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Гулівата І. О.  Вища та прикладна 

математика: теорія ймовірностей : 

навч. посібник / І. О. Гулівата, 

Л. П. Гусак, Л. М. Радзіховська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 208 с. + 

Електронна копія. 

Навчальний посібник містить загальні 

теоретичні положення основних розділів 

теорії ймовірностей. Виклад теоретичного 

матеріалу насичений прикладами 

розв’язування задач економічного змісту 

та матеріалами з історії розвитку окремих 

понять, розділів науки тощо. У посібнику 

запропоновано методичний супровід 

використання сучасних інформаційних 

технологій під час розв’язування окремих 

задач з теорії ймовірностей, застосування яких надає можливість звільнитися 

від рутинних операцій та зосередити увагу на конкретних проблемах, які є 

основними складовими глибоких математичних теорій. Для студентів 

економічних спеціальностей закладів вищої освіти. 

 

 

 

 

Гусак Л. П.  Вища та прикладна 

математика : практикум / Л. П. Гусак, 

І. О. Гулівата. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

176 с. + Електронна копія. 
 

Практикум містить завдання, методичні 

рекомендації та вказівки до їх виконання, 

тестові завдання для самоперевірки з 

кожної теми, передбаченої тематичним 

планом з дисципліни «Вища та 

прикладна математика». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Ковінько О. М.  Маркетинг в 

умовах міжнародної диверсифікації 

бізнес-діяльності : монографія 

/ О. М. Ковінько. – Київ : КНЕУ, 2017. – 

424 с. 
 

У монографії розглянуто засади 

становлення та розвитку міжнародного 

маркетингу, визначено сутність даного 

поняття та уточнено категоріальний апарат. 

Значну увагу приділено узагальненню 

теоретичних підходів науковців до 

управління маркетинговою діяльністю 

підприємства в умовах міжнародної 

диверсифікації. 

Розроблено методологічні основи оцінки 

факторів, що впливають на вибір ринків в 

умовах міжнародної диверсифікації 

бізнес-діяльності. З урахуванням 

міжнародного досвіду запропоновано методичні підходи до формування сучасної 

концепції маркетингу в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності 

аграрних підприємств України. 

Монографія буде корисною викладачам, аспірантам, здобувачам вищої освіти 

ВНЗ економічного профілю, керівникам і працівникам вітчизняних підприємств, що 

здійснюють бізнес-діяльність на міжнародних ринках, а також усім, хто цікавиться 

питаннями маркетингу в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності. 

 

 

 

Самохвал О. О.  Державне 

регулювання міжнародного туризму 

в німецькомовних країнах Західної 

Європи : навч. посібник 

/ О. О. Самохвал. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 88 с. + Електронна 

копія. 
 

Навчальний посібник «Державне 

регулювання міжнародного туризму в 

німецькомовних країнах Західної 

Європи» призначено для слухачів 

магістратури спеціальностей 

«Туризмознавство», «Міжнародний 

туризм», а також науковців та викладачів 

туризмознавчих дисциплін. 
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Самохвал О. О.  Туристична 

освіта Німеччини, Австрії та Швейцарії: 

історична ретроспектива та сучасний 

стан : навч. посібник 

/ О. О. Самохвал. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 108 с. + Електронна копія. 
 

Навчальний посібник «Туристична освіта 

Німеччини, Австрії та Швейцарії: історична 

ретроспектива та сучасний стан» 

призначено для студентів туризмознавчих 

спеціальностей і викладачів закладів вищої 

освіти, науковців, аспірантів і докторантів. 

 

 

 

 

 

Повстин О. В.  Професійна 

підготовка майбутніх фахівців у галузі 

безпеки людини до управлінської 

діяльності: теорія та практика : 

монографія / О. В. Повстин. – Львів : 

ЗУКЦ, 2018. – 499 с. 
У монографії розглянуто систему 

підготовки майбутніх фахівців у галузі безпеки 

людини до управлінської діяльності. На основі 

науково-методологічного аналізу, з 

урахуванням тенденцій професійної 

підготовки фахівців різних напрямів галузі 

безпеки людини, а також напрямів 

модернізації вищої освіти уточнено дидактичні 

та психологічні аспекти управлінської 

підготовки майбутніх фахівців у галузі безпеки 

людини; розроблено структурні компоненти 

їхньої управлінської компетентності; 

обґрунтовано педагогічні умови і побудовано 

модель, що відображає авторську систему підготовки курсантів і студентів 

закладів вищої освіти ДСНС України до управлінської діяльності; підготовлено 

концепцію, вдосконалено методичні підходи і запропоновано технологію вирі-

шення цієї проблеми. 

Для керівників, методистів і науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, 

аспірантів, курсантів і студентів профільних закладів, викладачів вищої освіти, а 

також дослідників у галузі теорії та методики професійної освіти. 
 

 



 

"Братня" навала. Війни Росії проти 

України XII-XXI ст. / В. Брехуненко, 

В. Ковальчук, М. Ковальчук, 

В. Корнієнко ; під заг. ред. В. 

Брехуненка. – Київ : Друкарня 

"Бізнесполіграф", 2016. – 248 с. : іл. 
У книзі в науково-популярному форматі 

розглядаються численні російсько-

українські війни включно з Вітчизняною 

війною українців за незалежність, яка 

розпочалася зі вторгнення російських 

окупантів в Україну в лютому 2014 р. 

Простежено, що коріння цих війн сягають XII 

ст. Показано, що саме війни як втілення 

постійних агресивних планів Московії / Росії 

заволодіти українськими землями 

визначали головну вісь російсько-

українських стосунків. Описано мотиви, 

визрівання та хронологію війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їхній 

вплив на українську перспективу. Вітчизняна війна, яку Україні доводиться 

вести з 2014 p., розглядається на тлі перегуків між путінською агресією та 

московськими стратегіями війн проти України XV-XX ст. 

Для всіх, хто цікавиться історією українсько-російських стосунків та історією 

України загалом. 

 

 

Брехуненко В.  Війна за свідомість. 

Російські міфи про Україну та її минуле 

/ В. Брехуненко. – Київ : Віпол, 2017. – 

280 с. : іл. 
У книзі за допомогою наукових 

аргументів спростовуються ключові 

російські міфи про Україну та українську 

історію. Проаналізовано ідеологічну 

спрямованість кожного міфу, історичне 

підґрунтя російських спекуляцій, обґрунто-

вано підстави заперечення спотворених 

образів нашого минулого, 

цілеспрямовано нав’язуваних Москвою 

ось уже протягом кількох століть. У тих 

випадках, коли сучасний міф має довгу 

історію, простежено еволюцію його змісту. 

Для всіх, хто цікавиться історією України 

та українсько-російських стосунків.  
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Брехуненко В.  Війни українських 

козаків з Росією в XVI-XVII ст. 

/ В. Брехуненко. – Київ : Друкарня "Рута", 

2015. – 64 с. : іл. – (Перемоги української 

зброї). 

 

Книга в науково-популярному викладі 

оповідає про одну із сторінок української 

історії - війни українських козаків з 

Московією в XVI-XVII ст. Подано 

хронологію збройних сутичок, 

розглядаються мотиви козацьких 

вторгнень у межі московських земель, 

відтінено внесок козацтва в переможні 

війни Речі Посполитої з Московською 

державою. Докладно описано 

знаменитий рейд гетьмана Петра 

Сагайдачного на Москву 1617 р. 

Висвітлено причини і перебіг українсько-московської війни 1658-1659 pp., а 

також Конотопської битви, яка стала славетною сторінкою української історії. 

Для всіх, хто цікавиться історією українського козацтва та минулим України 

загалом. 

 

 

Леп'явко С.  "Рятівники від турецької 

хмари": Запорожці і Хотинська війна 1621 

р. / С. Леп'явко. – Київ : Житомирська 

облдрукарня, 2013. – 64 с. : іл. – 

(Перемоги української зброї). 

У книзі в науково-популярному 

форматі розповідається про 

непересічну роль українського козацтва 

в перемозі над військом султана 

Османа II в Хотинській війні 1621 року. 

Простежено причини та перебіг 

Хотинської війни, від якої залежала 

подальша доля Східної Європи, 

показано наскільки багато залежало 

Речі Посполитій від участі Війська Запо-

розького в ній, розглянуто козацькі 

морські походи козаків як важливу 

складову війни, а також вирішальний 

внесок козаків на чолі з гетьманом 

Петром Конашевичем-Сагайдачним у перемогу під Хотином. 

Для всіх, хто цікавиться українською історією. 



Чухліб Т.  Українська звитяга у 

Віденській битві народів 1683 року 

/ Т. Чухліб. – Київ : Житомирська 

облдрукарня, 2013. – 64 с. : іл. – 

(Перемоги української зброї). 

У книзі у науково-популярному стилі 

висвітлюється участь українців у 

Віденській битві - одному з найбільших 

військово-політичних конфліктів 

ранньомодерної історії світу. 12 

вересня 1683 року у битві з вояками 

Османської імперії за тогочасну 

політичну столицю Європи, місто Відень, 

козаки, шляхтичі, міщани, селяни та 

навіть ченці і священики з України 

(Львівщини, Белзчини, Холмщини, 

Підляшшя, Тернопілля, Волині, Поділля, 

Київщини, Чернігівщини) складали 2/3 

війська на чолі з королем Речі Посполитої Яном III Собеським та зробили 

величезний внесок в історичну перемогу над турецько-татарським 

військом. А блискучий рейд українських козаків під орудою гетьмана 

Степана Куницького до Молдови та Придунав’я восени 1683 р. з 

оволодінням фортецями Кілія та Ізмаїл прогримів на всю Європу, 

викликавши непідробне захоплення. 

Для всіх, хто цікавиться українською історією. 

 

 

 

Шкільник М.  Україна у боротьбі за 

державність в 1917-1921 рр. : спомини і 

роздуми / М. Шкільник ; упоряд. В. 

