні дані. – Вінниця, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2018/Matematychni metody tezy 
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2018.pdf. 

326. Боковець В. В.  Організація праці менеджера [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / В. В. Боковець, С. П. Медецька, І. І. Цаль. — Електронні дані. – Вінниця : 

Глобус-Прес, 2013. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/Orhaniz. pratsi menedzhera.pdf. 

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

ресурс] : V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, збірник 

наукових праць, 19 жовтня 2018 року. Ч.1. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2018/Menedzhment XXI st. Ch.1 

2018.pdf. 

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

ресурс] : V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, збірник 

наукових праць, 19 жовтня 2018 року. Ч.2. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2018/Menedzhment XXI st. Ch.2 

2018.pdf. 

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

ресурс] : V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, збірник тез 

доповідей, 19 жовтня 2018 року. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2018/Menedzhment XXI st. tezy 

2018.pdf. 

330. Статистичний щорічник України за 2017 рік [Електронний ресурс] 

/ Державна служба статистики України ; за ред. І. Є. Вернера ; відп. за випуск 

О. А. Вишневська. — Електронні дані. – Київ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/Statystychnyi 

shchorichnyk Ukrainy 2017.pdf. – Загол. з титул. екрану. 

 

 

 

 


