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Ігнатьєва І. А.  Стратегічний 

менеджмент : підручник / І. А. Ігнатьєва. – 2-ге 

вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 480 с. 

 
Підручник детально розкриває навчальний 

матеріал програми нормативних професійно-
орієнтованих дисциплін “Стратегічний менедж-

мент” та “Стратегічне управління 
підприємством”. Його особливістю є 

представлення нової концепції стратегічного 
менеджменту з урахуванням принципів синергії, 

об’єктно-цільового та процесного підходів. Від-
повідно до концепції розглядаються теоретичні 

засади та практичні рекомендації стратегічного 
менеджменту, використання яких забезпечує 

стійкі конкурентні переваги підприємства на 
ринку продукції. З метою оцінювання знань та 

практичного засвоєння матеріалу кожний розділ підручника містить  контрольні 
запитання для самоперевірки, тестові завдання та ситуаційні вправи. 

Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних 
закладів. Він також буде корисним для практикуючих менеджерів та керівників 
підприємств. 

 
 

 

Стадник В. В.  Управління інноваціями на 

основі розвитку партнерських відносин 

підприємства : [монографія] / В. В. Стадник, 

Ю. О. Головчук. – Кам'янець-Подільський : 

Друкарня "Рута", 2020. – 232 с. 
 
Обгрунтовано теоретичні та науково-

методичні основи управління інноваціями та 
розбудовою інноваційного потенціалу 
промислового підприємства на основі розвитку 

партнерських відносин. Подано рекомендації для 
практичного використання методів маркетингу 

взаємодії у процесах формування й реалізації 
інноваційного потенціалу підприємства 

співвідносно його конкурентних стратегій. 
Для тих, хто цікавиться проблемами управління 

інноваційною діяльністю підприємств - викладачів, науковців, керівників підприємств, 
органів державного управління, студентів економічних спеціальностей . 
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Тюхтенко Н. А.  Макроекономіка : навч. 

посіб. / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова. – 2-ге 

вид., допов. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2016. – 352 с. 
У даному навчальному посібнику 

розкриваються основні закономірності 
функціонування економічної системи країни, що є 

необхідним при вивченні курсу «Макроекономіка». 
Він охоплює весь комплекс навчально-

методичного забезпечення для опанування даного 
курсу з урахуванням сучасних тенденцій 

макроекономічної науки і практики. Друге 
видання уточнює ряд найбільш складних 

макроекономічних категорій і процесів, що було 
виявлено під час практичної роботи зі 

студентами. Крім того, даний посібник 
доповнений різнорівневими завданнями для 

перевірки знань, що вдосконалюють теоретичну та практичну підготовку 
майбутніх фахівців в галузі економіки, бізнесу та управління. 

Навчальний посібник «Макроекономіка» може бути використаний для підготовки 
фахівців спеціальностей «Економіка», «Менеджмент», «Публічне управління та 
адміністрування», «Міжнародні економічні відносини», аспірантів, державних 

службовців, керівників бізнес-структур тощо. 
 

 

Лень В. С.  Звітність підприємства : 

підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 4-те 
вид. – Київ : Каравела, 2018. – 676 с. 

 
У підручнику розкриваються сутність та зміст 

звітності підприємств, теоретичні та практичні 
аспекти її складання, джерела інформації для 

заповнення показників, порядок заповнення та 
відповідальність підприємств і працівників за 

достовірність звітності, яка є важливим 
джерелом інформації для її користувачів при 

формуванні поточних та стратегічних рішень. 
Розраховано на студентів вищих навчальних 

закладів спеціальності “Облік і аудит” та 
слухачів інститутів післядипломного навчання. 

Підручник буде корисним також викладачам 
вищих навчальних закладів, бухгалтерам-практикам, керівникам підприємств і 
організацій, студентам інших економічних спеціальностей, які прагнуть оволодіти 

знаннями про порядок і особливості звітності підприємств. 
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Сидоров М. В.  Математика для 

соціологів : навч. посіб. / М. В.-С. Сидоров. – 

Київ : Каравела, 2019. – 420 с. 
Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти, що навчаються у галузі соціальних 
та поведінкових наук, а також у інших 

нематематичних галузях. 
Викладено основні поняття та методи базових 

розділів вищої математики, необхідні для 
математичного моделювання та аналізу 

соціальних процесів. Рекомендована для вивчення 
дисципліни «Математичні основи аналізу 

соціальних процесів».  
 

 

Стадник В. В.  Менеджмент і маркетинг 

туризму : навч. посіб. / В. В. Стадник, 

Л. О. Гризовська. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 

356 с. 

Розглянуто функції, методи і технології 
менеджменту та маркетингу туризму. 

Сформовано пропозиції з розвитку форм спе-
ціалізованого туризму. Наближенню знань до 
практичних потреб менеджменту сприятимуть 

завдання для обговорення і тести. 
Для студентів спеціальностей «Менеджмент», 

«Готельно-ресторанна справа», «Туризм» і всіх, 
хто цікавиться питаннями менеджменту та 

маркетингу туризму. 
 
