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Економічна теорія : навч. посіб. / 

Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. 

Камінська, О. С. Марченко, Л. В. Нечипорук, 

К. Г. Губін, І. А. Вовк, О. М. Левковець, О. О. 

Набатова, Овсієнко О.В., Чуприна О.О.; за 

заг. ред. Л. С. Шевченко. – 2-ге вид. – 

Харків : Право, 2019. – 268 с. 

У навчальному посібнику викладено 
системні положення, які відображають 
досягнення сучасної економічної науки, 
закономірності функціонування мікро- та 
макроекономіки. Особливу увагу приділено 
розкриттю взаємозв’язків економічної 
теорії та права. 

Для студентів юридичних та 
економічних спеціальностей, аспірантів, 
викладачів, науковців і тих, хто 
самостійно вивчає економічну теорію. 

 
Економічна теорія : підручник / 

В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, В. А. 

Довженко, О. В. Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. 

Кравець, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, С. 

В. Тищенко, Н. С. Пугачова; за заг. ред. В. П. 

Якобчук. – Київ : Ліра-К, 2022. – 450 с. 

Навчальний посібник на основі 
узагальнення фундаментальних теорій 
вітчизняної і світової економічної науки 
та практики господарювання висвітлює 
загальні основи соціально-економічного 
розвитку суспільства, теоретичні засади 
мікро- та макроекономіки, закономірності 
функціонування сучасного світового 
господарства. Теоретичний матеріал 
органічно доповнюється навчальним 
тренінгом, тестами, завданнями, 

задачами, ілюструється схемами, таблицями, рисунками, графіками, що 
сприятиме інтенсифікації та покращенню результативності 
навчального процесу. 

Розрахований на студентів та аспірантів вищих навчальних 
закладів, широкий загал читачів. 
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Глобалізаційні виклики розвитку 

національних економік : тези доп. ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовт. 2021 р.) / 

відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 

2021. – 584 с. 

У збірнику висвітлено актуальні 
питання захисту національних 
економічних інтересів, забезпечення 
стійкості національної економіки до 
сучасних загроз, розвиток внутрішнього 
ринку, формування та забезпечення 
ефективності механізмів і інститутів 
розвитку національної економіки в умовах 
глобальних ринкових трансформацій. 
Значну увагу приділено правовому 
регулюванню торговельно-економічних 
відносин, стратегічним векторам 

розвитку національних економік, питанням формування та реалізації 
фінансової політики, бюджетно-податкового регулювання, обліку та 
аудиту в умовах глобалізації економічних відносин. Науковий і 
практичний інтерес викликають питання розвитку туристичного, 
готельного та ресторанного бізнесу у пост-пандемічний період. 
Узагальнено погляди науковців щодо забезпечення інформаційної безпеки 
економічних систем, цифрової трансформації малого та середнього 
бізнесу, європейським цінностям глобального економічного простору. 

 

Безтелесна Л. І.  Інституційне 

забезпечення реалізації соціальних 

гарантій держави : монографія / 

Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук. – Київ : 

Кондор, 2017. – 196 с. 

У монографії відображені теоретичні 
основи дослідження інституційного 
забезпечення реалізації соціальних 
гарантій держави. Проведено діагностику 
інституційного забезпечення реалізації 
соціальних гарантій держави на основі 
міжнародних критеріїв оцінювання, 
визначено регіональні тенденції. Виділені 
пріоритетні напрями трансформації 
інституційного забезпечення реалізації 
соціальних гарантій держави, шляхом 
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удосконалення розвитку громадянського суспільства, за принципом 
децентралізації, делегування повноважень місцевому рівню за надання 
соціальних гарантій. 

Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, 
аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників 
державних і регіональних органів управління, місцевого самоврядування 
та підприємницьких структур. 

 
 
 
 
 

 Міжмуніципальне співробітництво: 

вітчизняний та зарубіжний досвід : навч.-

практ. посіб. / В. В. Толкованов, Т. В. 

Журавель, Р. В. Воронов, О. С. 

Врублевський, І. В. Горбач, В. В. Гришко, А. В. 

Даніель, А. О. Доманський, Д. Ю. Записний, 

І. С. Іщенко, К. Л. Комендо, В. Ю. Легенько, 

А. В. Малюга, Д. О. Оберемок, Н. М. 

Осипенко та ін. – Київ : GIZ, 2017. – 201 с. 

Навчально-практичний посібник 
«Міжмуніципальне співробітництво: 
вітчизняний та зарубіжний досвід» 
підготовлено у співпраці проекту 
«Реформа управління на сході України», що 
виконується Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), з 
Тернопільським національним економічним 
університетом та Центром сприяння 

розвитку співробітництва територіальних громад. Цей посібник, що є 
другим (доопрацьованим) виданням, містить теоретичні та практичні 
матеріали, нормативно-правові акти та коментарі до них, 
інформаційні документи, кращі практики, а також методичні 
матеріали для організації різних форм навчання з питань розвитку між- 
муніципального співробітництва (ММС). Для науковців, практиків та 
експертів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями ММС. 
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Галасюк В. В.  Справедлива мінова 

вартість об'єктів в угодах купівлі-продажу, 

дарування і міни : монографія / 

В. В. Галасюк. – Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2017. – 

208 с. 

Ця книга для тих, хто купує, продає або 
обмінюється. Запропоновані у монографії 
концепції дозволяють здійснити рух до 
економічної справедливості в угодах 
купівлі-продажу, дарування і міни. Для 
теоретиків монографія буде цікавою тим, 
що в ній на основі концепції чотирьох 
базових типів рішень вперше 
запропоновано єдиний методологічний 
підхід до аналізу угод купівлі-продажу, 
дарування і міни. 

Вдумливим практикам книга 
дозволить сформувати усвідомлені алгоритми дій у зазначених угодах з 
метою отримання найбільшої економічної вигоди. До багатьох 
положень цієї книги можна застосувати слово «вперше». 

 

Коровій В. В.  Державна фінансова 

політика : монографія / В. В. Коровій. – Київ : 

КНТЕУ, 2021. – 388 с. 

У монографії розглянуто теоретико-
методологічні засади формування 
фінансової політики держави. Розкрито 
економічну сутність державної фінансової 
політики як складової соціально-
економічного розвитку. Удосконалено 
інституційні засади державного 
фінансового регулювання економіки. 
Розглянуто податкові механізми в системі 
макроекономічної політики. Визначено 
пріоритети підвищення ефективності 
видатків бюджету. Розвинуто фінансовий 
механізм розвитку людського потенціалу. 
Обгрунтовано основні напрями державної 

фінансової політики в умовах глобалізації економіки. 
Видання призначено для фахівців і наукових працівників, викладачів, 

студентів закладів вищої освіти у галузі фінансів. 
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Мартинова Л. Б.  

Конкурентоспроможність людського 

потенціалу за умов євроінтеграції : 

[монографія] / Л. Б. Мартинова. – 

Хмельницький : ХНУ, 2016. – 336 с. 

Досліджені теоретико-концептуальні 
засади та методологічні основи 
формування і підвищення 
конкурентоспроможності людського 
потенціалу України в розвитку 
євроінтеграційних процесів. Розроблено 
реалізаційні механізми підвищення рівня 
конкурентоспроможності людського 
потенціалу в активізації інтеграції 
України до ЄС. Запропонована комплексна 
система ринкового та індикативного 
управління підвищенням 
конкурентоспроможності людського 

потенціалу відповідно до вимог ЄС. 
Для науковців, спеціалістів у сфері демографії, економіки праці, 

соціальної економіки і політики, аспірантів та магістрів економічних 
спеціальностей ВНЗ. 

 

 Аналіз господарської діяльності : навч. 

посіб. / Г. Даценко, Н. Коцеруба, 

І. Крупельницька та ін. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2021. – 416 с. + Електронна копія. 

У навчальному посібнику 
розкривається програмний матеріал з 
теорії і практики аналізу господарської 
діяльності господарюючих суб’єктів. 
Передбачено комплекс вправ для більш 
глибокого засвоєння курсу «Аналіз 
господарської діяльності», що 
викладаються здобувачам економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Посібник призначений для студентів 
ОС «бакалавр» та викладачів економічних 
дисциплін, а також для працівників, які 

цікавляться проблемами проведення аналітичних досліджень. 
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Технологія м'яса та м'ясопродуктів з 

елементами НАССР : навч. посіб. / 

М. П. Головко, І. Г. Власенко, Т. М. Головко, 

Т. В. Семко. – Харків : Світ Книг, 2021. – 404 

с. 

У посібнику викладені питання та 
характеристика сировини, допоміжних 
матеріалів, м'яса та м'ясопродуктів. 
Автори вважають, що посібник допоможе 
студентам напряму підготовки 6.051701 
«Харчові технології та інженерія», а 
також буде корисним керівникам та 
спеціалістам м'ясопереробної галузі. 