Верстюк. – Київ : Видавництво "Кліо", 

2016. – 512 с. 

Спогади і роздуми М. Шкільника 

відтворюють доленосні для України події 

революції 1917-1921 pp., час визвольних 

змагань, героїчних спроб визволення з-під 

російського імперського ярма, 

відновлення української державності. 

Книга насичена цікавим фактичним 

матеріалом, часто унікальним, 

закарбованим лише в пам'яті автора. Він, 

урядовець тогочасних українських міні-

стерств, подає своє бачення 

революційних подій, аналізує їх та 

намагається знайти причини поразок 

визвольних змагань. На його думку, 
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 однією з них є дискредитація української ідеї П. Скоропадським, який під 

вивіскою «Української Держави» готував відновлення «єдиної і неподільної» 

Росії. 

Книга адресована науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто 

цікавиться історією України. 

 

 

Війна і міф. Невідома Друга 

світова / [авт.: І. Бігун, С. Бутко, В. 

В'ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. 

Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. 

Короленко, М. Майоров, В. Павлов, Р. 

Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. 

Яременко] : за заг. ред. О. Зінченка, В. 

В'ятровича, М. Майорова. – Харків : 

Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 272 с. : 

іл. 

За 70 років, що минули від 

завершення Другої світової війни, чи ми 

дізналися всю правду про неї? Багато 

наших знань досі в полоні міфів, табу та 

пропаганди. 

У книжці - вибрані 50 сюжетів від 15 

авторів. Робота істориків ґрунтується на 

довготривалих дослідженнях та 

опрацюванні розсекречених документів. 

Її результати свідчать: ці сюжети – міф. Дізнайтеся про них і ви. 

 

 

 

 

 Україна у Другій світовій війні. До 

70-річчя перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. – Київ : УІНП, тексти 

та оформлення, 2015. – 27 с. : іл. 

 

Українці в Другій світовій війні. Факти, 

цифри, особи. Складна картина 

світового протистояння на нашій землі та 

українці на всіх фронтах глобального 

конфлікту. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Маршал Жуков і українці у Другій 

світовій війні / [авт.: Л. Лук'яненко]. – 

Київ : Альфа Реклама, 2013. – 48 с. 

 

Страшні роки Другої світової війни 

залишили незагойні рани на тілі 

Української Нації. Правду про роль 

маршала Жукова у нищенні українців 

розкриває книга Левка Лук’яненка. 

Це видання побачило світ за сприяння 

Української республіканської партії 

«Собор» - найстарішої політичної партії 

нової України, що послідовно обстоює 

відродження України й пробудження 

національного духу всіх українців. 

Нехай ця книга допоможе розчистити 

замулені криниці нашої історичної 

пам’яті, згадати, як насправді було все в 

тій страшній війні, свідком якої мені випало бути. 

Можливо, Вам також є що сказати? 

 

 

Кожевніков В.  Яка Національна Ідея 

Українців? Що таке український 

націоналізм? Хто такі українські 

націоналісти? / В. Кожевніков. – Київ : 

Пандемія, 2015. – 56 с. 

У брошурі дано визначення 

української національної ідеї (УНІ), 

показано, чому вона потрібна народу і 

як нею користуватися. Проаналізовано 

основні складові УНІ. В популярній 

формі викладено суть українського 

націоналізму. Розглянуто причини 

ворожого ставлення російських 

шовіністів, сіоністів і антинародної 

влади до українських націоналістів. 

Національна ідея тільки тоді 

приносить народу користь і щастя, 

коли вона справедлива, приваблива і 

зрозуміла кожному громадянину та не відлякує сусідні народи. Тільки 

правильно сформульована Українська Національна Ідея здатна 

об'єднати українців різних верств населення в усіх областях України. Для 

цього влада має спрямувати зусилля інтелігенції на просвітництво народу.  

Доведено, що націоналізм - це єдина ідеологія, яка здатна захистити 

український народ і від страхіття змосковщення, і від недоліків глобалізації.  
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Кожевніков В.  Сувора розмова про 

"язик" і мову / В. Кожевніков. – Київ : 

Панмедія, 2015. – 64 с. 

У брошурі аналізуються деякі гострі 

аспекти мовної політики в Україні, 

формуються вимоги до варіантів 

розв’язання мовного питання в світлі 

української національної ідеї, на 

численних прикладах засвідчено 

переваги української мови над 

російською і обґрунтовано думку про 

недоцільність і навіть шкідливість 

вивчення російської мови українцями. 

Викладено цікавий досвід автора щодо 

власного повернення до української 

мови. Доведено, що всі культурні 

російськомовні громадяни неодмінно 

повинні знати українську мову, бо вона 

- первинна. Українці, прочитавши цю 

брошуру, навчаться берегти рідну мову і захищати її від чужомовних зайд, 

неуків, невігласів і зрозуміють, що Путін не пішов би на нас війною, якби 

ми не розмовляли російською мовою. 

Брошура стане в нагоді кожному, хто цікавиться мовною проблемати-

кою, особливо батькам школярів, викладачам української мови, виховате-

лям, студентам. 

А головна мета автора - привернути увагу філологів до піднятих в цій 

брошурі проблем. 

 

Базів В.  Армагедон на Майдані : 

роман-реквієм / В. Базів. – Київ : 

Український пріоритет, 2014. – 160 с. 

Безпощадне у своїй невідворотній 

сповідальності та всепоглинальне за 

своїм гостросюжетним магнетизмом. 

Письмо автора справляє на читача 

вулканічне потрясіння, як і сам 

феномен Майдану на самосвідомість 

сучасного землянина. На смисловому 

тлі подається документальна 

маловідома історія про те, що і як при-

звело до Повстання, котре стало 

безпрецедентним актом кривавого 

вознесіння із провалля гуманітарно-

кримінальної катастрофи для майже 

50-мільйонного людського 

згромадження в центрі Європи. 

Водночас всенародний Бунт Гідності 

став прологом до визвольної війни — у 



супрязі з усім прогресивним світом — древньої Нації проти планетарної 

загрози земній цивілізації, яка постала перед очманілим людством 

осатанілими ордами московських варварів, що виринули на полях 

глобальної епохи із темних віків. 

 

 

Герасименко О.  Майдан після 

Майдану / О. Герасименко. – Київ : Віпол, 

2016. – 136 с. : фото. 

Написати цю книгу мене надихнуло 

сором'язливе замовчування подій на 

Майдані Незалежності після Революції 

Гідності. Тим більш, що все частіше 

можна почути, що Революція ще не 

закінчилася, вона продовжується. Для 

багатьох учасників тих подій ще тоді, в 

лютому 2014 року, було це зрозуміло. 

Але довелося вибирати: або воювати, 

або тиснути на владу. Частина активістів 

залишилася на Майдані. Не всі їх 

розуміли, багато образливих слів 

доводилося вислуховувати. Ціле 

спекотне літо майданівці намагалися 

контролювати владу, підштовхувати її до 

реальних дій та проведення реформ. 

Однак встояти проти "системи" Майдан не зміг. Тому Революцію ще не 

закінчено і ми повинні завершити розпочату справу. 

 

 

Чухліб Т. В.  Петро Дорошенко 

/ Т. В. Чухліб. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 

64 с. : іл. – (Стозір'я. Бібліотека 

української родини: державні діячі, 

дипломати, військові діячі). 

 

У нарисі розкривається життя та 

діяльність одного з визначних державних 

діячів другої половини XVII ст., гетьмана 

України Петра Дорошенка (1665-1676 

pp.) - політика, дипломата, полководця і 

благодійника, який прагнув об'єднання 

всіх українських земель у єдиній 

державі. Перебуваючи в епіцентрі 

боротьби між Річчю Посполитою, 

Османською імперією та Московським 

царством, П. Дорошенко відстоював на-

ціональні інтереси українського народу. 

Розрахований на широке коло читачів. 
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Посівнич М.  Роман Шухевич 

/ М. Посівнич. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 

2007. – 64 с. : іл. – (Стозір'я. Бібліотека 

української родини: державні діячі, 

дипломати, військові діячі). 

 

Нарис присвячено життєвому шляху 

провідного члена ОУН та Головного 

командира УПА Романа Шухевича, 

незламного очільника національно-

визвольної боротьби українського 

народу проти тоталітарних імперій. 

Висвітлюється родинне, шкільне та 

студентське оточення, у якому 

формувався майбутній лідер. 

Характеризується особа Романа 

Шухевича, як керівника та людини, 

розкривається його роль у тогочасних 

суспільно-політичних процесах. 

Розрахований на широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

 

Пархоменко Л. О.  Микола 

Леонтович / Л. О. Пархоменко. – Київ : 

Атлант ЮЕмСі, 2007. – 64 с. : іл. – 

(Стозір'я. Бібліотека української родини: 

творці музики). 

 

Цей нарис - про короткі стежки 

життя і творчости геніяльного 

композитора Миколи Леонтовича, 

якому відкрилася душа співочої 

України, а його музика зачарувала 

світ. Текст оснащений диском, що 

містить 17 композицій митця, 

виконаних кращими хорами України. 

 Розрахований на широке коло 

читачів. 

 

 

 

 

 



Семків Р. А.  Іван Малкович, 

український видавець і поет 

/ Р. А. Семків. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 

2008. – 64 с. : іл. – (Стозір'я. Бібліотека 

української родини: підприємці, 

благодійники, письменники). 

У нарисі оповідається про 

відомого українського видавця й 

поета-модерніста Івана Малковича. 

Окрім біографії Малковича-митця, 

розгорнуто історію становлення 

створеного ним видавництва «А-БА-БА-

ГА-ЛА-МА-ГА», яке можна вважати 

одним із найуспішніших сучасних 

українських видавництв. Аналізується 

стильова палітра поезій Івана 

Малковича, невелику добірку яких 

вміщено наприкінці книжки. 

Розрахований на широке коло читачів. 