 

Плиса В. Й.  Страхування : підручник 

/ В. Й. Плиса. – 3-тє вид., стер. – Київ : 

Каравела, 2018. – 472 с. – (Українська книга). 
У підручнику розглянуто фундаментальні питання 

теорії страхування, його економічну суть, функції, 

роль і сферу застосування; поняття, класифікації та 

методи оцінки ризиків; сутність, особливості, задачі 

та класифікації актуарних розрахунків. Зосереджено 

увагу на проблемах становлення та розвитку 

страхового ринку в Україні, його інтеграції у світовий 

страховий простір; сутності та основних категоріях 
страхового маркетингу. З’ясовано сутність, види та 

принципи соціального страхування. Наведено основні 

страхові поняття і терміни. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 



Технологія пастили, зефіру, маршмелоу : 

навч. посіб. / А. М. Дорохович, 

О. В. Кобилінська, А. В. Мурзін, С. Г. Кияниця ; за 

ред. А. М. Дорохович. – Київ : ІНКОС, 2019. – 

428 с. 
В посібнику наведена характеристика сировини, 

що використовується і яку доцільно 

використовувати при розробленні нових 
пастильних виробів. Технології пастили, зефіру, 
маршмелоу розглянуті з позиції системного 

аналізу, тобто як великі технологічні системи з 
розподілом їх на підсистеми і аналізом на макро- і 

мікрорівні. Визначено науково обгрунтований 
показник ефективності функціонування великих 

технологічних систем з урахуванням основних 
принципів кваліметрії. Наведені теоретичні основи 

утворення складних пінодраглеподібних систем з 
урахуванням впливу сировинних інгредієнтів і технологічних заходів виробництва 

пастили, зефіру, маршмелоу. Наведені методики розрахунків енергетичної, 
харчової, біологічної цінності, показника глікемічності на прикладі рецептурного 

складу пастили, зефіру, маршмелоу. Показані методика розрахунку простих і 
складних рецептур та дозволена взаємозамінність сировини при виробництві 

пастильних виробів. 
Призначено для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за напрямом 

підготовки «Харчові технології та інженерія». Може бути корисним для широкого 

кола інженерно-технічних працівників кондитерської галузі. 

 

Етнічна кулінарія : підручник 

/ К. Д. Гурова, Г. В. Запаренко, Д. В. Липовий та 

ін. ; за ред. Г. В. Запаренко. – Харків : Факт, 

2018. – 264 с. : іл. 
Підручник призначений для самостійного 

вивчення дисципліни «Етнічна кулінарія» 

студентами спеціальностей 181 «Харчові 
технології», 241 «Готельно-ресторанна справа» 

та 242 «Туризм». Теоретичний матеріал у 
підручнику структурований за розділами та 
темами занять і супроводжується таблицями, 

ілюстраціями, схемами, містить основні терміни 
та поняття до кожного заняття, запитання для 

контролю знань. Наприкінці підручника наведено 
глосарій, що являє собою словник етнічних кухонь 

народів світу. Представлений підручник може 
бути корисний для студентів вищих навчальних 

закладів, викладачів, фахівців готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та 
широкого кола читачів. 
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Український правопис / гол. ред. 

О. В. Красовицький. – Харків : Фоліо, 2019. – 

352 с. 

 
Сучасна українська мова — відкрита й 

динамічна. Якою має буті «правильна українська 
мова»? Яку мову ми передамо нащадкам? Ці і 

подібні питання, що десятиліттями не 
втрачають своєї актуальності спонукають до 

періодичного оновлення, перегляду й 
доопрацюванні правописного кодексу, граматики 
й словників. 

У новій редакції Українського правопису 
збережено підхід до мові як до знакової системи 

й суспільного явища з позицій історичної і 
етнографічної соборності української мови й 

української нації. 

 
 
 
 
 

 
Когут В. М.  Український правопис 2019. 

Зміни та правила / В. М. Когут. – Тернопіль : 

Навчальна книга - Богдан, 2019. – 16 с. 
 

У посібнику подано витяги з проекту 
Українського правопису, схваленого Кабінетом 

Міністрів України і затвердженого 
Українською національною комісією з питань 

правопису. Акцентовано увагу на тих 
параграфах, у яких відбулися орфографічні, 

фонетичні, лексичні, морфологічні та 
пунктуаційні зміни, а також укладено 

словничок правопису слів за новою редакцією 
Українського правопису. 
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Дзюба С.  Заборонений. Історія життя і 

боротьби Василя Стуса : [роман] / С. Дзюба, 

А. Кірсанов. – Харків : "Ранок" : Фабула, 

2019. – 176 с. 
 

Колишній аспірантці, яка працювала над 
дисертацією про життя і творчість видатного 

поета Василя Стуса, а нині за волею обставин 
стала медсестрою, запропонували доглядати 

помираючу від важкої хвороби жінку. Як 
виявилося важкохвора у минулому була полков-

ником КДБ і багато разів зустрічалася зі 
Стусом, особливо в останні дні його життя. 

У романі надзвичайно насичено змальовано 
життя поета на його рідній Донеччині, в 

оточенні друзів, педагогів і літераторів, і в конц-
таборі — де утримували в’язнів совісті, 

ставлячи їм у провину їхні переконання. Чимало 

уваги приділено у романі й долі останньої рукописної збірки поета. 
 

 

 

Беквіт Г.  Продаючи невидиме. 

Керівництво з сучасного маркетингу послуг 

/ Г. Беквіт ; пер. з англ. С. Івахненкова. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 

192 с. 
Книжка - результат двадцятип'ятирічного 

досвіду роботи Беквіта з найвпливовішими та 
найуспішнішими бізнесменами світу. Які 

продають... Повітря. Саме так. Цей посібник - 
збірка ефективних порад у сфері маркетингу 

послуг. На прикладі великих компаній Federal 
Express, Citicorp та численних приватних 

підприємств автор демонструє різноманітні 
методики і стратегії успішного продажу 

«невидимого» товару. Автор указує на те, що 
саме варто поліпшити в продукції компанії. 