 
 
 
 
Технологія молока та молочних 

продуктів з елементами НАССР : навч. 

посіб. / М. П. Головко, І. Г. Власенко, 

Т. М. Головко, Т. В. Семко. – Харків : Світ 

Книг, 2021. – 290 с. 

Розглянуто вимоги до молочної 
сировини, механічне, теплове та санітарне 
оброблення обладнання і тари, 
представлено матеріальний баланс і 
нормалізацію у виробництві молочних 
продуктів, напрями розвитку виробництва 
і застосування різних видів пакувальних 
матеріалів. Викладено традиційні 
технології виробництва молочних 
продуктів. Наведено словник термінів та 
визначень понять, що використовуються у 
молочній промисловості, та апаратурно-

технічні схеми виробництва молочних продуктів. 
Призначено для використання у навчальному процесі підготовки 

інженерів-технологів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові 
технології та інженерія», а також може бути корисно для аспірантів, 
викладачів закладів вищої освіти та спеціалістів молочної 
промисловості. 
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Автухов К. А.  Кримінально-виконавче 

право України. Академічний курс : 

підручник / К. А. Автухов, А. П. Гель, 

І. С. Яковець. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 

432 с. 

Підручник підготовлений з 
урахуванням змін чинного законодавства 
та відповідає навчальній програмі курсу 
дисципліни «Кримінально-виконавче 
право». Висвітлено порядок та умови 
виконання покарань в Україні на сучасному 
етапі розвитку держави, загальні засади 
організації та здійснення діяльності 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України, розглянуто систему міжнародних 
стандартів та правил у сфері поводження 
із засудженими та проаналізовано зміст 
основних із них. Розрахований на студентів 

та викладачів юридичних вищих навчальних закладів, практичних 
працівників кримінально-виконавчої системи та широкий загал читачів, 
які цікавляться розглядуваною проблематикою. 

Вінницький обласний краєзнавчий 

музей. 100 років = Vinnytsia Regional 

Museum of Local History, Heritage and Nature. 

100th Anniversary : альбом / К. Висоцька, С. 

Шароварська, О. Бродзь, Л. Гальчевська, О. 

Грабовська, Т. Журунова, Н. Захарчук, Т. 

Євсейчева, Г. Кавун, А. Ліпська, М. 

Потупчик, Л. Семенко, Є. Тичук, Б. Хіхлач. – 

Вінниця : Твори, 2018. – 340 с. : фото, іл. 

Альбом, приурочений до 100-річчя 
Вінницького обласного краєзнавчого 
музею, знайомить читача з історією 
закладу та формування його фондової 
збірки, досвідом експозиційної, 
виставкової, науково- дослідницької та 
освітньої роботи. Презентує унікальні 
предмети, що характеризують історію 
нашого краю від найдавніших часів до 

сьогодення, зокрема, розповідає про природничі, археологічні, 
етнографічні, історичні та мистецькі цінності з колекції музею. 
Демонструє низку експонатів, що вже стали візитівкою закладу, а 
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також дає можливість віртуально зазирнути до музейних фондів і 
побачити предмети, не представлені в експозиції. Альбом містить 
каталог, у якому подано докладну інформацію про кожен предмет. 

Видання розраховане на широке коло читачів, зацікавлених 
діяльністю Вінницького обласного краєзнавчого музею та історією 
нашого краю. 

 

Пироговський альманах : до 70-річчя 

відкриття Національного музею-садиби М. І. 

Пирогова : наук. зб. – Вінниця : Консоль, 

2017. – 288 с. : фото. 

До збірника ввійшли праці наукових 
співробітників Національного музею-
садиби М.І. Пирогова, вчених Вінницького 
національного медичного університету ім. 
М.І. Пирогова, лікарів медичних закладів 
області і міста. Матеріали висвітлюють 
історію і сьогодення Пироговського 
меморіалу, внесок М.І. Пирогова в розвиток 
науки, медицини, педагогіки, відображають 
актуальні проблеми сучасної медицини. 

Видається з нагоди 70-річчя відкриття 
Національного музею-садиби М.І. Пирогова. 

 

Національний музей-садиба 

М. І. Пирогова = N. Pirogov national memorial 

estate : фотоальбом. – Вінниця : Консоль, 

2017. – 96 с. : фото. 

У книзі представлені фотографії, що 
розповідають про Національний музей-
садибу М. І. Пирогова. До складу музейного 
комплексу входять меморіальний будинок, 
де розміщена головна експозиція, музей-
аптека, сад і парк загальною площею 20 
гектарів та церква-усипальниця, в якій 136 
років зберігається набальзамоване тіло 
геніального вченого, видатного хірурга, 
засновника Товариства Червоного Хреста, 
педагога і громадського діяча М. І. 
Пирогова, котрий з 1861 по 1881 роки жив і 

працював у своїй садибі «Вишня», що розташована неподалік м. Вінниця. 
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МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ 
 

1. Маркетинг = Marketing : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

прогр. "Менеджмент організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності" / розроб.: І. Поліщук, Ю. Довгань. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 23 с. + Електронна копія. 

2. Психологія управління та конфліктологія = Communication and conflictology 

psychology : робоча програма; для усіх галузей знань та спец. / розроб. 

В. Штифурак. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2021. – 29 с. + Елетронна копія. 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
 

1. Event-технології в сфері гостинності [Електронний ресурс] = Event 

technologies in the field of hospitality : робоча програма; для усіх галузей та 

усіх спец. / розроб.: Н. Чорна, А. Лук'янець. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/85_2022/ETSH.pdf. 

2. GMP, HACCP та контроль безпечності товарів [Електронний ресурс] = GMP, 

HACCP and contsumer product safety : завдання до практ. занять; освіт. 

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

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. І. Власенко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/38_2022/GMP HACCP.pdf. 

3. Web-дизайн [Електронний ресурс] = Web-design : метод. рек. до самост. роб.; 

для усіх галузей та спец. / розроб. С. Яремко. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/88_2022/WD.pdf. 

4. Адміністративне судочинство [Електронний ресурс] = Administrative 

proceedings : робоча програма; для усіх галузей знань та спеціальностей / 

розроб. Т. Сухоребра. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/81_2022/AS.pdf. 

5. Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії 

міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] : зб. матер. VІІ Всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. уч., 4 жовт. 2022 р. Ч. 3 / гол. ред. 

Н. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
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ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Aktualni problemy VII 3 

2022.pdf. 

6. Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії 

міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] : зб. матер. VІІ Всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. уч., 4 жовт. 2022 р. Ч. 2 / гол. ред. 

Н. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Aktualni problemy VII 2 

2022.pdf. 

7. Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії 

міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] : зб. матер. VІІ Всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. уч., 4 жовт. 2022 р. Ч. 1 / гол. ред. 

Н. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Aktualni problemy VII 1 

2022.pdf. 

8. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / 

Г. Даценко, Н. Коцеруба, І. Крупельницька та ін. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/2022/Datsenko AHD.pdf. 

9. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] = Analysis of 

economic activities : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. 

Н. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/75_2022/AHD rp OO.pdf. 

10. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] = Analysis of 

economic activities : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

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

Н. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/75_2022/AHD rp FKA.pdf. 

11. Антикризове управління підприємством [Електронний ресурс] = Crisis 

management of enterprise : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь 

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

прогр. "Міжнародна економіка" , " Економіка підприєиства" / розроб. 

В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/36_2022/AUP.pdf. 
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12. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

спеціаліз./освіт. прогр. "Економіка підприємства" : д. ф. н. / розроб.: 

Н. Богацька, В. Хачатрян, О. Недбалюк, О. Менчинська, О. Кульганік, 

Т. Павлюк, І. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTTTZ b EP d.pdf. 

13. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банк. справа та страх." : з. 

ф. н. (зі скороч. терм.) / розроб.: І. Гнидюк, А. Нікітішин, О. Прутська, 

Ю. Романовська, В. Коровій, Є. Поплавська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE 

ZTTTZ b FBSS zs.pdf. 

14. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

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

д. ф. н. / розроб.: Г. Даценко, І. Гладій, Л. Майстер, Н. Коцеруба, 

І. Крупельницька, І. Лобачева. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTTTZ b FKA 

d.pdf. 

15. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та 

страхування" : д. ф. н. / розроб.: І. Гнидюк, О. Прутська, Ю. Романовська, 

Л. Осіпова, Л. Маршук, В. Коровій, Є. Поплавська. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE ZTTTZ b FBSS d.pdf. 

16. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банків. справа та страх." : д. 

ф. н. (зі ск. терм.) / розроб.: І. Гнидюк, А. Нікітішин, Ю. Романовська, 

Е. Гатаулліна, В. Коровій, Є. Поплавська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE 

ZTTTZ b FBSS ds.pdf. 
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17. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. 

прогр. "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська" : в. ф. н. / розроб.: Н Іваницька, В. Нечипоренко, С. Гладьо, 

О. Самохвал, Л. Терещенко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – System requrements: Acrobat 

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE ZTTTZ b 

HML v .pdf. 

18. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец./спеціаліз./освіт. 

прогр 281 "Публічне упрвління та адміністрування" : д. ф. н., з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / розроб.: Н. Махначова, Г. Іванченко, І. Ніколіна, 

І. Семенюк, О. Осаульчик. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE ZTTTZ b PUA d 

zs.pdf. 

19. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : 

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

банківська справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банківська 

справа та страхув." : д. ф. н. / розроб.: І. Гнидюк, О. Прутська, 

Ю. Романовська, Л. Осіпова, Л. Маршук, Є. Поплавська. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE ZTTTZ mb FBSS d.pdf. 

20. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 

системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у 

бізнесі" / розроб.: С. Яремко, Л. Половенко, С. Мерінова, Л. Радзіховська, 

Р. Новицький, К. Копняк. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE ZTTTZ mb 

ITB.pdf. 

21. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : 

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

"Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент" : д. ф. н. / розроб.: 

Н. Корж, Л. Бондарчук, В. Гарбар, Г. Іванченко, Н. Богацька. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE ZTTTZ mb Men d.pdf. 
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22. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 

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

діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" : д. ф. 

н. / розроб.: С. Сіренко, А. Тернова, С. Гирич, І. Поліщук, В. Шарко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE ZTZ b TKL d.pdf. 

23. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : робоча 

програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 

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

страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування" : д. 

ф. н. / розроб. : І. Гнидюк, О. Прутська, А. Абдуллаєва, Л. Осіпова, 

Л. Маршук. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/84_2022/AE FBSS.pdf. 

24. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : робоча 

програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. прогр. 

"Маркетинг" : д. ф. н. / розроб.: І. Поліщук, А. Танасійчук, Л. Осіпова, 

В. Гарбар. — Електронні дані. – Вінниця : Радянський письменник, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/84_2022/AE M.pdf. 

25. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : робоча 

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

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економічна 

кібернетика" : д. ф. н. / розроб.: С. Мерінова, Н. Богацька, 

Н. Добровольська, Л. Радзіховська, С. Яремко, Т. Павлюк, І. Юрчик. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/86_2022/AE EK.pdf. 

26. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : робоча 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. прогр. "Маркетинг" : д. ф. 

н., з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: І. Поліщук, О. Громова, 

О. Лозовський, В. Гарбар. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/86_2022/AE M.pdf. 

27. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : робоча 

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

адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та бірж. діял." : 

освіт. прогр. "Тов-во та комерц. логістика" : д. ф. н., з. ф. н., з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / розроб.: С. сіренко, А. Тернова, О. Бабчинська, 

С. Гирич, Ю. Довгань, О. Красняк, І. Поліщук, В. Шарко. — Електронні 
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дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/87_2022/AE.pdf. 

28. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 

081 "Право" : з. ф. н., з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: 

Т. Сухоребра, І. Бахновська, В. Панькевич, І. Білоус, Н. Костюк, 

М. Пипяк. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTZ b P z zs.pdf. 

29. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : робоча 

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

адміністрування" : спец./освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та 

страхування" : д. ф. н., д. ф. н. (зі скороченим терміном), з. ф. н., з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / розроб.: І. Гнидюк, О. Прутська, А. Нікітішин, 

А. Абдуллаєва, І. Крупельницька, І. Гладій. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/85_2022/AE 

FBSS.pdf. 

30. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : робоча 

програма; освіт. ступінь "бакалавр"; галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економіка 

підприємства" : д. ф. н. / розроб.: Н. Богацька, В. Хачатрян, О. Недбалюк, 

О. Менчинська, О. Кульганік, Т. Павлюк, І. Юрчик. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/43_2022/AE.pdf. 

31. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / 

розроб.: І. Поліщук, А. Танасійчук, Л. Осіпова, О. Бабчинська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTTTZ b M zs.pdf. 

32. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" : з. ф. н. (зі 

скороченим терміном) / розроб.: Г. Даценко, І. Гладій, О. Откаленко, 

Л. Майстер, Н. Коцеруба, І. Крупельницька, І. Лобачева. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTTTZ b OO zs.pdf. 



16 

 

33. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : освіт. 

прогр. "Соціальне забезпечення" : д. ф. н. / розроб.: Т. Павлюк, 

Л. Мартинова, В. Гарбар, Ю. Романовська, І. Бахновська. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTTTZ b SZ d.pdf. 

34. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : спеціаліз./освіт. 

прогр. "Туризм" : з. ф. н. / розроб. : І. Власенко, А. Кізюн, В. Постова, 

Н. Онищук, І. Мазуркевич, Н. Бондар. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE 

ZTTTZ b T z.pdf. 

35. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

справа та страхування" : освіт. прогр. "Державні фінанси" з. ф. н. / розроб.: 

І. Гнидюк, О. Прутська, Ю. Романовська, Л. Осіпова, І. Юрчик, Л. Маршук, 

Є. Поплавська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTTTZ b DF z.pdf. 

36. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 

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

діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. "Тов-ство та комерц. логістика" : з. ф. н. 

(зі скороч. термін.) / розроб.: С. Сіренко, А. Тернова, С. Гирич, І. Поліщук, 

В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTZ b TKL zs.pdf. 

37. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових завдань; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 

081 "Право" : д. ф. н., з. ф. н. / розроб.: Т сухоребра, І. Бахновська, 

В. Панькевич, І. Білоус, Н. Костюк, М. Пипяк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTZ m P d z.pdf. 

38. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. 

прогр. "Маркетинг" : д. ф. н. / розроб.: І. Поліщук, А. Танасійчук, 

Л. Осіпова, О. Бабчинська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-
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видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE ZTTTZ b Mar 

d.pdf. 

39. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 

освіт. прогр. "Маркетинг" : д. ф. н. / розроб.: І. Поліщук, А. Танасійчук, 

Л. Осіпова, В. Стратійчук. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/Testy_2022/AE ZTTTZ mb Mar 

d.pdf. 

40. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна 

справа" : спеціаліз./освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. / 

розроб.: М. Рябенька, Н. Онищук, І. Мазуркевич, О. Іваніщева, 

І. Паславська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTTTZ b HRS z.pdf. 

41. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових та типових творчих завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна 

справа" : спеціаліз./освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" : з. ф. н. (зі 

сокоченим терміном) / розроб.: М. Рябенька, Н. Онищук, І. Мазуркевич, 

О. Іванищева, І. Паславська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTTTZ b HRS 

zs.pdf. 

42. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : зб. 

тестових завдань; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 

081 "Право" : д. ф. н. / розроб.: Т. Сухоребра, І. Бахновська, В. Панькевич, 

І. Білоус, Н. Костюк, М. Пипяк. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2021/Testy_2021/AE ZTZ b P d.pdf. 

43. Атестаційний екзамен [Електронний ресурс] = Certification exam : робоча 

програма; освіт. ступінь "бакалавр"; галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економіка 

підприємства" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: Н. Богацька, 

В. Хачатрян, О. Недбалюк, О. Менчинська, О. Кульганік, Т. Павлюк, 

І. Юрчик. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/42_2022/AE.pdf. 

44. Аутсорсинг в маркетингу [Електронний ресурс] = Outsourcing in marketing : 

метод. рек. до самост. роб.; для усіх галузей знань та спец. / розроб. 
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А. Танасійчук. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/36_2022/AM.pdf. 

45. Барна справа [Електронний ресурс] = Bar management : метод. рек. до 

самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

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

"Готельно-ресторанна справа" / розроб. В. Постова. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/37_2022/BS mr.pdf. 

46. Барна справа [Електронний ресурс] = Bar management : робоча програма; 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 

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

справа" / розроб. В. Постова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/37_2022/BS rp.pdf. 

47. Бізнес-маркетинг [Електронний ресурс] = Business marketing : метод. рек. 

до самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. І. Поліщук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/80_2022/BM.pdf. 

48. Бізнес-маркетинг [Електронний ресурс] = Business marketing : робоча 

програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. І. Поліщук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/62_2022/BM.pdf. 

49. Бізнес-планування [Електронний ресурс] = Business-planning : метод. рек. 

до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економіка 

підприємства", "Економіка бізнесу" / розроб. О. Менчинська. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/76_2022/BP.pdf. 

50. Біржовий ринок [Електронний ресурс] = Stock market : завдання до практ. 

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

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

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

діяльність" / розроб.: В. Шарко, Н. Андрусенко. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/51_2022/BR.pdf. 

51. Біржовий ринок [Електронний ресурс] = Stock market : метод. рек. до 

самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 

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

діяльність" / розроб.: В. Шарко, Н. Адндрусенко. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/37_2022/BR.pdf. 

52. Виробнича (переддипломна) практика [Електронний ресурс] = Pre-diploma 

practical training : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 

"Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. 

прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб.: М. Рябенька, 

І. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/49_2022/VPP.pdf. 

53. Виробнича (переддипломна) практика [Електронний ресурс] = Pre-diploma 

practical training : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : 

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

М. Рябенька. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/43_2022/VPP.pdf. 

54. Виробнича (переддипломна) практика [Електронний ресурс] = Pre-diploma 

practical training : робоча програма; освіт. ступінь "магастр" : галузь знань 24 

"Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. 

прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб.: М. Рябенька, 

І. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/85_2022/VPP.pdf. 

55. Виробнича (переддипломна) практика [Електронний ресурс] = Pre-diploma 

practical training : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. 

"Туризм" / розроб.: Н Чорна, Н. Онищук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/60_2022/VPP.pdf. 

56. Виробнича (переддипломна) практика [Електронний ресурс] = Pre-diploma 

practical training : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : 

освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб.: В. Хачатрян, 

О. Мельничук. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/64_2022/VPP.pdf. 

57. Виробнича практика [Електронний ресурс] = Practical training : робоча 

програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" 

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

ресторанна справа" / розроб.: М. Рябенька, І. Мазуркевич. — Електронні 
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дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/64_2022/VP.pdf. 

58. Виробнича практика [Електронний ресурс] = Practical training : робоча 

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

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

діяльність" : освіт. прогр. "Тов-во та комерц. логістика", "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" / розроб.: С. Сіренко, А. Тернова, 

В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/60_2022/VP.pdf. 

59. Вища та прикладна математика [Електронний ресурс] = Higher and applied 

mathematics : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. 

"Економіка бізнесу" / розроб. Л. Гусак. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/62_2022/VPM.pdf. 

60. Вища та прикладна математика [Електронний ресурс] = Higher and applied 

mathematics : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

прогр. "Економіка бізнесу" / розроб. Л. Гусак. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/43_2022/VPM.pdf. 

61. Вища та прикладна математика [Електронний ресурс] = Higher and applied 

mathematics : збірник ситуаційних задач (кейсів); освіт. ступінь "бакалавр" : 

для всіх галузей знань та спец. / розроб. І. Гулівата. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/39_2022/VPM.pdf. 

62. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 143 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/143.pdf. 

63. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 144 / гол. ред. 
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Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/144.pdf. 

64. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 145 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/145.pdf. 

65. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 146 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/146.pdf. 

66. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 147 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/147.pdf. 

67. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 148 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/148.pdf. 

68. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 149 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/149.pdf. 
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69. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 150 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/150.pdf. 

70. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 151 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/151.pdf. 

71. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 152 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/152.pdf. 

72. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 153 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022//153.pdf. 

73. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 154 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/154.pdf. 

74. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 
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України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 134 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/134.pdf. 

75. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 135 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/135.pdf. 

76. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 136 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/136.pdf. 

77. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 137 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/137.pdf. 

78. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 138 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/138.pdf. 

79. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 139 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/139.pdf. 
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80. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 140 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/140.pdf. 

81. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 141 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/141.pdf. 

82. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету [Електронний ресурс] : тези доп. ХI Всеукр. студ. наук.-практ. 

конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку 

України: пошук молодих", 21 квіт. 2022 р. Вип. 142 / гол. ред. 

Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/142.pdf. 

83. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. 

Х Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми ефективного 

соціально-економічного розвитку України: пошук молодих". Вип. 129 / гол. 

ред. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/129.pdf. 

84. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. 

Х Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми ефективного 

соціально-економічного розвитку України: пошук молодих". Вип. 130 / гол. 

ред. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/130.pdf. 

85. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. 

Х Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми ефективного 
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соціально-економічного розвитку України: пошук молодих". Вип. 131 / гол. 

ред. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/131.pdf. 

86. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. 

Х Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми ефективного 

соціально-економічного розвитку України: пошук молодих". Вип. 132 / гол. 

ред. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/132.pdf. 

87. Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. 

Х Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми ефективного 

соціально-економічного розвитку України: пошук молодих". Вип. 133 / гол. 

ред. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Vatra 2022/133.pdf. 

88. Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня [Електронний 

ресурс] = Gastronomic professional creativity and author's cuisine : робоча 

програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. О. Іваніщева. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/37_2022/HPTAK.pdf. 

89. Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня [Електронний 

ресурс] = Gastronomic professional creativity and author's cuisine : метод. рек. 

до самост. роб. студентів; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

О. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/42_2022/HPTAK.pdf. 

90. Демократичне врядування [Електронний ресурс] = Democratic governance : 

робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне 

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

адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та адміністрування" / 

розроб. І. Ніколіна. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/79_2022/DV.pdf. 

91. Демократія: від теорії до практики [Електронний ресурс] = Democracy: from 

theory to practice : робоча програма; для всіх галузей навчання та спец. / 

розроб.: Н. Махначова, Г. Іванченко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/36_2022/D.pdf. 
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92. Державна служба [Електронний ресурс] = Public service : завдання до практ. 

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

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

освіт. прогр. "Публічне управління та адміністрування" / розроб. 

Н. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/52_2022/DS.pdf. 

93. Державні політики, програми і проекти в багаторівневому управлінні 

[Електронний ресурс] = Public policies, programs and projects in multilevel 

governance development : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне 

управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 

адміністрування" / розроб. І. Семенюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/78_2022/DPPPBU.pdf. 

94. Державні та муніципальні фінанси [Електронний ресурс] = Governmental 

and municipal finances : метод. рек. до виконання курсової роб.; освіт. 

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

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, 

банківська справа та страхування" / розроб. І. Гнидюк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/40_2022/DMF.pdf. 

95. Децентралізація влади [Електронний ресурс] = Decentralization of authority : 

завдання до практ. занять; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 

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

та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 

адміністрування" / розроб. І. Ніколіна. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/37_2022/DV.pdf. 

96. Дизайн [Електронний ресурс] = Design : метод. рек. до самост. роб.; для 

усіх галузей знань та усіх спец. / розроб.: В. Швець, І. Вівсюк. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/63_2022/D.pdf. 

97. Екологічна політика [Електронний ресурс] = Environmental policy : робоча 

програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. І. Мазуркевич. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/60_2022/EP.pdf. 

98. Екологічна політика [Електронний ресурс] = Environmental policy : метод. 

рек. до самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 
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І. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/84_2022/EP.pdf. 

99. Екологія [Електронний ресурс] = Ecology : робоча програма; для всіх 

галузей знань та спец. / розроб.: Н. Корж, К. Антонюк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/79_2022/E.pdf. 

100. Економіка і організація інфорамаційного бізнесу [Електронний ресурс] = 

Information business economics and management : робоча програма; для всіх 

галузей знань та спец. / розроб. С. Мерінова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/74_2022/EOIB.pdf. 

101. Екскурсійна справа [Електронний ресурс] = Excursion business : метод. 

рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" / 

розроб. Н. Онищук. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/38_2022/ES.pdf. 

102. Експертиза в міжнародній торгівлі [Електронний ресурс] = International 

trade expertise : метод. рек. до самост. роб.; для всіх галузей знань та 

спец. / розроб. С. Сіренко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/75_2022/EMT.pdf. 

103. Експертиза в міжнародній торгівлі [Електронний ресурс] = International 

trade expertise : робоча програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

С. Сіренко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/50_2022/EMT.pdf. 

104. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин [Електронний 

ресурс] = Chemicals, narcotics and explosives identification : розроб. 

С. Сіренко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/51_2022/ENOVR.pdf. 

105. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин [Електронний 

ресурс] = Chemicals, narcotics and explosives identification : завдання до 

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

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

діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та експертиза в митній 

справі" / розроб. С. Сіренко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/75_2022/ENOVR.pdf. 
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106. Експертиза товарів [Електронний ресурс] = Product testing : завдання до 

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

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

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

діяльність" / розроб. С. Сіренко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/87_2022/ET.pdf. 

107. Експертиза товарів [Електронний ресурс] = Product testing : робоча 

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

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

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

діяльність" / розроб. С. Сіренко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/77_2022/ET.pdf. 

108. Експертиза товарів [Електронний ресурс] = Produkt testing : метод. рек. до 

самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань "Управління та 

адміністрування" : спец. "Під-ництво, торгівля та біржова діяльн." : освіт. 

прогр. "Тов-во та експертиза в митній справі", "Під-ництво, торгівля та 

біржова діяльн." / розроб. С. Сіренко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/61_2022/ET.pdf. 

109. Електронний бізнес [Електронний ресурс] = E-business : метод. рек. до 

самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" 6 спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

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

діяльність" / розроб. С. Мерінова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/85_2022/EB.pdf. 

110. Електронний бізнес [Електронний ресурс] = Electronic business : робоча 

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

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

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

діяльність" / розроб.: С. Мерінова, К. Копняк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/58_2022/EB.pdf. 