 

 
 

Шевчук О.  Великодня веселка 

/ О. Шевчук. – Київ : Дніпро, 2004. – 127 

с. 
У книзі розповідається про писанки і 

писанкарство — один із оригінальних 

видів українського народного 

мистецтва. Зі сторінок книги постає 

історія виникнення писанки, зв’язок з 

прадавніми джерелами мистецтва, їхня 

класифікація за орнаментальними 

мотивами і за способом виконання, 

регіональні особливості. 

Детально розповідається про 

технологію розписування і фарбування, 

подаються стародавні поради і рецепти 

оздоблення писанок і крашанок, 

методичні рекомендації з організації 

роботи з писанкарства в школах та 

позашкільних закладах. 

Видання адресоване 

мистецтвознавцям, працівникам музеїв, 

учням і студентам та широкому колу читачів.  
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1. Міненко М. А.  Адміністративний менеджмент : опорний конспект лекцій 

/ М. А. Міненко, Р. А. Науменко, І. П. Миколайчук. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 60 с. 
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3. Алданькова Г. В.  Дизайн у рекламі : опорний конспект лекцій 

/ Г. В. Алданькова. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 104 с. 
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115 c. + Електронна копія. 

7. Бай С. І.  Кроскультурний менеджмент : опорний конспект лекцій / С. І. Бай, 

Ю. В. Гайдай, К. С. Кандагура. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 86 с. 
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2018. – 63 с. + Електронна копія. 
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/ О. П. Демченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

113 с. + Електронна копія. 
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товари" : опорний конспект лекцій / С. О. Сіренко, В. В. Шарко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 135 с. + Електронна копія. 

 

Методичні видання 
 

1. Revenue менеджмент : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 18 "Виробництво та технології" 

/ розроб. Н. В. Корж. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

25 с. + Електронна копія. 
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Ю. Семенюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 23 с. + 

Електронна копія. 

4. Алгоритми та структури даних : методичні рекомендації та індивідуальні 

завдання : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : 

спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / авт.: М. О. Цензура, С. І. 

Міхневич. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 132 с. 

5. Аудит, аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 

підприємництво/07 "Управління та адміністрування"" / розроб.: Г. В. Даценко, 

Н. В. Коцеруба, С. П. Ковальчук, Л. О. Чолій. – Вінниця : Видавничо-редакційний 



відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 31 с. + Електронна копія. 
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роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 27 с. + Електронна копія. 
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Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 19 с. + Електронна копія. 

8. Банківська система : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

Л. М. Маршук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 59 

с. + Електронна копія. 

9. Банківська система : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. О. П. Демченко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 26 с. + Електронна копія. 
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 30 с. + Електронна копія. 

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

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

прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб.: Н. М. Чорна, А. В. 

Лук'янець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 14 с. + 

Електронна копія. 

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

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

ресторанна справа" : освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб.: І. 

О. Мазуркевич, Н. В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. – 20 с. + Електронна копія. 
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19. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" / розроб.: Т. В. Семко, О. 

А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 30 с. + 

Електронна копія. 

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

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

банківська справа та страхування" / розроб.: І. В. Гнидюк, Л. М. Маршук. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 42 с. + Електронна 

копія. 

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

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

справа та страхування" / розроб.: І. В. Гнидюк, Л. М. Маршук. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 36 с. + Електронна копія. 

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

знань 0304 "Право" / розроб.: Т. І. Сухоребра, І. П. Бахновська, І. М. Білоус, В. М. 

Панькевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 17 с. + 

Електронна копія. 

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

знань 28 "Публічне управління та адміністрування" / розроб. Н. М. Махначова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 15 с. + Електронна 

копія. 

24. Внутрішньогосподарський контроль : методичні рекомендації до самостійної 

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

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

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

25. Гігієна та санітарія : завдання до лабораторних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" / розроб. В. В. 

Власенко, О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 32 с. + Електронна копія. 

26. Господарське право : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб. Н. П. Костюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 40 с. + Електронна копія. 

27. Господарське процесуальне право : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб. С. С. Павлов. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 29 с. + Електронна копія. 

28. Готельна справа : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 18 "Виробництво та технології", 07 

"Управління та адміністрування" / розроб. Н. В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 57 с. + Електронна копія. 

29. Готельна справа : методичні рекомендації до виконання курсової роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. Н. 

В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 39 с. + 

Електронна копія. 

30. Державна фіскальна політика : методичні рекомендації до самостійної 

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

адміністрування" / розроб. А. Є. Абдуллаєва. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 37 с. + Електронна копія. 

31. Державне антимонопольне регулювання : робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. О. П. 

Недбалюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 30 с. + 

Електронна копія. 

32. Державне антимонопольне регулювання : робоча програма : освіт. ступінь 



"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / авт. О. П. 

Недбалюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 25 с. + 

Електронна копія. 

33. Державне управління та місцеве самоврядування : методичні рекомендації 

до виконання курсових робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 

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

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 36 с. + Електронна копія. 

34. Державне управління та місцеве самоврядування : робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 28 

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

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 23 с. + Електронна копія. 

35. Державний фінансовий контроль організацій та установ : завдання до 

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

підприємництво" : 07 "Управління та адміністрування" / розроб. Л. О. Чолій. – 

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

копія. 

36. Державні фінанси : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. В. Гнидюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 25 с. + Електронна копія. 

37. Дизайн : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера обслуговування", 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб. Ю. О. Плясовиця, І. О. Мазуркевич. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 23 с. + Електронна копія. 

38. Договірне право : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право", 08 "Право" / розроб.: І. П. 

Бахновська, Т. М. Шевчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 30 с. + Електронна копія. 

39. Друга іноземна мова : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

О. О. Самохвал. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 67 

с. + Електронна копія. 

40. Екологічне право : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право", 08 "Право" / розроб. І. П. 

Бахновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 30 с. + 

Електронна копія. 

41. Екологічне право : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0304 "Право", 08 "Право" / розроб. І. П. Бахновська. – Вінниця : Видавничо-

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

42. Економіка державного сектору : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 28 "Публічне управління та 

адміністрування" / розроб. О. П. Недбалюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 30 с. + Електронна копія. 

43. Економіка торівлі : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. С. Д. Супрун. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 33 с. + Електронна копія. 

44. Економіка туризму : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. О. Мазуркевич. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 106 с. + Електронна 

копія. 

45. Економічна інформатика : завдання до лабораторних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 24 "Сфера 

обслуговування" / авт.: К. В. Копняк, Т. А. Остапенко. – Вінниця : Видавничо-
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 108 с. + Електронна копія. 

46. Економічний аналіз : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

29 "Міжнародні відносини", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління 

та адміністрування" / розроб. І. Ф. Лобачева. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 28 с. + Електронна копія. 

47. Експериментальний економічний аналіз : методичні рекомендації до 

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

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 30 с. + Електронна копія. 

48. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. С. О. Сіренко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 32 с. + Електронна копія. 

49. Електротехніка : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" / розроб. Б. П. 

Авксентюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 17 с. + 

Електронна копія. 

50. Європейська інтеграція : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

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

2019. – 28 с. + Електронна копія. 

51. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 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. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 472 с. + Електронна копія. 

52. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 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. – Вінниця : 

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

53. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : 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, К. Ю. 

Соколюк, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2019. – 521 с. + Електронна копія. 

54. Збірник тестових завдань для підготовки до 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. – 478 с. + Електронна копія. 

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

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

спеціаліз. "Комерційне право" : д. ф. н. / розроб.: Т. І. Сухоребра, В. М. 

Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, Є. В. Бернада. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 500 с. + Електронна копія. 

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

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

спеціаліз. "Фінансове право" : д. ф. н. / розроб.: Т. І. Сухоребра, В. М. 



Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, Є. В. Бернада. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 497 с. + Електронна копія. 

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

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

спец. 020303 "Філологія. Переклад" : в. ф. н. / розроб.: Н. Л. Замкова, Н. Б. 

Іваницька, В. О. Нечипоренко, С. Д. Чугу, С. В. Гладьо, А. І. Калініченко, О. О. 

Самохвал, Н. В. Войнаровська, Л. Я. Терещенко, Т. І. Ковалевська, І. В. Ткачук, 

С. А. Медведєва. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

529 с. + Електронна копія. 

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

екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 051 "Економіка" : спеціаліз. 

"Міжнародна економіка" : д. ф. н. / розроб.: Л. П. Давидюк, Н. М. Богацька, О. 

М. Кульганік, О. П. Мельничук, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 490 с. + Електронна копія. 

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

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

підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : 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. – 490 с. + 

Електронна копія. 

60. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до вкаліфікаційного 

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, М. Ю. Мироненко, Ю. А. 

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

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 515 с. + Електронна 

копія. 

61. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : д. ф. н. / розроб.: І. І. Поліщук, О. М. 

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

КНТЕУ, 2019. – 494 с. + Електронна копія. 

62. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 

екзамену : 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. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2019. – 487 с. + Електронна копія. 

63. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 

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

підприємництво" : спец. 6.030504 "Економіка підприємства" : д. ф. н. / розроб.: 

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, 2019. – 516 с. + Електронна копія. 

64. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного 

екзамену : 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. В. 

Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 509 с. + 

Електронна копія. 
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65. 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" : д. 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, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 508 с. + Електронна копія. 

66. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаціного 

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

адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "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. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 611 с. + Електронна 

копія. 

67. 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" : д. 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, 2019. – 516 с. + 

Електронна копія. 

68. Збірник тестових та типових творчих завдань кваліфікаційного екзамену : освіт. 

ступінь "бакалавр" : спец. 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, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 523 с. + Електронна копія. 

69. Звітність бюджетних установ : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

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

Откаленко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 56 с. + 

Електронна копія. 

70. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : завдання до практичних занять : 

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

"Сфера обслуговування" / розроб. І. Ю. Семенюк. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 68 с. + Електронна копія. 

71. Зовнішньоекономічні зв'язки України : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 28 

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

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 26 с. + Електронна копія. 

72. Зовнішньоекономічні зв'язки України : методичні рекомендації до самостійної 

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

адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування" / розроб. Л. В. 

Бондарчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 20 с. + 

Електронна копія. 

73. Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів : завдання до 

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

адміністрування" / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 42 с. + Електронна копія. 

74. Інвестування : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

Абдуллаєва. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 47 с. + 

Електронна копія. 

75. Інвестування : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 



"Управління і адміністрування" / розроб. О. А. Поліщук. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 22 с. + Електронна копія. 

76. Інжиніринг будівель : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

18 "Виробництво та технології" / розроб.: Н. М. Чорна, В. В. Швець. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 20 с. + Електронна копія. 

77. Інновінг в туризмі : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. І. В. 

Власенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 35 с. + 

Електронна копія. 

78. Іноземна мова за професійним спрямуванням : завдання до практичних 

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

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

спеціаліз. "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. Н. Л. 

Замкова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 62 с. + 

Електронна копія. 

79. Інформаційне право : завдання до практичних занять з дисципліни : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб. Н. П. Костюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 24 с. + Електронна копія. 

80. Інформаційне право : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / авт. Н. П. Костюк. – Вінниця : 

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

81. Інформаційні війни : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. О. Л. Маскевич. – 

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

копія. 

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

самостійної роботи студентів : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки", 12 "Інформаційні технології" / розроб.: Л. Б. 

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

2018. – 17 с. + Електронна копія. 

83. Інформаційні системи і технології в обліку : методичні рекомендації до 

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

адміністрування" / розроб. Т. Л. Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

84. Інформаційні системи і технології фінансового контролю : методичні 

рекомендації для самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. Г. Крупельницька. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 49 с. + Електронна копія. 

85. Кваліметрія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 

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

Паламарчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 14 с. + 

Електронна копія. 

86. Комунікативна лінгвістика : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" / розроб. Л. Я. 

Терещенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 54 с. + 

Електронна копія. 

87. Комунікативний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології", 

24 "Сфера обслуговування", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. В. В. 

Боковець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 40 с. + 

Електронна копія. 

88. Комунікативний менеджмент : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
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галузь знань 18 "Виробництво та технології", 24 "Сфера обслуговування", 07 

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 17 с. + Електронна копія. 

89. Корпоративні інформаційні системи : методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" / розроб. С. А. Яремко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 16 с. + Електронна копія. 

90. Корпоративні інформаційні системи : робоча програма : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. С. А. 

Яремко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 21 с. + 

Електронна копія. 

91. Криміналістика : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" / авт. І. М. Білоус. – Вінниця : 

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

92. Криміналістика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 

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

КНТЕУ, 2019. – 32 с. + Електронна копія. 

93. Кроскультурний менеджмент : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб.: В. В. Соколовська, І. 
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2019. – 26 с. + Електронна копія. 

145. Поведінка споживачів : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 
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165. Соціологія : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх галузей 

знань / розроб. О. А. Слободиська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
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Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 26 с. + Електронна 

копія. 

170. Страхування : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

А. Є. Абдуллаєва. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

46 с. + Електронна копія. 

171. Страхування : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" / розроб. Ю. А. Романовська. – Вінниця : 
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182. Товарознавство. Непродовольчі товари : методичні рекомендації до 

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

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

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 53 с. + Електронна копія. 

183. Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара : методичні рекомендації до 

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

адміністрування" / розроб. В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 24 с. + Електронна копія. 

184. Товарознавство. Послуги : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. С. О. Сіренко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 32 с. + Електронна 

копія. 

185. Товарознавчі складові ринкознавства : завдання до практичних занять : освіт. 

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

С. В. Гирич, А. С. Тернова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2019. – 68 с. + Електронна копія. 

186. Товарознавчі складові ринкознавства : методичні рекомендації до 

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

підприємництво" / розроб.: С. В. Гирич, А. С. Тернова. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 40 с. + Електронна копія. 

187. Торговельне обладнання : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. В. В. Шарко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 18 с. + Електронна 

копія. 

188. Туристична картографія : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб.: А. Г. Кізюн, К. Г. 

Малюта. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 44 с. + 

Електронна копія. 

189. Туристична картографія : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб.: 

А. Г. Кізюн, К. Г. Малюта. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2019. – 24 с. + Електронні дані. 

190. Туристична картографія : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. А. Г. Кізюн. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 20 с. + Електронна копія. 

191. Туристичні дестинації : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. Н. В. Корж. – 

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

копія. 

192. Туристично-рекреаційне країнознавство : робоча програма : освіт. ступінь 
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"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. А. Г. Кізюн. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 51 с. + Електронна 

копія. 

193. Управління безпечністю товарів : методичні рекомендації до самостійної 

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

адміністрування" / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

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

194. Управління інноваціями : методичні рекомендації до самостійної рботи : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адмініструвння" 

/ розроб. В. В. Боковець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2019. – 33 с. + Електронна копія. 

195. Управління інноваціями : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. В. В. Боковець. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 22 с. + Електронна 

копія. 

196. Управління корпораціями в туризмі : методичні рекомендації до 

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

обслуговування" / розроб. В. В. Боковець. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 22 с. + Електронна копія. 

197. Управління корпораціями у ресторанному бізнесі : методичні 

рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 

"Виробництво та технології" / розроб. В. В. Боковець. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 20 с. + Електронна копія. 

198. Управління персоналом : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. В. В. Соколовська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 22 с. + Електронна 

копія. 

199. Управління проектами : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. В. В. Соколовська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 17 с. + Електронна 

копія. 

200. Управління проектами в труризмі : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

/ розроб. І. В. Власенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2018. – 46 с. + Електронна копія. 

201. Управління публічними закупівлями : завдання до практичних занять : освіт. 

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

О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 40 с. + 

Електронна копія. 

202. Управління розвитком територій : завдання до практичних занять : освіт. 

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

"Управління та адміністрування" / розроб. Н. М. Махначова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 34 с. + Електронна копія. 

203. Управління якістю : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. Г. Власенко. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 40 с. + Електронна 

копія. 

204. Управління якістю : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 

07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 17 с. + Електронна копія. 

205. Управлінський облік в міжнародних корпораціях : робоча програма : освіт. 

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



Гладій. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 18 с. + 

Електронна копія. 

206. Управлінський облік у міжнародних корпораціях : методичні рекомендації 

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

адміністрування" / розроб. І. О. Гладій. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 29 с. + Електронна копія. 

207. Устаткування закладів ресторанного господарства : робоча програма : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" / розроб.: 

Н. М. Чорна, В. В. Швець, О. А. Іваніщева. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 20 с. + Електронна копія. 

208. Устаткування закладів туристично-рекреаційного комплексу : робоча 

програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" / розроб.: Н. М. Чорна, В. В. 

Швець. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 19 с. + 

Електронна копія. 

209. Фізичне виховання. Бокс : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : для 

всіх спеціальностей / розроб. О. А. Гуренко. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 18 с. + Електронна копія. 

210. Фізичне виховання. Легка атлетика : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : для всіх спеціальностей / розроб. М. І. Пуздимір. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 17 с. + Електронна копія. 

211. Фізичне виховання. Плавання : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : для всіх спеціальностей / розроб. С. В. Сальникова. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 26 с. + Електронна копія. 

212. Фізичне виховання. Спортивна секція "Настільний теніс" : завдання до 

практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх галузей знань / розроб. 

Ю. С. Чехівська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 34 

с. + Електронна копія. 

213. Фізичне виховання. Спортивна секція "Плавання" : робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / розроб. С. В. Сальникова. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 16 с. + Електронна 

копія. 

214. Фізичне виховання. Спортивна секція "Футбол" : завдання до практичних 

занять : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх галузей знань / розроб. А. А. 

Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 31 с. + 

Електронна копія. 

215. Фізичне виховання. Спортивна секція "Футбол" : робоча програма : освіт. 

ступінь "бакалавр" : для всіх галузей знань / розроб.: А. А. Бондар, С. С. 

Васькевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 14 с. + 

Електронна копія. 

216. Фізичні методи дослідження : методичні рекомендації до самостійної 

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

адміністрування" / розроб. Б. П. Авксентюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 24 с. + Електронна копія. 

217. Фінанси : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. 

Ю. А. Романовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

23 с. + Електронна копія. 

218. Фінанси страхових організацій : робоча програма : освіт. ступінь 

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

Демченко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 17 с. + 

Електронна копія. 
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219. Фінансовий аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

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

М. Денисюк, С. П. Ковальчук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. – 61 с. + Електронна копія. 

220. Фінансовий ринок : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. Ю. А. Романовська. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 18 с. + Електронна 

копія. 
 

Електронні ресурси 

 
1. Revenue менеджмент : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

"Виробництво та технології" / розроб. Н. В. Корж. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/18_2019/Revenue 

menedzhment.pdf. 

2. Адвокатура і нотаріат : 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. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/1_2019/Advokatura i notariat.pdf. 

3. Адміністративні послуги : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" 

/ розроб.: Н. М. Махначова, І. Ю. Семенюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/50_2019/Admin. 

posluhy.pdf. 

4. Бондар Н. Д.  Англійська мова для індустрії туризму [Електронний ресурс] = 

English for Tourism Industry : навч. посібник / Н. Д. Бондар, Г. В. Швець. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2019/4_2019/Anhl. mova dlia industrii turyzmu.pdf. 

5. Замкова Н. Л.  Англійська мова міжнародного бізнесу та торгівлі [Електронний 

ресурс] : навч. посібник / Н. Л. Замкова, Т. І. Ковалевська. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System requrements: 

Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2019/4_2019/Anhl. mova 

mizhnar. biznesu ta torhivli.pdf. 

6. Аудит, аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

0305 "Економіка та підприємництво/07 "Управління та адміністрування"" 

/ розроб.: Г. В. Даценко, Н. В. Коцеруба, С. П. Ковальчук, Л. О. Чолій. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/44_2019/Audyt, analiz hospod. di-sti.pdf. 