Розкриває основи маркетингу послуг, радить, як 
вигідно позиціонувати послуги та розуміти 

клієнта. Цікавий і лаконічний посібник, що містить сотні стратегій для досягнення 

успіху... 
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Берн Е.  Ігри, у які грають люди. Світовий 

бестселер із психології стосунків / Е. Берн ; 

пер з англ. К. Меньшикової. – 2-ге вид. – Харків : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 256 с. 
 

Чому книжка Еріка Берна така популярна? 
Засновник власної теорії про людські стосунки 

блискуче пояснює головні причини того, чому 
відносини заходять в глухий кут, а в колективі 
виникають непорозуміння. Уся річ в іграх, у які ми 

майже щодня граємо один з одним упродовж 
усього життя. Доктор Берн сказав про це: 

«Більшість людей у сімейних і ділових стосунках 
постійно грає один з одним в ігри. Поза тим вони 

прагнуть — зазвичай несвідомо — мати з цих ігор 
емоційний “виграш”, що нагадує виграш у 

раціональному сенсі, який можна очікувати від 
виграшу або програшу в такій грі. Ми стикаємося з 

дивним явищем, яке кожен з нас час від часу спостерігав...»  
Берн дотепно пояснює 120 ігор, у які люди грають  чи то за власним 

бажанням, чи то проти нього («Фригідна жінка», «Якби не ти», «Попався, сучий 
сину», «Кут», «Алкоголік»). Але найпрекрасніше, що він пропонує, — випробувані, 

інтелектуально витончені антиігри, за допомогою яких ви можете звільнитися від 
будь-якої з цих ігор — якщо тільки захочете. 
 

 

 

Хей Л.  Цілюща сила думки / Л. Хей ; пер. 

з англ. О. Зубченко. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 304 с. 

Усі ми бажаємо одного — щастя. Щодня 
шукаємо його в обличчях випадкових перехожих, 

приємних дрібничках, малих і великих звершеннях. 
Нам здається, що щастя недосяжне, але 

насправді воно живе в кожному з нас. Авторка 
пояснює, як відкинути всі негативні упередження 
й думки, радить звернутися до внутрішньої 

мудрості, полюбити та прийняти себе такими, 
якими ми є. Луїза Хей вчить долати бар'єри болю, 

страху та гніву і бути вдячними за всі дари 
Всесвіту. Ключ до щастя — у наших руках. 

Луїза Хей — унікальна авторка. Ця книжка про зміни, на які здатен кожен із 
нас. 
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Грохольська С.  Болючі спогади 1917-1919 

/ С. Грохольська ; вид. Г. Грохольський ; пер. 

укр. А. Белінський. – Вінниця : ТВОРИ, 2018. – 

192 с. : фото. 
Болючі спогади... Софії з графського роду 

Замойських, дружини графа Тадеуша 

Грохольського (1866-1957) - це опис драматичних 
переживань з 1917-1919 років, стисло зв'язаних з 

історичними подіями, які в той час мали місце, 
між іншим з більшовицькою революцією і 

спробами утворення незалежної української 
держави. Це у їх справі дім авторки в Стрижавці 
біля Вінниці було сплюндровано і спалено, а члени 

сім'ї Грохольського були переслідувані, 
заарештовані і багато разів їм загрожували 

смертю. Протягом двох років вся сім'я жила в 
безперестанній напрузі, посеред безперервних оглядів і терору. Нарешті в 1919 році 

Грохольські назавжди кинули Україну, після двохсот років присутності на цих 
землях. 

Авторка провела на Поділлі тридцять років. В 1886 році одружилася з графом 

Тадеушом Грохольським (1839-1913), громадським діячем і талановитим художником. 

Разом з чоловіком поселилася в Стрижавському палаці, прекрасно розташованому біля 

річки Південний Буг. Там на світ приходили її діти: Тадеуш (1887 -1920), Ремігіуш (1888-
1965), Софія (1889-1969), Михайло (1891-1924), Ганна (1892-1977), Генріх (1896-1939) і 

Ксаверій (1903-1947). Хаос революції 1917 року поклав край безпечному сімейному 

притулку. Дім став повністю знищений, а його жителі - розігнані. Всі ці переживання 

схилили Софію Грохольську до написання болючих спогадів, які в соту річницю описуваних 

випадків подав до друку її правнук - Генріх Грохольський. 

 

Тур-Коновалов К.  Крути 1918 : кінороман 

/ К. Тур-Коновалов. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 224 с. : фото. 
Січень 1918 року видався холодним. До Києва 

наближаються більшовицькі загони. Сини генерала 

контррозвідки УНР Олекса та Андрій до нестями 
закохані в інститутку Софію, але обидва мусять 

стати на захист молодої держави та рідного 
міста. Несподівано спалахує повстання на заводі 

«Арсенал», і на боротьбу із заколотниками 
відправляють усе боєздатне військо. Супроти 

численної армії Муравйова на станції Крути 
лишаються тільки необстріляні студенти і юн-

кери, серед яких і Андрій. Сто років тому, як і 
сьогодні, без страху й сумнівів вони приймуть бій 

за найдорожче... 
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Кокотюха А.  Червоний : [роман] 

/ А. Кокотюха ; гол. ред. С. С. Скляр. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 

320 с. 

 
Їм закидають масові вбивства вчителів. 

Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть 

бути корисними. Замість скніти в таборах 
ватажок повстанців Данило Червоний наводить 

там лад! І нехай він планує втечу, йому, героєві 
чи бандиту, єдиному до снаги приборкати 

ув’язнених злодіїв. Як це було, розкажуть три 
свідки: міліціонер, чекіст і ворог народу. Не 

шукайте Червоного ані серед мертвих, ані серед 
живих, шукайте серед овіяних легенлою! 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Дегтяренко Я.  Ярино, вогнику мій : 

[роман] / Я. Дегтяренко ; ред. 

М. А. Дорошенко. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 400 с. 
 

Ярина мріяла про весілля з молодим 
козаком Данилом Лозицьким. Та закоханих 

розділила доля: Ярина потрапила до 
татарського улусу, ставши невільницею. Мурза 

Аяз-бей, давній ворог Данила, закохується в цю 
горду русинку і ладен на все заради неї. Ярина 

теж має почуття до Аяз-бея... На жаль, Ярину 
продають до Бахчисарайського гарему. Довкола 
дивовижної рабині, яку нарікають Вогником, 

плетуться інтриги, а в кожному закутку 
палацу чатує смертельна небезпека. Аяз-бей і 

Данило обидва прагнуть звільнити Ярину, але 
вогонь її кохання зігріє серце лише одного з них. 
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Капранови б.  Щоденник моєї 

секретарки / брати Капранови. – Київ : 

Гамазин, 2016. – 400 с. 
Він має все - дружину-телеведучу, 

красуню-коханку, бізнес на бюджетних грошах, 

впливових друзів та партнерів. Він - типовий 
представник так званого «бомонду» чи то 
«еліти». Однак українцям завжди були 

притаманні природний скепсис та іронія. Саме 
завдяки цим якостям головний герой роману 

«Щоденник моєї секретарки» стає діггером - 
подорожуючи таємними коридорами влади та 

грошей, він не забуває фіксувати для нас із вами 
правдиву картину того, що відбувається там. 

Але одного разу світ навкруги раптом починає 
руйнуватися - настає час великого бізнесового 

та політичного переділу, гаряче літо 2004-го... 
 

 

 

Кідрук М.  Жорстоке небо : роман 

/ М. Кідрук ; гол. ред. С. С. Скляр. – Харків : 

Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 607 с. : іл., 

фото. 
Коли небо не відпускає... 
Перед вильотом з Парижа пілота 

українського літака «ААРОН 44» переслідували 
погані передчуття. Інтуїція підказувала 

відмовитися від рейсу. Але попри все політ мав 
відбутися...  

В паризькому аеропорту сталася 
жахлива катастрофа. Літак, що впав, був 

розроблений і зібраний в Україні. Дочка 
авіаконструктора намагається розібратися в 

причинах аварії. Вона будь-що намагається 
дізнатися правду, незважаючи на те, до яких 
наслідків це може призвести і не здогадуючись, 

що розслідування може обійтися їй надто 
дорого... 
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Доляк Н.  Де трава зеленіша 

/ Н. Доляк. – Вінниця : Консоль, 2018. – 
292 с. : фото. 

З гумором про трагічне — так можна 

кількома словами описати роман вінницької 

письменниці Наталки ДОЛЯК «Де трава 
зеленіша». Він був написаний ще 2012 року. Через 

рік рукопис здобув спецвідзнаку від «Коронації 

слова», і тоді голова журі  Олег Чорногуз назвав 
Наталку «Українським Шолом-Алейхемом у 

спідниці». Бо їй виявилося до снаги написати 

книжку з глибоким змістом, запакувавши її в 

гумористичну обкладинку й наповнивши 
колоритною єврейською лексикою разом з 
українізмами, русизмами і германізмами. У 

романі «Де трава зеленіша» зображено 
життєву стежку єврейських емігрантів, як 

вони виїжджають, що відчувають, завдяки 
чому виживають, у які незручності 

потраплять, як різняться мрії та реальність.  
 

 

 

 

Помолюся за любов Рибачук-Прач Г. І.  : 

лірика / Г. І. Рибачук-Прач ;ред. О. І. Чабан. – 

Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 96 с. : іл., фото. 

 

«Помолюся за любов» - четверта збірка 

Галини Рибачук-Прач до якої увійшли ліричні 
вірші невід'ємні від повсякденності людського 

життя. 
 Книга розрахована на широке коло 

читачів. 
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Тер-Газарян О.  Есенин и Айседора 

Дункан. Одна душа на двоих / О. Тер-

Газарян. – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 

256 с. – (Величайшие истории любви). 
 

История Айседоры Дункан и Сергея Есенина 
знакома, пожалуй, многим. Но знаете ли вьі, как 

начинался их роман? Когда Есенин увидел свою 
будущую музу, танцующую знаменитий танец с 

шарфом, он бьіл покорен ее пластикой, хотел 
кричать о том, что он влюблен, но Сергей не знал 

английского язьыка... Он изьяснялся жестами, 
корчил рожи, ругался по-русски, но Дункан не 

понимала, что хочет сказать поэт. 
Тогда Есенин сказал: «Отойдите все», снял 

ботинки и начал танцевать вокруг богини дикий 
танец, в конце которого просто упал ниц и обнял ее 

колени. Улыбнувшись, Айседора погладила позта по 
льняным кудрям и нежно произнесла одно из немногих 

знакомых ей русских слов: «Ангель», но уже через секунду, заглянув ему в глаза, до-
бавила: «Чиорт». Их сумасшедшая, непредсказуемая, загадочная, полная страсти, 
счастливая и в то же время тра- гичная история никогда не перестанет 

интересовать тех, кто стремится познать невероятные тайны любви. 
 

 
 

Гоукінз П.  Глибоко під водою = Into the 

water : роман / П. Гоукінз ; пер. з англ. 