111. Електронний документообіг [Електронний ресурс] = E-paper flow : метод. 

рек. до самост. роб.; для усіх галузей знань та спец. / розроб. К. Копняк. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/51_2022/ED.pdf. 

112. Електротехніка [Електронний ресурс] = Electric engineering : робоча 

програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні 

технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освітт. прогр. 
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"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. Л. Гусак. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/62_2022/E.pdf. 

113. Енологія та еногастрономія [Електронний ресурс] = Enologiya and 

enogastronomy : метод. рек. до самост. роб.; для усіх галузей знань та 

спец. / розроб. Л. Фіалковська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/78_2022/EE.pdf. 

114. Індустріальний маркетинг [Електронний ресурс] = Industrial marketing : 

метод. рек. до самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

О. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/87_2022/IM.pdf. 

115. Індустріальний маркетинг [Електронний ресурс] = Industrial marketing : 

робоча програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. О. Громова. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/52_2022/IM.pdf. 

116. Інженерна та комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] = Engineering and 

computer graphics : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "молодший 

бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 

"Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні 

технології у бізнесі" / розроб. С. Мерінова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/39_2022/IKH.pdf. 

117. Інновінг в туризмі [Електронний ресурс] = Tourism innovation leisure 

organization : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 

"Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. "Міжнародний 

туристичний бізнес" / розроб. І. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/38_2022/IT.pdf. 

118. Інновінг в туризмі [Електронний ресурс] = Tourism innovation leisure 

organization : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. 

"Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. І. Власенко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/40_2022/IT.pdf. 

119. Іноземна мова спеціальності [Електронний ресурс] = Foreign language 

specialty : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. 

О. Мацера. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
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ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2022/63_2022/IMS.pdf. 

120. Іноземна мова спеціальності [Електронний ресурс] = Foreign language for 

professional purpose : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. 

Н. Тимощук. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2022/43_2022/IMS.pdf. 

121. Іноземна мова спеціальності [Електронний ресурс] = Foreign language for 

professional purposes : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 

системи та технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні технології у 

бізнесі" / розроб. Н. Гаврилюк. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – System requrements: Acrobat 

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2022/58_2022/IMS.pdf. 

122. Інформаційні системи і технології в туризмі та готельно-ресторанному 

бізнесі [Електронний ресурс] = Information systems and technologies in 

tourism and hotel and restaurant business : робоча програма; для всіх галузей 

знань та спец. / розроб. Н. Добровольська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/61_2022/ISTTHRB.pdf. 

123. Інформаційні технології в управлінні проєктами [Електронний ресурс] = 

Information technologies in project management : метод. рек. до самост. роб.; 

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

126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні 

технології у бізнесі" / розроб. О. Кузьміна. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/61_2022/ITUP.pdf. 

124. Інформаційні технології для мобільних пристроїв [Електронний ресурс] = 

Information technologies for mobile devices : робоча програма; для усіх 

галузей знань та спец. / розроб. С. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/58_2022/ITMP.pdf. 

125. Інформаційні технології фінансово-економічної безпеки [Електронний 

ресурс] = Information technologies of financial and economic security : робоча 

програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. Л. Половенко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/79_2022/ITFEB.pdf. 

126. Категорії та систематика товарів у ритейлі [Електронний ресурс] = Product 

categories and taxonomy in retailing : метод. рек. до самост. роб., освіт. 
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ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. В. Шарко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/87_2022/KSTR.pdf. 

127. Категорії та систематика товарів у ритейлі [Електронний ресурс] = 

Categories and taxonomy of goods in retail : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. В. Шарко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/77_2022/KSTR.pdf. 

128. Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] = Qualification work : метод. 

рек.; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові 

науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економічна 

кібернетика" / розроб.: Л. Гусак, О. Кузьміна, Р. Новицький. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/81_2022/KR.pdf. 

129. Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] = Qualification work : метод. 

рек.; освіт. ступ. "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : 

спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : освіт. прогр. "Міжнародний 

бізнес" / розроб. Л. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/76_2022/KR.pdf. 

130. Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] = Qualification work : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 

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

освіт. прогр. "Публічне управління та адміністрування" / розроб. 

І. Ніколіна. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/42_2022/KR.pdf. 

131. Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] = Qualification work : метод. 

рек.; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 

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

діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та експертиза в митній справі" / 

розроб.: В. Шарко, С. Сіренко, А. Тернова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/59_2022/KR.pdf. 

132. Кінопереклад [Електронний ресурс] = Film translation : метод. рек. до 

самост. роб.; для всіх галузей знань і спец. / розроб. О. Самохвал. — 
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Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/84_2022/K.pdf. 

133. Кінопереклад [Електронний ресурс] = Film translation : робоча програма; 

для всіх галузей знань і спец. / розроб. О. Самохвал. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/81_2022/K.pdf. 

134. Консалтинг [Електронний ресурс] = Consulting : метод. рек. до самост. 

роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. Л. Бондарчук. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/58_2022/K.pdf. 

135. Конституційне право [Електронний ресурс] = Constitutional law : робоча 

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

"Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. Н. Костюк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/87_2022/KP.pdf. 

136. Контролінг [Електронний ресурс] = Controlling : метод. рек. до самост. 

роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. М. Горшков. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/37_2022/K.pdf. 

137. Контроль якості та безпечності харчових продуктів [Електронний 

ресурс] = Quality control and safety of food production : метод. рек. до самост. 

роб. студентів; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. 

"Харчові технології" / розроб. Т. Семко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/49_2022/KIaBKhP.pdf. 

138. Концепції та ресторанний креатив [Електронний ресурс] = Concepts and 

restaurant creativity : робоча програма; для усіх галузей та усіх спец. / розроб. 

В. Постова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/79_2022/KRK.pdf. 

139. Концепції та ресторанний креатив [Електронний ресурс] = Concepts and 

restaurant creativity : метод. рек. до самост. роб.; для усіх галузей та усіх 

спец. / розроб. В. Постова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/87_2022/KRK.pdf. 

140. Копірайтинг: the case study [Електронний ресурс] = Copywriting: the case 

study : робоча програма; для усіх галузей знань та спец. / розроб. 
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У. Шостак. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/61_2022/K.pdf. 

141. Копчикова І.  Бухгалтерський облік в банках [Електронний ресурс] = 

Accounting in banks : опорний конспект лекцій / І. Копчикова. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/52_2022/BOB.pdf. 

142. Кримінальне процесуальне право [Електронний ресурс] = Criminal 

procedural law : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 

"Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. І. Білоус. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/64_2022/KPP.pdf. 

143. Латинська мова [Електронний ресурс] = Latin : робоча програма; для всіх 

галузей знань та спец. / розроб. Н. Гаврилюк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/77_2022/LM.pdf. 

144. Лінійна алгебра та аналітична геометрія [Електронний ресурс] = Linear 

algebra and analytical geometry : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 

системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / 

розроб. Н. Добровольська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/74_2022/LAAH.pdf. 

145. Логістика в підприємництві та торгівлі [Електронний ресурс] = Logistics in 

business and trade : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 

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

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

діяльність" / розроб. В. Бондаренко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/80_2022/LPT.pdf. 

146. Маркетинг [Електронний ресурс] = Marketing : метод. рек. до самост. роб.; 

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

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

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / розроб. І. Поліщук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/59_2022/M.pdf. 

147. Маркетинг [Електронний ресурс] = Marketing : метод. рек. до самост. роб.; 

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

адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. прогр. "Маркетинг" / 
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розроб. І. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/73_2022/M.pdf. 

148. Маркетинг [Електронний ресурс] = Marketing : робоча програма; освіт. 

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

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. І. Поліщук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/80_2022/M.pdf. 

149. Маркетинг [Електронний ресурс] = Marketing : робоча програма; освіт. 

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

073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент організацій", "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / розроб.: І. Поліщук, Ю. Довгань. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/65_2022/M.pdf. 

150. Маркетинг послуг [Електронний ресурс] = Marketing services : метод. рек. 

до самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. Л. Середницька. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/81_2022/MP.pdf. 

151. Маркетинг сталого розвитку [Електронний ресурс] = Marketing of constant 

development : метод. рек. до самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / 

розроб. В. Бондаренко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/80_2022/MSR.pdf. 

152. Маркетинг сталого розвитку [Електронний ресурс] = Marketing of sustaint 

development : робоча програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

В. Бондаренко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/50_2022/MSR.pdf. 

153. Маркетингова політика розповсюдження [Електронний ресурс] = 

Marketing distribution policy : метод. рек. до самост. роб.; для всіх галузей 

знань та спец. / розроб.: А. Танасійчук, Л. Середницька. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/88_2022/MPR.pdf. 

154. Маркетингова політика розповсюдження [Електронний ресурс] = 

Marketing distribution policy : робоча програма; для всіх галузей знань та 

спец. / розроб. А. Танасійчук. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/81_2022/MPR.pdf. 
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155. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] = Marketing 

commodity policy : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 075 "Маркетинг" : освіт. 