7. Аудиторське забезпечення М@А : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Управління та адміністрування" / розроб. І. Г. Крупельницька. — Електронна 

копія. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 



вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/65_2019/Audytorske zabezpechennia M&A.pdf. 

8. Аудиторські послуги : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/2_2019/Audytorski posluhy.pdf. 

9. Банківська система : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. Л. М. Маршук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/61_2019/Bankivska 

systema.pdf. 

10. Банківська система : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/42_2019/Bankivska systema.pdf. 

11. Безпека інформаційних систем і мереж : робоча програма [Електронний 

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

науки" / розроб. Л. П. Половенко. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/60_2019/Bezpeka informats. system 

ta merezh.pdf. 

12. Бізнес-планування : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. О. М. Кульганік. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/52_2019/Biznes-

planuvannia.pdf. 

13. Біржова торгівля : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 29 "Міжнародні 

відносини" / розроб. О. П. Недбалюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/52_2019/Birzhova torhivlia.pdf. 

14. Бренд-менеджмент : завдання до практичних занять [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/2019/13_2019/Brend-

menedzhment z.pdf. 

15. Бренд-менеджмент : 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/2019/13_2019/Brend-menedzhment m.pdf. 

16. Бюджетна система : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. Л. М. Маршук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/61_2019/Biudzhetna 
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systema.pdf. 

17. Бюджетна система : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління і адміністрування" / розроб. І. В. 

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

2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/43_2019/Biudzhetna systema.pdf. 

18. Виробнича (переддипломна практика) : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 

спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб.: 

Н. М. Чорна, А. В. Лук'янець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/30_2019/Vyrobn. (pereddypl.) prakt. 

MTB m.pdf. 

19. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 

спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. прогр. "Готельно-ресторанна 

справа" / розроб.: І. О. Мазуркевич, Н. В. Онищук. — Електронна копія. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/30_2019/Vyrobn. 

(pereddypl.) prakt. HRS m.pdf. 

20. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

/ розроб.: Т. В. Семко, О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/31_2019/Vyrobn. 

(pereddypl.) praktyka.pdf. 

21. Виробнича переддипломна практика : робоча програма [Електронний 

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

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

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

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/16_2019/Vyrobnycha pereddypl. 

praktyka m.pdf. 

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

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

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/16_2019/Vyrobnycha praktyka b.pdf. 

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

"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" / розроб. 

Н. М. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/52_2019/Vyrobnycha praktyka.pdf. 

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

"бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" / розроб.: Т. І. Сухоребра, І. П. 

Бахновська, І. М. Білоус, В. М. Панькевич. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/58_2019/Vyrobnycha 

praktyka.pdf. 

25. Гусак Л. П.  Вища та прикладна математика [Електронний ресурс] : 

практикум / Л. П. Гусак, І. О. Гулівата. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-



редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/67_2019/Vyshcha ta prykl. matem.. 

Praktykum.pdf. 

26. Гулівата І. О.  Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей 

[Електронний ресурс] : навч. посібник / І. О. Гулівата, Л. П. Гусак, 

Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/67_2019/Vyshcha ta prykl. matem. Teoriia ymov..pdf. 

27. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 75. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 75.pdf. 

28. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 76. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 76.pdf. 

29. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 77. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 77.pdf. 

30. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 78. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 78.pdf. 

31. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 79. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 79.pdf. 

32. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 
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ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 80. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 80.pdf. 

33. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 69. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 69.pdf. 

34. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 70. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 70.pdf. 

35. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 62. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 62.pdf. 

36. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 63. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 63.pdf. 

37. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 64. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 64.pdf. 

38. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 71. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 71.pdf. 



39. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 72. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 72.pdf. 

40. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 73. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 73.pdf. 

41. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 65. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 65.pdf. 

42. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 66. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 66.pdf. 

43. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 67. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 67.pdf. 

44. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 68. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 68.pdf. 

45. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доповідей VIII Всеукраїнської 

студентської наукової-практичної конференції "Актуальні проблеми 
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ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 23 

квітня 2019 року. Вип. 74. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Vatra 2019/Aktualni problemy 74.pdf. 

46. Внутрішньогосподарський контроль : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 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/2019/1_2019/Vnutrishnohospodarskyi kontrol.pdf. 

47. Вплив занять різними видами спорту на фізичні якості студентської молоді 

[Електронний ресурс] : матеріали круглого столу, 25 березня 2019 року / відп. 

ред. С. В. Сальникова, А. А. Бондар, М. І. Пуздимір. — Електронні дані. – 

Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2019/Vplyv zaniat riznymy vydamy 

sportu na fiz. yakosti stud. molodi.pdf. 

48. Гігієна та санітарія : завдання до лабораторних занять [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" / розроб. 

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/2019/13_2019/Hihiiena ta sanitariia.pdf. 

49. Господарське право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

/ розроб. Н. П. Костюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/14_2019/Hospodarske pravo.pdf. 

50. Господарське процесуальне право : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб. С. С. 

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

2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/16_2019/Hospodarske protsesualne pravo.pdf. 

51. Готельна справа : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 18 "Виробництво 

та технології", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. Н. В. Онищук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/29_2019/Hotelna sprava.pdf. 

52. Готельна справа : методичні рекомендації до виконання курсової роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" / розроб. Н. В. Онищук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/49_2019/Hotelna 

sprava.pdf. 

53. Державна фіскальна політика : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Управління та адміністрування" / розроб. А. Є. Абдуллаєва. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/66_2019/Derzh. fiskalna polityka.pdf. 

54. Державне антимонопольне регулювання : робоча програма [Електронний 

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

науки" / розроб. О. П. Недбалюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-



редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/59_2019/Derzh. antymonop. 

rehuliuv..pdf. 

55. Державне антимонопольне регулювання : робоча програма [Електронний 

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

адміністрування" / авт. О. П. Недбалюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/58_2019/Derzh. 

antymonop. rehuliuv..pdf. 

56. Самохвал О. О.  Державне регулювання міжнародного туризму в 

німецькомовних країнах Західної Європи [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / О. О. Самохвал. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/67_2019/Derzh. rehuliuv. mizhnar. 

turyzmu.pdf. 

57. Державне управління та місцеве самоврядування : методичні рекомендації 

до виконання курсових робіт [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" / розроб. Л. В. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/48_2019/Derzh. upravl. ta mistseve samovr..pdf. 

58. Державне управління та місцеве самоврядування : робоча програма 

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

адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування" / розроб. Л. В. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/45_2019/Derzh. upravl. ta mists. samovriaduv..pdf. 

59. Державний фінансовий контроль організацій та установ : завдання до 

практичних занять [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/2019/3_2019/Derzhavnyi finansovyi kontrol.pdf. 

60. Державні фінанси : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/59_2019/Derzhavni finansy.pdf. 

61. Дизайн : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

обслуговування", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. Ю. О. Плясовиця, 

І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/29_2019/Dyzain.pdf. 

62. Договірне право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

"Право" / розроб.: І. П. Бахновська, Т. М. Шевчук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/9_2019/Dohovirne 

pravo.pdf. 

63. Друга іноземна мова : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
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адміністрування" / розроб. О. О. Самохвал. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat 

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2019/1_2019/Druha inozemna 

mova.pdf. 

64. Екологічне право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право", 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/2019/9_2019/Ekolohichne pravo.pdf. 

65. Екологічне право : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 0304 "Право", 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/2019/2_2019/Ekolohichne pravo.pdf. 

66. Економіка державного сектору : робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 28 

"Публічне управління та адміністрування" / розроб. О. П. Недбалюк. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/59_2019/Ekonomika derzh. sektoru.pdf. 

67. Економіка торівлі : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. С. Д. 

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

2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/16_2019/Ekonomika torhivli.pdf. 

68. Економіка туризму : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

/ розроб. І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/15_2019/Ekonomika turyzmu.pdf. 

69. Економічна інформатика : завдання до лабораторних занять [Електронний 

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

науки" : 24 "Сфера обслуговування" / авт.: К. В. Копняк, Т. А. Остапенко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/1_2019/Ekonomichna informatyka.pdf. 

70. Економічний аналіз : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини", 05 "Соціальні та 

поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. Ф. 

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

КНТЕУ, 2019. –  + Електронна копія. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/60_2019/Ekonomichnyi analiz.pdf. 

71. Експериментальний економічний аналіз : методичні рекомендації до 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. С. П. Ковальчук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/64_2019/Eksperyment. ekonom. analiz.pdf. 

72. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів [Електронний ресурс] : освіт. 

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

О. Сіренко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 



КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/18_2019/Ekspertyza narkot., otruin. ta vybukh. 

rechov..pdf. 

73. Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? 

[Електронний ресурс] / уклад.: В. С. Пашкова, Т. О. Ярошенко. — Електронні 

дані. – Київ : Самміт-Книга, 2013. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/2019/Elektronni knyzhky.pdf. 

74. Електротехніка : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" 

/ розроб. Б. П. Авксентюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/39_2019/Elektrotekhnika.pdf. 

75. Європейська інтеграція : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

"Управління та адміністрування" / розроб. О. М. Кульганік. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/42_2019/Yevropeiska intehratsiia.pdf. 

76. Збірник тестових завдань для підготовки до 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/2019/40_2019/ZTZ KhTI d.pdf. 

77. Збірник тестових завдань для підготовки до 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/2019/40_2019/ZTZ HRS d.pdf. 

78. Збірник тестових завдань для підготовки до 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, К. Ю. Соколюк, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/40_2019/ZTZ TKL d.pdf. 

79. Збірник тестових завдань для підготовки до 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/2019/54_2019/ZTZ T d.pdf. 

80. Збірник тестових завдань для підготовки до 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, В. М. Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, Є. В. 
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Бернада. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/54_2019/ZTZ KP d.pdf. 

81. Збірник тестових завдань для підготовки до 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, В. М. Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, Є. В. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/54_2019/ZTZ FP d.pdf. 

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

екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 

"Гуманітарні науки" : спец. 020303 "Філологія. Переклад" : в. ф. н. / розроб.: Н. 