Г. Яновської. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 320 с. 
Затон Утоплениць біля тихого англійського 

містечка. Над ним — стрімка скеля, з якої 
протягом століть стрибали чи просто падали в 

темну воду жінки. Письменниця Нел Ебботт, 
зачарована моторошними переказами та 

легендами, починає писати роман про це місце... А 
потім її тіло знаходять у затоні. Ведеться 

розслідування, і невдовзі стає зрозуміло, що 
мешканці містечка щось приховують. їхню 

свідомість віками отруює зло, яке ховається в 
обтяжених чорними таємницями водах затону. 

Кожен із цих людей має свою зловісну таємницю. 
Чи встигне детектив Шон Таунсенд розгадати її 
до того, як вода затону прийме у свої глибини нову 

жертву? 
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Скарітон Д.  Infernale. Пекельний 

сеанс = Seance infernale : роман 

/ Дж. Скарітон ; пер. з англ. Д. Петрушенко. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 

288 с. 
Маленька донечка Алекса Вітмена, шукача 

рідкісних кінострічок, зникла в Единбурзі десять 
років тому. І ось тепер йому необхідно 

повернутися сюди, щоб відшукати унікальний 
фільм Оґюстена Секюлера, винахідника «рухомих 
картин». 

Тим часом детектив Джорджина 
Макбрайд розслідує серію вбивств дітей 

наприкінці 1980-х. Відеозапис, що вбивця надіслав 
до поліції, дивним чином пов’язаний із загубленим 

фільмом Секюлера. Шляхи Джорджини й Алекса 
перетинаються, і тепер на них чекає містична 

та небезпечна пригода, у якій химерно сплелися 
таємниці минулого й теперішнього часу. 

 

 

 

 

Девениш Л.  Тайная наследница : роман 

/ Л. Девениш ; пер. с англ. О. Буйвола. – 

Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2017. – 

432 с. 
Наївна Їда Гарфілд хоче втекти із сільської 

ферми, і коли міс Матильда Грегорі, господиня 
будинку Саммерсбі, пропонує їй роботу покоївки, 

хапається за цей шанс. Але раптово міс Грегорі 
помирає. Їда приходить на похорон з надією, що 

хтось із Саммерсбі все одно прийме її на роботу, і 
не помиляється: Семюель Хакетт, наречений 
покійної, потребує покоївки і... друга. Несподівано 

виявляється, що в Саммерсбі є таємна 
спадкоємиця, ім’я якої теж Матильда Грегорі. 

Закохана в Семюеля їда готова допомогти дівчині 
отримати спадок. Але дивні події її переслідують. 

Вона дізнається про темне минуле Саммерсбі... 
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Ґранже Ж. -.  Пасажир = Le passager : 

роман / Ж.-К. Ґранже ; пер. з франц. 

Л. Кононовича. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2017. – 608 с. 

 
Намагаючись повернути пам’ять пацієнту, 

що може бути свідком жахливого вбивства, 
психолог Матіас Фрер усвідомить: він — такий 

самий «пасажир без пам’яті». Він теж зійшов із 
потяга в невідомому місті, прихопивши з 
минулого життя лише вигадані спогади. Матіас 

Фрер не народжувався, не вчився, не працював... 
То чому його переслідують загадкові люди у 

чорному? Чому незнайомий чоловік назвав його 
іменем убивці, якого розшукує поліція? Лейтенант 

поліції Анаїс Шатле впевнена, що він невинний. Та 
лише сам Фрер може повернутися власними 

слідами у своє минуле життя в пошуках істини. 
Але скільки буде цих життів?.. 

 

 

 

Ґалбрейт Р.  Шовкопряд : [роман] 

/ Р. Ґалбрейт ; пер. з англ. Н. Ференс. – Київ : 

КМ-Букс, 2019. – 544 с. 
Корморан Страйк розслідує нову справу — 

зникнення письменника Оуена Квайна. Його 

дружина вважає — чоловік просто втік, щоб 
побути на самоті, й просить Страйка 

розшукати його і повернути додому. Але 
Страйк, почавши розслідування, розуміє, що зі 

зникненням Квайна не все так просто. 
Письменник щойно дописав сатиричний роман, у 

якому в непривабливому світлі вивів практично 
всіх своїх знайомих. Якщо такий твір 
опублікувати, він зруйнує багато життів, 

отож чимало людей хотіло б заткати Квайнові 
рота. Невже хтось таки на це наважився?... 

«Шовкопряд» — другий роман зі 
знаменитої серії детективів про відставного 

військового слідчого Корморана Страйка і його 
кмітливу помічницю Робін. 
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Ґолдинґ В.  Володар Мух : роман 

/ В. Ґолдинґ ; гол. ред. С. С. Скляр ; пер. з англ. 

С. Павличко. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2016. – 304 с. 

 
Безлюдний острів. Блакитна лагуна. Діти. 

Рай?.. Саме тут опинилась група підлітків, які 
внаслідок авіакатастрофи залишилися на самоті, 

без дорослих. Що може трапитися з людиною на 
порожньому острові?.. Усе. Діти, які загрались у 

жорстокість, боротьбу за владу, полювання, 
війну, дуже швидко забули, що таке порядність, 
доброта й милосердя... Втратити людську 

подобу виявилося вкрай легко. Мабуть, тому що 
під тонким шаром цивілізації в кожному з нас 

причаївся дикий Звір... Це страшна й напружена, 
мов напнута стріла, книга. Читати — 

обов’язково! 
 