прогр. "Маркетинг", "Логістика" / розроб. Л. Середницька. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/81_2022/MTP.pdf. 

156. Маркетингове планування [Електронний ресурс] = Marketing planning : 

метод. рек. до самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

Ю. Довгань. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/59_2022/MP.pdf. 

157. Математичний аналіз [Електронний ресурс] = Mathematical analysis : 

робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні 

технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. 

"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. І. Гулівата. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/86_2022/MA.pdf. 

158. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні 

підприємством [Електронний ресурс] : тези доп. VІ студ. вуз. наук. конф., 4 

листоп. 2021 р. Ч. 1 / гол. ред. Л. Сікорська. — Електронні дані. – Вінниця : 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2021/Matematychni metody VІ 2021 

1.pdf. 

159. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні 

підприємством [Електронний ресурс] : тези доп. VІ студ. вуз. наук. конф., 4 

листоп. 2021 р. Ч. 2 / гол. ред. Л. Сікорська. — Електронні дані. – Вінниця : 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2021/Matematychni metody VІ 2021 

2.pdf. 

160. Менеджмент [Електронний ресурс] = Management : метод. рек. до самост. 

роб.; освіт. ступінь "молодший бакалавр" галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. 

"Менеджмент" / розроб. Л. Бондарчук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/39_2022/M.pdf. 

161. Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології 

[Електронний ресурс] : IX Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., зб. наук. пр., 

6 жовт. 2022 р. Ч. 2 / гол. ред. Н. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Menedzhment XXI st. IX 2 

2022.pdf. 
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162. Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології 

[Електронний ресурс] : IX Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., зб. наук. пр., 

6 жовт. 2022 р. Ч. 1 / гол. ред. Н. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : 

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Menedzhment XXI st. IX 1 

2022.pdf. 

163. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи 

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

"Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. 

"Менеджмент організацій" / розроб. В. Боковець. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/62_2022/Mr.pdf. 

164. Міжнародна економіка [Електронний ресурс] = International Economics : 

метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. 

"Економіка підприємства", "Економіка бізнесу" / розроб. О. Кульганік. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/73_2022/ME.pdf. 

165. Міжнародне приватне право [Електронний ресурс] = International private 

law : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : 

спец. 081 "Право" : спеціаліз./освіт. прогр. 08 "Право" / розроб. М. 

Пипяк. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/40_2022/MPP.pdf. 

166. Міжнародний бізнес [Електронний ресурс] = International business : метод. 

рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні 

відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : освіт. прогр. 

"Міжнародний бізнес" / розроб. Л. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/77_2022/MB.pdf. 

167. Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] = International 

management : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

прогр. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / розроб. 

Е. Ковтун. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/84_2022/MM.pdf. 

168. Міжнародні стратегії економічного розвитку [Електронний ресурс] = 

International strategy of economic development : метод. рек. до самост. роб.; 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 
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спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Міжнародна економіка" / розроб 

В. Стратійчук. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/59_2022/MSER.pdf. 

169. Місцеві ініціативи [Електронний ресурс] = Local initiatives : робоча 

програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. І. Ніколіна. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/77_2022/MI.pdf. 

170. Моделювання бізнес процесів [Електронний ресурс] = Business process 

modeling : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 

технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. 

Н. Добровольська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/63_2022/MBP.pdf. 

171. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства 

[Електронний ресурс] = Enterprise business activity simulation : робоча 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт прогр. "Менеджмент 

організацій" / розроб.: О. Лозовський, М. Горшков. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/62_2022/MFHDP.pdf. 

172. Об'єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] = Object-

oriented programming : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "молодший 

бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 

"Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні 

технології у бізнесі" / розроб. Р. Новицький, Р. Яцковська. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/38_2022/OOP.pdf. 

173. Об'єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] = Object-

oriented programming : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 

системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / 

розроб.: Р. Новицький, Р. Яцковська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/42_2022/OOP.pdf. 

174. Обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] = Food production 

equipment : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 

"Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. 

"Харчові технології" / розроб. Л. Крижак. — Електронні дані. – Вінниця : 
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Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/38_2022/OKhV.pdf. 

175. Обладнання харчових виробництв [Електронний ресурс] = Food production 

equipment : метод. рек. до самост. роб. студентів / розроб. Л. Крижак. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/37_2022/OKhV.pdf. 

176. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] = 

Accounting of foreign economic activity : метод. рек. до самост. роб.; для всіх 

галузей знань та спец. / розроб. І. Крупельницька. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/63_2022/OZD.pdf. 

177. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю 

[Електронний ресурс] : зб. наук. пр. Х всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 

23 бер. 2022 р. Ч. 1 / ред.: О. Дзюба, Г. Даценко, І. Гладій, О. Кудирко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Oblik X 1 2022.pdf. 

178. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю 

[Електронний ресурс] : зб. наук. пр. Х всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 

23 бер. 2022 р. Ч. 2 / ред.: О. Дзюба, Г. Даценко, І. Гладій, О. Кудирко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Oblik X 2 2022.pdf. 

179. Операційний менеджмент [Електронний ресурс] = Operational 

management : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

прогр. "Менеджмент організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності" / розроб. О. Лозовський. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/84_2022/OM.pdf. 

180. Оптимізація логістичних рішень [Електронний ресурс] = Optimization of 

logistic solutions : метод. рек. до самост. роб.; для всіх галузей знань та 

спец. / розроб. В. Бондаренко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/80_2022/OLR.pdf. 

181. Організація безпеки підприємницької діяльності [Електронний ресурс] = 

Organization of business security : робоча програма; для усіх галузей знаь та 

спец. / розроб. С. Хом'яченко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/81_2022/OBPD.pdf. 
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182. Організація роботи сомельє [Електронний ресурс] = Organization of 

sommelier : метод. рек. до самост. роб. студентів; для всіх галузей знань та 

спец. / розроб. О. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/37_2022/ORS.pdf. 

183. Організація туризму [Електронний ресурс] = Tourism management : метод. 

рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" : 

освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа", "Туризм" / розроб. А. Кізюн. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/51_2022/OT.pdf. 

184. Організація туризму [Електронний ресурс] = Tourism management : робоча 

програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" : 

освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа", "Туризм" / розроб. А. Кізюн. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/60_2022/OT.pdf. 

185. Основи кулінарії [Електронний ресурс] = Fundamentals of cooking : метод. 

рек. до самост. роб. студентів; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

О. Іваніщева. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/85_2022/OK.pdf. 

186. Основи підприємництва [Електронний ресурс] = Fundamentals of 

entrepreneurship : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

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

прогр. "Менеджмент організацій" / розроб.: В. Гарбар, О. Мельничук. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/36_2022/OP.pdf. 

187. Основи технічного та програмного забезпечення інформаційних систем 

[Електронний ресурс] = Fundamentals of hardware and software information 

systems : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 

системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у 

бізнесі" / розроб. : Р. Новицький, Р. Яцковська. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Режим 

доступу: Acrobat Reader ; http://10.0.2.150/docs/2022/39_2022/OTPZIS.pdf. 

188. Офісні комп'ютерні технології [Електронний ресурс] = Office computer 

technologies : робоча програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" 6 галузь 

знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 

технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. 

О. Кузьміна. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
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ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/86_2022/OKT.pdf. 

189. Офісні комп'ютерні технології [Електронний ресурс] = Office computer 

technologies : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 

"Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : 

освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. Л. Половенко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/78_2022/OKT.pdf. 

190. Паблік рілешнз [Електронний ресурс] = Public relations : метод. рек. до 

самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. Ю. Довгань. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/77_2022/PR.pdf. 

191. Поведінка споживачів послуг гостинності [Електронний ресурс] = 

Consumer behavior of hospital services : метод. рек. до самост. роб.; для всіх 

галузей знань та спец. / розроб. Н. Онищук. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/79_2022/PSPH.pdf. 

192. Податкова система [Електронний ресурс] = The tax system : завдання для 

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

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

освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування", "Фінансовий 

менеджмент" / розроб. А. Нікітішин. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/38_2022/PS.pdf. 

193. Політологія [Електронний ресурс] = Politology : метод. рек. до самост. 

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

"Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. Ю. Кокарча. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/73_2022/P.pdf. 

194. Політологія [Електронний ресурс] = Politology : робоча програма; освіт. 

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

прогр. "Право" / розроб. Ю. Кокарча. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/40_2022/P.pdf. 

195. Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов 

[Електронний ресурс] = Comparative lexicology of the first foreign and 

Ukrainian languages : робоча програма; для всіх галузей знань та 

спец. / розроб. Л. Терещенко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/64_2022/PLPIUM.pdf. 
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196. Право Європейського Союзу [Електронний ресурс] = European Union law : 

метод. рек. до самост. роб.; для всіх галузей і спец. / розроб. М. Пипяк. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/59_2022/PIeS.pdf. 

197. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс] = Intellectual 

property rights : робоча програма; для усіх галузей знань та спец. / розроб. 

І. Білоус. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/86_2022/PIV.pdf. 

198. Практика перекладу з першої іноземної мови [Електронний ресурс] = 

Practical course of translation from the first foreign language : завдання до 

практ. занять; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 

науки" : спец. 035 "Філологія" : освіт. прогр. "Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська" / розроб. Т. Ткачук. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2022/73_2022/PPPIM.pdf. 

199. Проектування інформаційних систем [Електронний ресурс] = Design of 

information systems : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 

системи та технології" : освітт. прогр. "Інформаційні технології у 

бізнесі" / розроб. О. Кузьміна. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/62_2022/PIS.pdf. 

200. Психологія [Електронний ресурс] = Psychology : метод. рек. до самост. 

роб.; для усіх галузей знань та спец. / розроб. В. Штифурак. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/87_2022/P.pdf. 

201. Психологія спілкування та конфліктологія [Електронний ресурс] = 

Communication and conflictology psychology : метод. рек. до самост. роб.; 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 

"Соціальне забезпечення" : освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. 

В. Штифурак. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/39_2022/PSK.pdf. 

202. Психологія спілкування та конфліктологія [Електронний ресурс] = 

Communication and conflictology psychology : метод. рек. до самост. роб.; 

освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні 

технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. 

"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. В. Штифурак. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 
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Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/40_2022/PSK.pdf. 

203. Психологія спілкування та конфліктологія [Електронний ресурс] = 

Сommunication and conflictology рsychology : робоча програма; освіт. 

ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : 

спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. програма 

"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. В. Штифурак. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2021/131_2021/PSK.pdf. 

204. Психологія торгівлі [Електронний ресурс] = Trading psychology : метод. 

рек. до самост. роб.; для усіх галузей знань та спец. / розроб. 

В. Штифурак. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/58_2022/PT.pdf. 

205. Психологія управління та конфліктологія [Електронний ресурс] = 

Communication and conflictology psychology : робоча програма; для усіх 

галузей знань та спец. / розроб. В. Штифурак. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/65_2022/PUK.pdf. 

206. Публічні закупівлі [Електронний ресурс] = Public procurement : робоча 

програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. О. Дзюба. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/74_2022/PZ.pdf. 

207. Публічні фінанси [Електронний ресурс] = Public finance : завдання до 

практ. занять; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне 

управління та адміністрування" ; спец. 281 "Публічне управління та 

адміністрування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Публічне управління та 

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

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/63_2022/PF.pdf. 

208. Регіональна політика держави [Електронний ресурс] = Regional policy of 

state : робоча програма; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

Н. Махначова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/76_2022/RPD.pdf. 

209. Реклама в Інтернеті [Електронний ресурс] = Advertising on the Internet : 

метод. рек. до самост. роб.; для усіх галузей знань / розроб. О. Луценко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/59_2022/RI.pdf. 
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210. Рекреалогія [Електронний ресурс] = Recreology : метод. рек. до самост. 

роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. А. Кізюн. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/79_2022/R.pdf. 

211. Ресторанна справа [Електронний ресурс] = Restaurant business : метод. рек. 

до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" : 

освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа", "Туризм" / розроб. І. Вівсюк. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/60_2022/RS.pdf. 

212. Ресторанна справа [Електронний ресурс] = Restaurant business : робоча 

програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" : 

освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа", "Туризм" / розроб. 

В. Постова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/51_2022/RS.pdf. 

213. Ризикологія [Електронний ресурс] = Risk science : робоча програма; для 

усіх галузей знань та спец. / розроб. Л. Радзіховська. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/73_2022/R.pdf. 

214. Самоменеджмент [Електронний ресурс] = Self management : метод. рек. до 

самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. Г. Іванченко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/43_2022/S.pdf. 

215. Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-

філософські, соціально-правові, мовознавчі та здоров'яформуючі аспекти 

[Електронний ресурс] : зб. тез доп. ІX студ. наук.-практ. Інтернет-конф., 24 

лют. 2022 р. / ред.: Н. Замкова, Л. Мартинова. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Svitohliadni transformatsii IX 

2022.pdf. 

216. Ситуативна німецька мова [Електронний ресурс] = German in situations : 

робоча програма; для всіх галузей знань і спец. / розроб. О. Самохвал. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2022/84_2022/SNM.pdf. 

217. Сімейне право [Електронний ресурс] = Family law : метод. рек. до самост. 

роб.; для усіх галузей знань та спец. / розроб.: С. Хом'яченко, 
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І. Бахновська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/86_2022/SP.pdf. 

218. Соціальна відповідальність підприємства [Електронний ресурс] = 

Corporate social responsibility : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне 

забезпечення" : освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. 

В. Хачатрян, О. Менчинська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/76_2022/SVP.pdf. 

219. Соціальна політика [Електронний ресурс] = Social policy : робоча 

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

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

спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та 

страхування" / розроб. Ю. Романовська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/60_2022/SP.pdf. 

220. Соціальна та демографічнв статистика [Електронний ресурс] = Social and 

demographic statistics : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпеченя" : 

освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. Г. Даценко. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/42_2022/SDS.pdf. 

221. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. X Міжнар. наук.-

практ. конф. 06-07 жовт. 2022 р. Ч. 2 / гол. ред. Н. Л. Замкова. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Sotsialno-politychni X 2 

2022.pdf. 

222. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. X Міжнар. наук.-

практ. конф. 06-07 жовт. 2022 р. Ч. 1 / ред. Н. Л. Замкова, Л. 

Б. Мартинова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Sotsialno-politychni 

X 1 2022.pdf. 

223. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. X Міжнар. наук.-

практ. конф. 06-07 жовт. 2022 р. Ч. 3 / гол. ред. Н. Л. Замкова. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 
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http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Sotsialno-politychni X 3 

2022.pdf. 

224. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської 

інтеграції України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. X Міжнар. наук.-

практ. конф. 06-07 жовт. 2022 р. Ч. 4 / гол. ред. Н. Л. Замкова. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Sotsialno-politychni X 4 

2022.pdf. 

225. Стартап менеджмент [Електронний ресурс] = Startup management : метод. 

рек. до самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

Г. Іванченко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/80_2022/SM.pdf. 

226. Статистика [Електронний ресурс] = Statistics : метод. рек. до самост. роб.; 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 

242 "Туризм" : освіт. прогр. "Туризм" / розроб. Н. Коцеруба. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/42_2022/S.pdf. 

227. Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] = Strategic analysis : метод. рек. 

до самост. роб.; освіт. ступінь "магастр" : галузь знань 07 "Управління та 

адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і 

оподаткування" / розроб. Н. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/42_2022/SA.pdf. 

228. Стратегічний маркетинг в туризмі [Електронний ресурс] = Strategic 

marketing in tourism : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : 

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

"Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. Н. Онищук. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/50_2022/SMT.pdf. 

229. Стратегічний маркетинг в туризмі [Електронний ресурс] = Strategic 

marketing in tourism : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. 

"Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. Н. Онищук. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/49_2022/SMT.pdf. 

230. Страховий менеджмент [Електронний ресурс] = Insurance management : 

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

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

спеціаліз./ освіт. прогр. "Фін6анси, банківська справа та 
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страхування" / розроб. А. Абдуллаєва. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/60_2022/SM.pdf. 

231. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України 

[Електронний ресурс] : зб. наук. пр. XІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 

16 черв. 2022 р. / голова ред. кол. Н. Л. Замкова. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Suchasnyi stan ХІ 2022.pdf. 

232. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної 

системи контролю, аудиту та аналізу [Електронний ресурс] : зб. матер. VI 

Cтуд. наук. конф. 5 листоп. 2021 р. Ч. 1 / гол. ред. Н. Замкова. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2021/Suchasnyi stan VI 1 2021.pdf. 

233. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної 

системи контролю, аудиту та аналізу [Електронний ресурс] : зб. матер. VI 

Cтуд. наук. конф. 5 листоп. 2021 р. Ч. 2 / гол. ред. Н. Замкова. — Електронні 

дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2021/Suchasnyi stan VI 2 2021.pdf. 

234. Сучасні дослідження харчової науки [Електронний ресурс] = Modern 

research of food science : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 

освіт. прогр. "Ресторанні технології" / розроб. Л. Крижак. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/78_2022/SDKhN.pdf. 

235. Сучасні дослідження харчової науки [Електронний ресурс] = Modern 

research in food science : метод. рек. до самост. роб. студентів / розроб. 

Л. Крижак. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/85_2022/SDKhN.pdf. 

236. Сучасні лінгвістичні теорії [Електронний ресурс] = Modern linguistic 

theories : завдання до практ. занять; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" : спец. "Філологія" : освіт. прогр. "Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша - англійська / розроб. 