Л. Замкова, Н. Б. Іваницька, В. О. Нечипоренко, С. Д. Чугу, С. В. Гладьо, А. І. 

Калініченко, О. О. Самохвал, Н. В. Войнаровська, Л. Я. Терещенко, Т. І. 

Ковалевська, І. В. Ткачук, С. А. Медведєва. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/53_2019/ZTTTZ Filolohiia 

v.pdf. 

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

екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 051 

"Економіка" : спеціаліз. "Міжнародна економіка" : д. ф. н. / розроб.: Л. П. 

Давидюк, Н. М. Богацька, О. М. Кульганік, О. П. Мельничук, Т. І. Павлюк, І. Б. 

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

2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/53_2019/ZTTTZ ME d.pdf. 

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

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

"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна 

економіка" : 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/2019/5_2019/ZTTTZ ME z.pdf. 

85. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до вкаліфікаційного 

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, М. Ю. Мироненко, Ю. А. 

Романовська, О. П. Демченко, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик, А. Є. Абдулаєва. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/40_2019/ZTTTZ DF d.pdf. 

86. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 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, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/54_2019/ZTTTZ MTB d.pdf. 

87. 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. / 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, І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/54_2019/ZTTTZ DFK 

d.pdf. 

88. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до 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. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/53_2019/ZTTTZ MOT d.pdf. 

89. 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" : д. ф. н. / розроб.: І. І. 

Поліщук, О. М. Ковінько, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/53_2019/ZTTTZ Marketynh 

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" : спец. 6.030504 "Економіка підприємства" : д. 

ф. н. / розроб.: 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, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/53_2019/ZTTTZ EP d.pdf. 

91. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаціного 

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

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

"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, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/53_2019/ZTTTZ MZD d.pdf. 

92. 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" : д. 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, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/53_2019/ZTTTZ OAP d.pdf. 

93. Збірник тестових та типових творчих завдань кваліфікаційного екзамену 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 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, І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/54_2019/ZTTTZ EK 

d.pdf. 

94. Звітність бюджетних установ : завдання до практичних занять [Електронний 
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ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб. О. М. Откаленко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/3_2019/Zvitnist 

biudzhetnykh ustanov.pdf. 

95. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : завдання до практичних занять 

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

адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" / розроб. І. Ю. Семенюк. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/29_2019/ZED pidpryiemstva.pdf. 

96. Зовнішньоекономічні зв'язки України : завдання до практичних занять 

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

адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування" / розроб. Л. В. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/48_2019/Zovnishnoekon. zviazky Ukrainy.pdf. 

97. Зовнішньоекономічні зв'язки України : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Управління та адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування" 

/ розроб. Л. В. Бондарчук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/51_2019/Zovnishnoekon. zviazky 

Ukrainy.pdf. 

98. Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів : завдання до 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. Г. Власенко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/61_2019/Identyfik. ta metody vyznach. falsyf. tov..pdf. 

99. Поліщук О. А.  Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : опорний 

конспект лекцій / О. А. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/46_2019/Investytsiinyi 

menedzhment.pdf. 

100. Інвестування : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

адміністрування" / розроб. А. Є. Абдуллаєва. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/51_2019/Investuvannia.pdf. 

101. Інвестування : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління і адміністрування" / розроб. О. А. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/42_2019/Investuvannia.pdf. 

102. Інжиніринг будівель : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" / розроб.: Н. М. 

Чорна, В. В. Швець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/30_2019/Inzhynirynh budivel.pdf. 

103. Інновінг в туризмі : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 



[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/2019/17_2019/Innovinh v 

turyzmi.pdf. 

104. Іноземна мова за професійним спрямуванням : завдання до практичних 

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

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

страхування" : спеціаліз. "Фінанси, банківська справа та страхування" 

/ розроб. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2019/14_2019/Inoz. mova za prof. spriam..pdf. 

105. Інтерактивний освітній простір ЗВО [Електронний ресурс] : матеріали 

всеукраїнського науково-практичного вебінару, 4 березня 2019 року / відп. 

ред. Л. Б. Ліщинська. — Електронні дані. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2019/Interaktyvnyi osvit. prostir 

ZVO.pdf. 

106. Інформаційне право : завдання до практичних занять з дисципліни 

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

/ розроб. Н. П. Костюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/51_2019/Informatsiine pravo.pdf. 

107. Інформаційне право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / авт. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/14_2019/Informatsiine pravo.pdf. 

108. Інформаційні війни : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

/ розроб. О. Л. Маскевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/1_2019/Informatsiini viiny.pdf. 

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

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

галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 12 "Інформаційні технології" 

/ 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/2019/3_2019/Informats. systemy i 

tekhnol. v ekonomitsi.pdf. 

110. Інформаційні системи і технології в обліку : методичні рекомендації до 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. Т. Л. Бондар. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/17_2019/Informats. systemy i tekhnol. v obliku.pdf. 

111. Інформаційні системи і технології фінансового контролю : методичні 

рекомендації для самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

Крупельницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/29_2019/Informats. syst. i tekhnol. fin. kontr..pdf. 
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112. Кваліметрія : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний 

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

адміністрування" / розроб. В. І. Паламарчук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/49_2019/Kvalimetriia.pdf. 

113. Комунікативна лінгвістика : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[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/2019/15_2019/Komunikatyvna 

linhvistyka.pdf. 

114. Комунікативний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 

"Виробництво та технології", 24 "Сфера обслуговування", 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб. В. В. Боковець. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/49_2019/Komunikatyv. 

menedzhment.pdf. 

115. Комунікативний менеджмент : робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

"Сфера обслуговування", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. В. В. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/30_2019/Komunikatyvnyi menedzhment.pdf. 

116. Корпоративні інформаційні системи : методичні рекомендації до 

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

галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. С. А. Яремко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/52_2019/Korporat. informats. systemy.pdf. 

117. Корпоративні інформаційні системи : робоча програма [Електронний 

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

науки" / розроб. С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/47_2019/Koprotatyvni informats. 

systemy.pdf. 

118. Криміналістика : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

/ 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/2019/3_2019/Kryminalistyka.pdf. 

119. Криміналістика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб. І. М. Білоус. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/50_2019/Kryminalistyka.pdf. 

120. Кроскультурний менеджмент : робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

/ розроб.: В. В. Соколовська, І. Ю. Семенюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/59_2019/Kroskulturnyi 

menedzhment.pdf. 



121. Логістичний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. Г. О. Пчелянська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/61_2019/Lohistychnyi 

menedzhment.pdf. 

122. Логістичний менеджмент : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

О. Пчелянська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/38_2019/Lohistychnyi menedzhment.pdf. 

123. Макроекономічна політика : робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

адміністрування" / розроб. І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/58_2019/Makroekonomichna polityka.pdf. 

124. Бондаренко В. М.  Маркетинг інвестицій регіонального розвитку 

[Електронний ресурс] : монографія / В. М. Бондаренко, О. М. Ковінько, 

К. Ю. Соколюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/34_2019/Marketynh investytsii rehion. rozv..pdf. 

125. Маркетинг послуг : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

Поліщук, Л. П. Середницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/42_2019/Marketynh posluh.pdf. 

126. Маркетинговий аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. Г. О. Пчелянська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/17_2019/Marketynhovyi 

analiz.pdf. 

127. Маркетинговий аналіз : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

О. Пчелянська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/2_2019/Marketynhovyi analiz.pdf. 

128. Маркетингові комунікації : методичні рекомендації до виконання курсових 

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

"Управління та адміністрування" / розроб.: І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, О. Є. 

Громова, Ю. О. Головчук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/48_2019/Marketynhovi komunikatsii kr.pdf. 

129. Маркетингові комунікації : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. Ю. О. Головчук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/48_2019/Marketynhovi 

komunikatsii sr.pdf. 

130. Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті : робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
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адміністрування" / розроб. С. А. Сегеда. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/2_2019/Metody i modeli 

pryin. rishen v analizi ta audyti.pdf. 

131. Методологія і організація наукових досліджень : методичні рекомендації до 

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

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

М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/51_2019/Metodol. i orhaniz. nauk. dosl..pdf. 

132. Методологія і організація наукових досліджень : робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології", 24 "Сфера обслуговування" / розроб. Н. М. Чорна. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/31_2019/Metodol. i orhaniz. nauk. dosl..pdf. 

133. Методологія та організація наукових досліджень : робоча програма 

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

адміністрування" / розроб. Б. П. Авксентюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/31_2019/Metodol. ta 

orhaniz. nauk. dosl..pdf. 

134. 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, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/45_2019/Metodol. ta 

orhaniz. nauk. dosl..pdf. 

135. Митне 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. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/3_2019/Mytne pravo.pdf. 

136. Міжнародна мікро- макроекономіка : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" 

/ розроб.: Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/58_2019/Mizhnar. mikro- 

makroekonomikka.pdf. 

137. Міжнародне приватне право : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Право", 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/2019/3_2019/Mizhnarodne 

pryvatne pravo.pdf. 

138. Міжнародний бізнес : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

поведінкові науки", 24 "Сфера обслуговування" / розроб. Л. П. Давидюк. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/49_2019/Mizhnarodnyi biznes.pdf. 

139. Міжнародний екологічний менеджмент : робоча програма [Електронний 



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

адміністрування" / розроб. І. О. Бабчинська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/59_2019/Mizhnar. 

ekolohich. menedzhment.pdf. 

140. Міжнародні економічні відносини : завдання до практичних занять 

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

адміністрування" / розроб. Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/15_2019/Mizhnar. ekonom. 

vidnosyny.pdf. 

141. Міжнародні економічні відносини : робоча програма [Електронний 

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

науки", 29 "Міжнародні відносини", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. 

Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/16_2019/Mizhnar. ekonom. vidnosyny.pdf. 

142. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : робоча програма 

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

адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. О. В. Смагло. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/59_2019/Mizhnar. kredytno-rozrakh. ta valiutni 

operatsii.pdf. 