 
 

Методичні видання 
 

1. Event-технології в туризмі : робоча програма = Event technologies in tourism : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. А. Г. Кізюн. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 
2. GMP, НАСР та контроль безпечності товарів : робоча програма = GMP, HACCP and 

consumer product safety : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. 

прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 18 с. + Електронна копія. 

3. HR-менеджмент готелів і ресторанів : робоча програма = HR-management of hotels and 
restaurants : для віх галузей знань та спеціальностей / розроб. І. О. Мазуркевич, 

К. Г. Антонюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 27 с. + 
Електронна копія. 

4. IT-право : робоча програма = IT-law : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : 
спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб.: І. М. Білоус, М. О. Мельничук. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 
5. Revenue менеджмент : робоча програма = Revenue management : освіт. ступінь "магістр" 

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

освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб. Н. В. Корж. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 

6. WEB-дизайн і WEB-програмування : робоча програма = WEB-design and WEB-programming : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 

126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у 
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бізнесі" / розроб. С. А. Яремко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
21 с. + Електронна копія. 

7. Актуальні питання запобігання корупції : робоча програма = Actual question's prevention of 
corruption : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. 

прогр. "Право" / розроб. В. М. Панькевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 

8. Актуальні питання публічних галузей права : робоча програма = Current issues of public 
law : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. 
"Право" / розроб. М. І. Пипяк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

28 с. + Електронна копія. 
9. Актуальні проблеми теорії і критики перекладу : робоча програма = Issues of theory and 

critics of translation : для всіх галузей знань і спеціальностей / розроб. Н. Б. Іваницька. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 27 с. + Електронна копія. 

10. Алгоритми і стуктури даних : робоча програма = Algorithms and structures of data : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 

системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" /  розроб.: 
О. М. Кузьміна, К. В. Копняк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

22 с. + Електронна копія. 
11. Аналіз господарської діяльності : робоча програма = Analysis of economic activities : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. 

Н.  . Коцеруба. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + 
Електронна копія. 

12. Аналіз господарської діяльноті : робоча програма = Analysis of economic activities : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 

оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. Н. В. Коцеруба. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 
13. Аудит проектів : робоча програма = Project audit : для всіх галузей знань та 

спеціальностей / розроб. О. М. Кудирко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 15 с. + Електронна копія. 

14. Банківська система : робоча програма = Banking system : 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. О. О. Прутська. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 
15. Банківські операції : робоча програма = Banking transactions : для всіх галузей знань та 

спеціальностей / розроб. О. П. Демченко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

16. Безпека життя : робоча програма = Life safety : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. 

"Харчові технології" / розроб.: Н. М. Чорна, А. В. Лук'янець. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 33 с. + Електронна копія. 

17. Безпека життя : робоча програма = Life safety : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: Н. М. Чорна, 
А. В. Лук'янець. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + 
Електронна копія. 

18. Біржова торгівля : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управл. та адмініструв.", 29 "Міжнародні відносини" : спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 292 "МЕВ" : освіт. прогр. "Товарозн. 
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та експертиза в митній справі", "Міжнародний бізнес" / розроб. О. П. Недбалюк. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 45 с. + Електронна копія. 

19. Біржова торгівля : робоча програма = Exchange trade : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика", 
"Товарознавство та експертиза в митній справі" / розроб.: О. П. Недбалюк, 
І. С. Олесенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + 
Електронна копія. 

20. Бухгалтерський облік : робоча програма = Accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. 
"Харчові технології" / розроб. Т. Г. Китайчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 
21. Бухгалтерський облік : робоча програма = Accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування", 

"Фінансовий менеджмент" / розроб. Л. А. Майстер. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

22. Бухгалтерський облік : робоча програма = Accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль та аудит", 
"Фінансова аналітика" / розроб. Л. А. Майстер. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 
23. Бухгалтерський облік : робоча програма = Accounting : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Менеджмент організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 

"Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу" / розроб. Л. А. Майстер. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 
24. Бухгалтерський облік в банках : методичні рекомендації до самостійної роботи  = 

Accounting in banks : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і 

оподаткування" / розроб. І. В. Копчикова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 38 с. + Електронна копія. 

25. Вирішення трудових спорів : робоча програма = Settlement of labor disputes : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. І. П. Бахновська. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 31 с. + Електронна копія. 
26. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма = Practical training (pre-diploma) : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 
"Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб.: І. І. Поліщук, 

Г. О. Пчелянська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 32 с. + 
Електронна копія. 

27. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма = Practical (pre-diploma) training : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. 
"Право" / розроб. І. М. Білоус. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
17 с. + Електронна копія. 

28. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма = Pre-diploma practical training : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 
"Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. Т. В. Семко, 
О. А. Іваніщева. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 16 с. + 
Електронна копія. 
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29. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма = Pre-diploma practical training : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 

"Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології в бізнесі" 
/ розроб.: О. М. Кузьміна, Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 
30. Виробнича практика : робоча програма = Practical training : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 
технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: О. М. Кузьміна, 
Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 13 с. + 

Електронна копія. 
31. Виробнича практика : робоча програма = Practical training : освіт. ступінь "молодший 

бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб.: І. І. Поліщук, Л. П. Середницька. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 28 с. + Електронна копія. 
32. Виробнича практика : робоча програма = Practical training : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. 
прогр. "Харчові технології" / розроб.: Т. В. Семко, О. А. Іваніщева. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 14 с. + Електронна копія. 
33. Виробнича практика 1 : робоча програма = Practical training 1 : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. І. І. Поліщук, Г. О. Пчелянська. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 28 с. + Електронна копія. 
34. Виробнича практика 2 : робоча програма = Practical training 2 : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб.: І. І. Поліщук, Г. О. Пчелянська. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 32 с. + Електронна копія. 