Н. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/86_2022/SLT.pdf. 

237. Телекомунікації в бізнесі [Електронний ресурс] = Telecommunications in 

business : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 
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системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у 

бізнесі" / розроб.: Р. Новицький, С. Мерінова, Р. Яцковська. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/40_2022/TB.pdf. 

238. Терещенко Л.  Порівняльна лексикологія першої іноземної та української 

мов [Електронний ресурс] = Comparative lexicology of the first foreign 

language and theUkrainian language : опорний конспект 

лекцій / Л. Терещенко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – System requrements: Acrobat 

Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/2022/52_2022/PLPIUM.pdf. 

239. Технологія java [Електронний ресурс] = Technology Java : робоча 

програма; для усіх галузей знань та спец. / розроб.: Р. Новицький, 

Р. Яцковська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/78_2022/TJ.pdf. 

240. Технологія напоїв [Електронний ресурс] = Technology of beverage : метод. 

рек. до самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

Л. Фіалковська. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим 

доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/79_2022/TN.pdf. 

241. Технологія управління торговельною діяльністю [Електронний ресурс] = 

Technology of trade management : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

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

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. В. Шарко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/51_2022/TUTD.pdf. 

242. Технологія управління торговельною діяльністю [Електронний ресурс] = 

Technology of trade management : завдання до практ. занять; освіт. ступінь 

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

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

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. В. Шарко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/50_2022/TUTD.pdf. 

243. Технологія управління торговельною діяльністю [Електронний ресурс] = 

Technology of trade management : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : 

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

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. В. Шарко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
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2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/64_2022/TUTD.pdf. 

244. Тимощук Н.  Теорія літератури [Електронний ресурс] = Theory of 

literature : опорний конспект лекцій / Н. Тимощук. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/52_2022/TL.pdf. 

245. Товарознавство [Електронний ресурс] = Science of commodities : метод. 

рек до курс. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Управління та 

адміністрування" : спец. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльн." : 

освіт прогр. "Тов-во та комерційна логістика", "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" / розроб.: С. Сіренко, А. Тернова. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/40_2022/T.pdf. 

246. Товарознавча мікробіологія [Електронний ресурс] = Commodity 

microbiology : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

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

біржова діяльність" / розроб. І. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/74_2022/TM 

mr.pdf. 

247. Товарознавча мікробіологія [Електронний ресурс] = Commodity 

microbiology : завдання до лаборатор. занять; освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування! : спец. 076 

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

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. І. Власенко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/74_2022/TM zlz.pdf. 

248. Товарознавча мікробіологія [Електронний ресурс] = Commodity 

microbiology : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

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

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

діяльність" / розроб. І. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/51_2022/TM.pdf. 

249. Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків [Електронний 

ресурс] : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф., 28 лют. 

2022 р. / гол. ред. Н. Замкова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: 
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http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/2022/Tovaroznavchi ta marketynhovi 

IX 2022.pdf. 

250. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] = 

The ukrainian language for specific purposes : завдання для практ. занять; 

освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх галузей знань та спец. / розроб. 

В. Тимкова. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/38_2022/UMPS.pdf. 

251. Управління бізнес-процесами в закладах ресторанного господарства 

[Електронний ресурс] = Business activity management in restaurant : метод. 

рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво 

та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Ресторанні 

технології" / розроб. І. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/61_2022/UBPZRH.pdf. 

252. Управління бізнес-процесами в закладах ресторанного господарства 

[Електронний ресурс] = Business activity management in restaurant : робоча 

програма;освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Ресторанні 

технології" / розроб. І. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/63_2022/UBPZRH.pdf. 

253. Управління змінами [Електронний ресурс] = Changes management : робоча 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент 

організацій" / розроб. О. Бабчинська. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/76_2022/UZ.pdf. 

254. Управління іміджем підприємства [Електронний ресурс] = Enterprise 

image management : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 

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

прогр. "Менеджмент організацій" / розроб. В. Боковець. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/77_2022/UIP.pdf. 

255. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 

[Електронний ресурс] = Management of international competitiveness of the 

enterprise : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 

05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. 

"Міжнародна економіка" / розроб. О. Кульганік. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 
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вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/75_2022/UMKP.pdf. 

256. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 

[Електронний ресурс] = Management of international competitiveness of the 

enterprise : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. 

"Міжнародна економіка" / розроб. О. Кульганік. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/74_2022/UMKP.pdf. 

257. Управління персоналом [Електронний ресурс] = Personnel management : 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент 

організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / розроб. 

Г. Іванченко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/76_2022/UP.pdf. 

258. Управління програмами та проєктами у соціальній сфері [Електронний 

ресурс] = Programs and projects management in social field : робоча програма; 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 

"Соціальне забезпечення" : освіт. прогр. "Управління в системі соціального 

забезпечення": / розроб. І. Заюков. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/78_2022/UPPSS.pdf. 

259. Управління територіями: сталий розвиток та сервісно-орієнтована 

політика [Електронний ресурс] = Territory management: sustainable 

development and service-oriented policy : робоча програма; освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 

281 "Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне 

управління та адміністрування" / розроб. Н. Махначова. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: 

http://10.0.2.150/docs/2022/80_2022/UTSRSOP.pdf. 

260. Управління туристичними дестинаціями [Електронний ресурс] = Tourist 

destinations management : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

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

освіт. прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. Н. Корж. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/49_2022/UTD.pdf. 

261. Управління туристичними дестинаціями [Електронний ресурс] = Tourist 

destinations management : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. 
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"Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. Н. Корж. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/62_2022/UTD.pdf. 

262. Управління якістю [Електронний ресурс] = Quality management : завдання 

до практ. занять; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 

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

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

діяльність" / розроб. І. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/74_2022/UIa.pdf. 

263. Управління якістю [Електронний ресурс] = Quality management : метод. 

рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління 

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

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

діяльність" / розроб. І. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/73_2022/UIa.pdf. 

264. Управління якістю [Електронний ресурс] = Quality management : робоча 

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

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

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

діяльність" / розроб. І. Власенко. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/63_2022/UIa.pdf. 

265. Управління якістю в туризмі [Електронний ресурс] = Quality management 

in tourism : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. 

"Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. Н. Чорна. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/49_2022/UIaT mr.pdf. 

266. Управління якістю в туризмі [Електронний ресурс] = Quality management 

in tourism : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 

"Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. "Міжнародний 

туристичний бізнес" / розроб. Н. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/49_2022/UIaT 

rp.pdf. 

267. Фізичне виховання [Електронний ресурс] = Physical Education : робоча 

програма; освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх галузей знань та 
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спец. / розроб.: С. Сальникова, А. Бондар, М. Пуздимір. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/50_2022/FV rp b.pdf. 

268. Фізичне виховання [Електронний ресурс] = Physical Education : робоча 

програма; освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх галузей знань та 

спец. / розроб.: С. Сальникова, А. Бондар, М. Пуздимір. — Електронні 

дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – 

Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/50_2022/FV rp mb.pdf. 

269. Філософія [Електронний ресурс] = Philosophy : метод. рек. до самост. роб.; 

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

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

освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. 

М. Стопчак. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/59_2022/F.pdf. 

270. Фінансова діагностика [Електронний ресурс] = Financial diagnostics : 

робоча програма; для усіх галузей знань та спец. / розроб. О. Прутська. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/85_2022/FD.pdf. 

271. Фінансова математика [Електронний ресурс] = Financial mathematics : 

робоча програма;для всіх галузей знань та спец. / розроб. Л. Половенко. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/61_2022/FM.pdf. 

272. Фінансова політика держави [Електронний ресурс] = State financial policy : 

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

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

освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб.: 

І. Гнидюк, А. Нікітішин. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – 

Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/63_2022/FPD.pdf. 

273. Фінансова система [Електронний ресурс] = Financial system : робоча 

програма; освіт. ступінь 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 

"Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит", 

"Облік та оподаткування" / розроб. Л. Маршук. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. 

вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/85_2022/FS.pdf. 

274. Фінансовий маркетинг [Електронний ресурс] = Financial marketing : 

робоча програма; для усіх галузей та спец. / розроб. А. Абдуллаєва. — 

Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
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2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/73_2022/FM.pdf. 

275. Фінансові технології [Електронний ресурс] = Finance technologies : робоча 

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

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

спеціаліз./ освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та 

страхування" / розроб. І. Гнидюк. — Електронні дані. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: 

Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/2022/50_2022/FT.pdf. 

276. Цифровий маркетинг [Електронний ресурс] = Digital marketing : метод. 

рек. до самост. роб.; для всіх галузей знань і спец. / розроб.: Ю. Довгань, 

О. Луценко. — Електронні дані. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2022. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 

http://10.0.2.150/docs/2022/77_2022/TsM.pdf. 

 

 

 

Підготувала провідний бібліограф Т. Чорна 

 

 

 