143. Міжнародні організації : завдання до практичних занять [Електронний 

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

адміністрування" / розроб. О. М. Кульганік. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/44_2019/Mizhnarodni 

orhanizatsii.pdf. 

144. Міжнародні організації : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. О. М. Кульганік. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/49_2019/Mizhnarodni 

orhanizatsii.pdf. 

145. Міжнародні стратегії економічного розвитку : методичні рекомендації до 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / авт. Л. П. Давидюк. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/15_2019/Mizhnar. stratehii ekon. rozvytku.pdf. 

146. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : методичні 

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

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

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

2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/64_2019/Modeli i metody pryin. rishen v analizi ta 

audyti.pdf. 

147. Моделювання економічних процесів : методичні рекомендації до 

виконання курсових робіт з дисципліни [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 
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"Економіка" : спеціаліз. "Економічна кібернетика" / розроб. І. І. Ніколіна, М. В. 

Бондар, І. О. Гулівата. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/29_2019/Modeliuv. ekonom. protsesiv.pdf. 

148. Моделювання фінансово-господарської діяльності : робоча програма 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / розроб. І. І. Поліщук, К. Ю. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/43_2019/Modeliuv. fin.-hosp. d-sti.pdf. 

149. Музеєзнавство та музейно-виставкова справа : методичні рекомендації до 

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

знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. А. В. Лук'янець. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/65_2019/Muzeienz. ta muzeino-vystavk. sprava.pdf. 

150. Музеєзнавство та музейно-виставкова справа : 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, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/31_2019/Muzeiezn. ta muzeino-vystavk. sprava.pdf. 

151. Муніципальне право : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" / розроб. Н. М. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/61_2019/Munitsypalne pravo.pdf. 

152. Муніципальне право : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

/ розроб. Н. М. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/18_2019/Munitsypalne pravo.pdf. 

153. Муніципальне право : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" / розроб. Н. М. Махначова. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/16_2019/Munitsypalne pravo.pdf. 

154. Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці : 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. Л. П. Давидюк. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/44_2019/Nats. interesy v svitov. heopol. ta 

heoekon..pdf. 

155. Некомерційна реклама : завдання до практичних занять [Електронний 

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

адміністрування" / 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/2019/14_2019/Nekomertsiina 

reklama.pdf. 

156. Облік за видами економічної діяльності : робоча програма [Електронний 



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

адміністрування" / розроб. Л. А. Майстер. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/47_2019/Oblik za vydamy 

ekon. d-sti.pdf. 

157. Облік і звітування міжнародних корпорацій : методичні рекомендації до 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / авт. І. Г. Крупельницька. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/29_2019/Oblik i zvituv. mizhnar. korporatsii.pdf. 

158. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю 

[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції, 27 березня 2019 року. Ч.1 / гол. ред. Н. Л. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2019/Oblik, kontrol i analiz Internet-

konf. Ch.1.pdf. 

159. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю 

[Електронний ресурс] : збірник наукових праць VII всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції, 27 березня 2019 року. Ч.2 / гол. ред. Н. Л. 

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

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

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2019/Oblik, kontrol i analiz Internet-

konf. Ch.2.pdf. 

160. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : 

завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. М. М. Настенко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/61_2019/Oblik.-analit. zabezp. ekon. bezp. p-va.pdf. 

161. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : 

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

07 "Управління та адміністрування" / розроб. М. М. Настенко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/60_2019/Oblikovo-analit. zabezp. ekon. bezpeky p-

stva.pdf. 

162. Оздоровче харчування : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування", 18 "Виробництво та технології" / розроб. В. В. Власенко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/65_2019/Ozdorovche kharchuvannia.pdf. 

163. Операційний менеджмент : завдання до практичних занять [Електронний 

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

адміністрування" / авт. О. М. Лозовський. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/1_2019/Operatsiinyi 

menedzhment.pdf. 

164. Оподаткування міжнародних корпорацій : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
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адміністрування" / розроб. М. М. Настенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/2_2019/Opodatkuv. 

mizhnar. korporatsii.pdf. 

165. Ораторське мистецтво : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. Н. Л. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/2_2019/Oratorske mystetstvo.pdf. 

166. Організація зовнішньоторговельних операцій : робоча програма 

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

адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб.: В. В. 

Соколовська, І. Ю. Семенюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/45_2019/Orhaniz. zovnishnohorhov. 

operatsii.pdf. 

167. Організація ресторанного господарства : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" 

/ розроб. І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/60_2019/Orhanizatsiia restor. 

hosp..pdf. 

168. Організація роботи сомельє : завдання до практичних занять [Електронний 

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

18 "Виробництво та технології" / розроб. О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/13_2019/Orhaniz. 

roboty somelie.pdf. 

169. Організація туризму : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. А. Г. 

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

2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/60_2019/Orhanizatsiia turyzmu.pdf. 

170. Основи харчових технологій [Електронний ресурс] : навч. посібник. Ч.1. 

Харчові технології переробки плодів і овочів / під заг. ред. Р. Ю. Павлюк. – 

Харків : Факт, 2016. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/2019/Osnovy kharchovykh tekhnolohii.pdf. 

171. Офісні комп'ютерні технології : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 

"Соціальна робота", 28 "Публічне управління та адміністрування" / розроб.: К. В. 

Копняк, Т. А. Остапенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/48_2019/Ofisni kompiuterni tekhnolohii.pdf. 

172. Офісні комп'ютерні технології : робоча програма [Електронний ресурс] : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота", 28 "Публічне 

управління та адміністрування" / розроб.: Л. Б. Ліщинська, К. В. Копняк. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/43_2019/Ofisni komp. tekhnolohii.pdf. 

173. Оцінювання та облік майна в матеріальній формі : 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, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/44_2019/Otsiniuv. ta oblik maina v mater. formi.pdf. 

174. Оцінювання та облік майна в матеріальній формі : 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, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/47_2019/Otsiniuv. ta oblik 

maina v mater. formi.pdf. 

175. Романовська Ю. А.  Пенсійна система [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/2019/46_2019/Pensiina systema.pdf. 

176. Поведінка споживачів : завдання до практичних занять [Електронний 

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

адміністрування", 0305 "Економіка та підприємництво" / розроб. О. С. 

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

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/13_2019/Povedinka spozhyvachiv.pdf. 

177. Податкова система : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. А. Є. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/51_2019/Podatkova systema.pdf. 

178. Податкова система : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

"Управління та адміністрування" / розроб. А. О. Нікітішин. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/42_2019/Podatkova systema.pdf. 

179. Прикладний системний аналіз : робоча програма [Електронний ресурс] : 

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

/ розроб. Л. П. Гусак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/50_2019/Prykladnyi syst. analiz.pdf. 

180. Проектування логістичних мереж : робоча програма [Електронний 

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

адміністрування" / розроб.: В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/45_2019/Proektuv. lohistychnykh merezh.pdf. 

181. Просторова економіка : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 29 "Міжнародні 

відносини" / розроб. О. М. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/49_2019/Prostorova ekonomika.pdf. 

182. Просторова економіка : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

"Управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини" / розроб. О. М. 

Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
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2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/43_2019/Prostorova ekonomika.pdf. 

183. Психологія торгівлі : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/47_2019/Psykholohiia torhivli.pdf. 

184. Реклама : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. 

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

Л. П. Середницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/61_2019/Reklama.pdf. 

185. Реклама : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / 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/2019/16_2019/Reklama.pdf. 

186. Реклама в Інтернеті : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. Ю. О. Головчук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/17_2019/Reklama v 

Interneti.pdf. 

187. Ресторанна справа : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. О. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/65_2019/Restoranna sprava.pdf. 

188. Ресторанна справа : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

адміністрування" / авт. І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/38_2019/Restoranna 

sprava.pdf. 

189. Ризик-менеджмент : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/47_2019/Ryzyk-menedzhment.pdf. 

190. Демченко О. П.  Ринок фінансових послуг [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/2019/39_2019/Rynok finansovykh 

posluh.pdf. 

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

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 

"Суспільні та поведінкові науки" / розроб. В. А. Гарбар. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/14_2019/Svitovyi 

rynok tovariv ta posluh.pdf. 

192. Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-



філософські, соціально-правові, мовознавчі та здоров'яформуючі аспекти 

[Електронний ресурс] : збірник тез доповідей VI студентської науково-

практичної Інтернет-конференції, 28 лютого 2019 року / гол. ред. Н. Л. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2019/Svitohliadni transform. VI Internet-

konf..pdf. 

193. Синергетика перекладу : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

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

/ розроб. С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/15_2019/Synerhetyka perekladu.pdf. 

194. Синергетика перекладу : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

англійська" / розроб. С. В. Гладьо. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/2_2019/Synerhetyka perekladu.pdf. 

195. Соціальна економіка : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/47_2019/Sotsialna ekonomika.pdf. 

196. Соціальне страхування : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. А. Є. Абдуллаєва. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/66_2019/Sotsialne 

strakhuvannia.pdf. 

197. Соціальне страхування : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/47_2019/Sotsialne strakhuvannia.pdf. 

198. 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 

/ гол. ред. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2019/Sotsialno-politychni Ch.1.pdf. 

199. 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.2 

/ гол. ред. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2019/Sotsialno-politychni Ch.2.pdf. 

200. Соціологія : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : для всіх галузей знань / розроб. О. А. Слободиська. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/45_2019/Sotsiolohiia.pdf. 
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201. Спеціалізований туризм : завдання до практичних занять [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/2019/13_2019/Spetsializovanyi turyzm.pdf. 

202. Стандартизація, метрологія та управління якістю : завдання до практичних 

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

"Управління та адмінстрування" / розроб. В. І. Паламарчук. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/51_2019/Standartyz., metrol. ta upravl. yakistiu.pdf. 

203. Стратегічний маркетинг в готельному і ресторанному бізнесі : методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб. І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/13_2019/Strateh. 

marketynh v HRB.pdf. 