35. Вища та прикладна математика : робоча програма = Higher and applied mathematics : 
освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб.: І. О. Гулівата, 
Л. П. Гусак. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна 

копія. 
36. Гуманітарна політика держави : робоча програма : для всіх галузей знань та 

спеціальностей / розроб. О. Л. Маскевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 

37. Державна служба : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 

адміністрування" / розроб. Н. М. Махначова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 66 с. + Електронна копія. 

38. Державна фінансова стратегія : робоча програма = State financial strategy : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. О. О. Прутська. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 
39. Державне антимонопольне регулювання : завдання до практичних занять : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 
"Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" / розроб. О. П. Недбалюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 

40. Державне антимонопольне регулювання : завдання до практичних занять : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 
"Економіка" : освіт. прогр. "Економіка підприємства" / розроб. О. П. Недбалюк. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + Електронна копія. 
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41. Державне регулювання економіки : робоча програма = Government regulation of 
theEconomy : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 

спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економіка бізнесу", "Цифрова економіка" / розроб.: 
О. П. Недбалюк, І. С. Олесенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

37 с. + Електронна копія. 
42. Державний аудит : методичні рекомендації до самостійної роботи = Governmental audit : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 
"Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" 
/ розроб. В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

38 с. + Електронна копія. 
43. Державний аудит : робоча програма = Governmental audit : освіт. ступінь "магістр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. В. В. Покиньчереда. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 
44. Державні та муніципальні фінанси : робоча програма = Covernmental and municipal 

finances : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, 

банківська справа та страхування", "Фінансовий менеджмент" / розроб. І. В. Гнидюк. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 32 с. + Електронна копія. 

45. Дискретна математика : робоча програма = Discrete Math : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб.: О. М. Кузьміна, К. В. Копняк. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 
46. Договірне право : робоча програма = Law of contracts : для всіх галузей знань та 

спеціальностей / розроб. І. П. Бахновська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 29 с. + Електронна копія. 

47. Друга іноземна мова (німецька) і переклад : робоча програма = Second foreign language 

(German) and translation : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : 
спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. 035.041 "Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська" / розроб. О. О. Самохвал. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 28 с. + Електронна копія. 

48. Друга іноземна мова : робоча програма = Second foreign language : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 

відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. О. Б. Осаульчик. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 39 с. + Електронна копія. 

49. Европейська інтеграція : робоча програма = European integration : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 

відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. О. М. Кульганік. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 29 с. + Електронна копія. 

50. Екологічна політика : робоча програма = Environmental policy : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. І. О. Мазуркевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 
51. Економіка готелів і ресторанів : методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 
241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" 
/ розроб. М. О. Рябенька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
42 с. + Електронна копія. 

52. Економіка державного сектору : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 
"Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 
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адміністрування" / розроб. О. П. Недбалюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 33 с. + Електронна копія. 

53. Економіка і фінанси підприємства : робоча програма = Economics and finance of business : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 

"Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" 
/ розроб. В. А. Гарбар. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 29 с. + 
Електронна копія. 

54. Економіка і фінанси підприємства : робоча програма = Economics and finance of business : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 

"Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг", "Логістика" / розроб. В. А. Гарбар. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 29 с. + Електронна копія. 

55. Економіка і фінанси підприємства : робоча програма = Economics and finance of business : 
освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. В. А. Гарбар. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 28 с. + Електронна копія. 

56. Економіка підприємства : методичні рекомендації для написання курсових робіт  : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 

"Економіка" : освіт. прогр. "Економіка підприємства", "Економіка бізнесу" / розроб.: 
В. В. Хачатрян, Н. М. Богацька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2020. – 29 с. + Електронна копія. 
57. Економіка підприємства : робоча програма = Business Economics : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Економіка підприємства", "Економіка бізнесу" / розроб. 

Н.  . Богацька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 60 с. + 
Електронна копія. 

58. Економіка праці та соціально-трудові відносини : робоча програма = Labor economics and 

industrial relations : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. В. Говорко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 33 с. + Електронна копія. 

59. Економічна діагностика : робоча програма = Economic diagnostics : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 

відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. В. В. Хачатрян. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

60. Економічна теорія : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх 
спеціальностей / розроб. Т. І. Павлюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 77 с. + Електронна копія. 
61. Економічна теорія : робоча програма = Economic theory : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг", "Логістика" / розроб. Л. В. Осіпова. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 36 с. + Електронна копія. 
62. Економічна теорія : робоча програма = Economic theory : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 
"Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа", "Туризм" / розроб. 
Л. В. Осіпова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 32 с. + 
Електронна копія. 

63. Економічна теорія : робоча програма = Economic theory : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. Л. В. Осіпова. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 35 с. + Електронна копія. 

64. Економічна теорія : робоча програма = Economic theory : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне 
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управління та адміністрування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" / розроб. Л. В. Осіпова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 31 с. + Електронна копія. 
65. Економічна теорія : робоча програма = Economic theory : освіт. ступінь "бакалар" : галузь 

знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. Л. В. Осіпова. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 35 с. + Електронна копія. 

66. Економічна теорія : робоча програма = Economic theory : освіт. ступінь "молодший 
бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. Л. В. Осіпова. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 35 с. + Електронна копія. 