204. Стратегія підприємства : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/43_2019/Stratehiia pidpryiemstva.pdf. 

205. Страхування : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. А. Є. Абдуллаєва. — Електронна копія. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/65_2019/Strakhuvannia.pdf. 

206. Страхування : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/50_2019/Strakhuvannia.pdf. 

207. Теорія галузевих ринків : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб. В. А. Гарбар. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/18_2019/Teoriia 

haluzevykh rynkiv.pdf. 

208. Теорія міжнародних відносин : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" / розроб. О. П. Мельничук. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/14_2019/Teoriia 

mizhnarodnykh vidnosyn.pdf. 

209. Технології ресторанної продукції у т. ч. майстер-класи : робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво 

та технології" / розроб.: Т. В. Семко, О. А. Іваніщева. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/38_2019/Tekhnol. 

restor. produktsii.pdf. 



210. Технології ресторанної продукції, у т.ч. майстер-класи : методичні 

рекомндації до самостійної роботи студентів [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 18 "Виробництво 

та технології" / розроб. О. В. Пахомська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/18_2019/Tekhnol. restor. 

produktsii.pdf. 

211. Товарознавство : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

/ розроб.: Г. С. Лояніч, А. С. Тернова, С. О. Сіренко. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/39_2019/Tovaroznavstvo.pdf. 

212. Товарознавство : методичні рекомендації до виконання курсових робіт 

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

адміністрування", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. 

І. Г. Власенко, А. С. Тернова, С. В. Гирич. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/29_2019/Tovaroznavstvo.pdf. 

213. Товарознавство : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" / розроб.: А. С. 

Тернова, Г. С. Лояніч. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/50_2019/Tovaroznavstvo.pdf. 

214. Товарознавство. Непродовольчі товари (Розділ "Господарські товари") : 

завдання до лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / 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/2019/1_2019/Tovarozn. Neprod. tov. (Hospod. tov.).pdf. 

215. Товарознавство. Непродовольчі товари (Розділ "Господарські товари") : 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. С. О. Сіренко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/38_2019/Tovarozn. Neprod. tov. (Hosp. tov.).pdf. 

216. Товарознавство. Непродовольчі товари : методичні рекомендації до 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. В. Григоренко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/39_2019/Tovarozn. Neprod. tovary.pdf. 

217. Сіренко С. О.  Товарознавство. Непродовольчі товари. Розділ: "Господарчі 

товари" [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / С. О. Сіренко, 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/46_2019/Tovarozn. Neprod. tov. Hospod. tov..pdf. 

218. Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара : методичні рекомендації до 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. В. В. Шарко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 
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вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/39_2019/Tovarozn. Pakuv. mater. i tara.pdf. 

219. Товарознавство. Послуги : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

С. О. Сіренко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/50_2019/Tovarozn. Posluhy.pdf. 

220. Товарознавчі складові ринкознавства : завдання до практичних занять 

[Електронний 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, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/48_2019/Tovarozn. skladovi rynkoznavstva.pdf. 

221. Товарознавчі складові ринкознавства : методичні рекомендації до 

самостійної роботи [Електронний 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, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/64_2019/Tovarozn. skladovi rynkoznavstva.pdf. 

222. Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків [Електронний 

ресурс] : збірник наукових праць VІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної Інтернет-конференції, 26 лютого 2019 року / гол. ред. Н. Л. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2019/Tovarozn. ta merketynhovi VI 

Internet-konf..pdf. 

223. Торговельне обладнання : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/43_2019/Torhovelne obladnannia.pdf. 

224. Правдюк Н. Л.  Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне 

забезпечення управління [Електронний ресурс] / Н. Л. Правдюк, 

В. В. Покиньчереда ; монографія. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/2019/Trudovi resursy 

pidpryiemstv.pdf. 

225. Туристична картографія : завдання до практичних занять [Електронний 

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

/ розроб.: А. Г. Кізюн, К. Г. Малюта. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/65_2019/.pdf. 

226. Туристична картографія : методичні рекомендації до самостійної роботи 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" / розроб.: А. Г. Кізюн, К. Г. Малюта. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/64_2019/Turystychna kartohrafiia.pdf. 

227. Туристична картографія : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. А. Г. 

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

2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/31_2019/Turystychna kartohrafiia.pdf. 



228. Самохвал О. О.  Туристична освіта Німеччини, Австрії та Швейцарії: 

історична ретроспектива та сучасний стан [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / О. О. Самохвал. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/67_2019/Turystychna osvita.pdf. 

229. Туристичні дестинації : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

/ розроб. Н. В. Корж. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/17_2019/Turystychni destynatsii.pdf. 

230. Туристично-рекреаційне країнознавство : робоча програма [Електронний 

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

/ розроб. А. Г. Кізюн. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/38_2019/Turyst.-rekreats. krainoznavstvo.pdf. 

231. Управління безпечністю товарів : методичні рекомендації до самостійної 

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

07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. Г. Власенко. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/3_2019/Upravlinnia bezpechnistiu tovariv.pdf. 

232. Управління інноваціями : методичні рекомендації до самостійної рботи 

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

адмініструвння" / розроб. В. В. Боковець. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/52_2019/Upravl. 

innovatsiiamy.pdf. 

233. Управління інноваціями : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/50_2019/Upravl. innovatsiiamy.pdf. 

234. Управління корпораціями в туризмі : методичні рекомендації до 

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

знань 24 "Сфера обслуговування" / розроб. В. В. Боковець. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/51_2019/Upravl. 

korporatsiiamy v turyzmi.pdf. 

235. Управління корпораціями у ресторанному бізнесі : методичні 

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

"магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" / розроб. В. В. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/52_2019/Upravl. korpor. u restor. biznesi.pdf. 

236. Управління персоналом : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

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

ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/45_2019/Upravlinnia personalom.pdf. 

237. Управління проектами : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

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

В. Соколовська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
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ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/52_2019/Upravl. proektamy.pdf. 

238. Управління проектами в труризмі : методичні рекомендації до самостійної 

роботи [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/2019/17_2019/Upravl. 

proektamy v turyzmi.pdf. 

239. Управління публічними закупівлями : завдання до практичних занять 

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

адміністрування" / розроб. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/65_2019/Upravl. publ. 

zakupivliamy.pdf. 

240. Управління розвитком територій : завдання до практичних занять 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне 

управління та адміністрування", 07 "Управління та адміністрування" / розроб. Н. 

М. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/17_2019/Upravl. rozvytkom terytorii.pdf. 

241. Управління якістю : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : 

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

/ розроб. І. Г. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/64_2019/Upravlinnia yakistiu.pdf. 

242. Управління якістю : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/38_2019/Upravlinnia yakistiu.pdf. 

243. Управлінський облік в міжнародних корпораціях : робоча програма 

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

адміністрування" / розроб. І. О. Гладій. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/30_2019/Upravl. oblik v 

mizhnar. korporatsiiakh.pdf. 

244. Управлінський облік у міжнародних корпораціях : методичні рекомендації 

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

знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. О. Гладій. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/64_2019/Upravl. oblik u mizhnar. korporatsiiakh.pdf. 

245. Устаткування закладів ресторанного господарства : робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво 

та технології" / розроб.: Н. М. Чорна, В. В. Швець, О. А. Іваніщева. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/30_2019/Ustatkuv. zakladiv restor. hos-tva.pdf. 

246. Устаткування закладів туристично-рекреаційного комплексу : робоча 

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

"Управління та адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" / розроб.: Н. М. 

Чорна, В. В. Швець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 



ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/31_2019/Ustatkuv. zakl. tur.-rekreats. kompl..pdf. 

247. Фізичне виховання. Бокс : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. 

ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / розроб. О. А. Гуренко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/60_2019/Fiz. vykhov. Boks.pdf. 

248. Фізичне виховання. Легка атлетика : робоча програма [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / розроб. М. І. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/58_2019/Fiz. vykhov. Lehka atletyka.pdf. 

249. Фізичне виховання. Плавання : завдання до практичних занять [Електронний 

ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / розроб. С. В. 

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/49_2019/Fiz. vykhov. Plavannia.pdf. 

250. Фізичне виховання. Спортивна секція "Настільний теніс" : завдання до 

практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх 

галузей знань / розроб. Ю. С. Чехівська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/14_2019/Fiz. vykhov. Sport. 

sektsiia Nast. tenis.pdf. 

251. Фізичне виховання. Спортивна секція "Плавання" : робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей 

/ розроб. С. В. Сальникова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/42_2019/Fiz. vykhov. Sport. sektsiia 

Plavannia.pdf. 

252. Фізичне виховання. Спортивна секція "Футбол" : завдання до практичних 

занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх галузей знань 

/ розроб. А. А. Бондар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/15_2019/Fiz. vykhov. Sport. sektsiia Futbol.pdf. 

253. Фізичне виховання. Спортивна секція "Футбол" : робоча програма 

[Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх галузей знань 

/ розроб.: А. А. Бондар, С. С. Васькевич. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/42_2019/Fiz. vykhov. Sport. 

sektsiia Futbol.pdf. 

254. Фізичні методи дослідження : методичні рекомендації до самостійної 

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

"Управління та адміністрування" / розроб. Б. П. Авксентюк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/44_2019/Fizychni 

metody doslidzhennia.pdf. 

255. Фінанси : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" / розроб. Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat 

Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/50_2019/Finansy.pdf. 

256. Фінанси страхових організацій : робоча програма [Електронний ресурс] : 
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освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

/ розроб. О. П. Демченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2019/58_2019/Fin. strakhov. 

orhanizatsii.pdf. 

257. Фінансовий аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи 

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

адміністрування" / розроб.: О. М. Денисюк, С. П. Ковальчук. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/44_2019/Finansovyi analiz.pdf. 

258. Фінансовий ринок : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь 

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

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

КНТЕУ, 2019. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2019/42_2019/Finansovyi rynok.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 