67. Експертиза в міжнародній торгівлі : робоча програма = Expertise in international trade : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Товарозн. та експертиза 
в митній справі" : освіт. прогр. "Товарозн. та експертиза в митній справі" /  розроб. 

О. М. Менчинська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + 
Електронна копія. 

68. Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : робоча програма = 
Examination of narcotic, poisonous and explosive substances : 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. О. Сіренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 27 с. + 
Електронна копія. 

69. Експертиза товарів : робоча програма = Examination of goods : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика", 

"Товарознавство та експертиза в митній справі" / розроб. С. О. Сіренко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 33 с. + Електронна копія. 

70. Електронне правосуддя : робоча програма = Digital justice : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. І. М. Білоус. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2020. – 22 с. + Електронна копія. 
71. Електронний бізнес : робоча програма = Electronic business : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 
технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. Л. Б. Ліщинська. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 
72. Електронний документообіг : робоча програма = Electronic document management : для 

всіх галузей знань та спеціальностей / розроб.: І. І. Ніколіна, К. В. Копняк. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 

73. Електронний документообіг в публічному управлінні : робоча програма = Electronic 
document management in public administration : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 

"Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 
адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та адміністрування" /  розроб.: 
І. І. Ніколіна, К. В. Копняк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
31 с. + Електронна копія. 

74. Етнічна кулінарія : робоча програма = Ethnic cooking : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові техноогії" : освіт. прогр. 
"Харчові технології" / розроб. О. А. Іваніщева. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 29 с. + Електронна копія. 

75. Жанрові теорії перекладу : робоча програма = Genre theories of translation : освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. 035.041 
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"Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" : освіт. прогр. 
"Германські мови та літератури (переклад включно)" / розроб. С. Д. Чугу. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 28 с. + Електронна копія. 
76. Захист прав у європейському суді з прав людини : робоча програма = Protection of rights in 

the European Court of Human Rights : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : 
спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. М. І. Пипяк. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 31 с. + Електронна копія. 

77. Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів : робоча програма = 
Identification and methods of detecting falsified goods : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика", 

"Товарознавство та експертиза в митній справі" / розроб.: І. Г. Власенко, 
В. І. Паламарчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + 

Електронна копія. 
78. Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності : робоча програма = Illegalization of foreign 

economic activity : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / розроб. Н. В. Корж. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 

79. Інвестиційне право : робоча програма = Investment law : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. О. Ф. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 
80. Інвестиційний менеджмент : робоча програма = Investment management : для усіх галузей 

знань та спеціальностей / розроб. О. А. Поліщук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

81. Інвестування : робоча програма = Investment : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

"Управління і адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування", "Фінансовий менеджмент" 

/ розроб. О. А. Поліщук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + 
Електронна копія. 

82. Інженерна та комп'ютерна графіка : методичні рекомендації до індивідуальної графічної 
роботи = Engineering and computer graphics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 

"Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Харчові технології" / розроб. С. В. Мерінова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 100 с. + Електронна копія. 
83. Інженерна та комп'ютерна графіка : методичні рекомендації до самостійної роботи  = 

Engineering and computer graphics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 
"Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. С. В. Мерінова. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 53 с. + Електронна копія. 

84. Інженерна та комп'ютерна графіка : робоча програма = Engineering and computer 
graphics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 
181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" /  розроб. 
С. В. Мерінова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + 
Електронна копія. 

85. Інженерна та комп'ютерна графіка : робоча програма = Engineering and computer 
graphics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 
"Інформаційні системи та технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні технології 
у бізнесі" / розроб. С. В. Мерінова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2020. – 25 с. + Електронна копія. 
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86. Інжиніринг харчових виробництв : робоча програма = Food production engineering : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові 

технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. В. М. Бандура. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

87. Інноваційний розвиток підприємства : завдання до практичних занять = Innovative 
development of the enterprise : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування" : спец. 051 "Економіка", 073 
"Менеджмент" : освіт. прогр. "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій" 
/ розроб. С. Д. Супрун. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 41 с. + 

Електронна копія. 
88. Інноваційний розвиток підприємства : робоча програма = Innovative development of the 

enterprise : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 
спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. "Економіка підприємства" / розроб. С. Д. Супрун. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 
89. Інноваційний розвиток підприємства : робоча програма = Innovative development of the 

enterprise : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент організацій" / розроб. 

С. Д. Супрун. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + 
Електронна копія. 

90. Інновінг в туризмі : робоча програма = Tourism innovation leisure organization : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. І. В. Власенко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 

91. Іноземна мова за професійним спрямуванням : завдання до практичних занять = Foreign 
language for professional purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна 

робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : спеціаліз./освіт. прогр. "Соціальне 

забезпечення" / розроб. Т. І. Ткачук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 68 с. + Електронна копія. 

92. Іноземна мова за професійним спрямуванням : завдання до практичних занять : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 

"Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент організацій" / розроб. 
О. А. Мацера. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 67 с. + 

Електронна копія. 
93. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = Foreign language for 

specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові 
науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економіка бізнесу" / розроб.: 

Т. І. Ковалевська, В. А. Лобода. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
55 с. + Електронна копія. 

94. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = Foreign language for 
specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові 

науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Цифрова економіка" / розроб.: 
Т. І. Ковалевська, В. А. Лобода. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
54 с. + Електронна копія. 

95. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = Foreign language for 
specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : 
спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні 
технології у бізнесі" / розроб.: Л. І. Довгань, І. Б. Паславська. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 47 с. + Електронна копія. 

96. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = Foreign language for 

specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
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адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" 
/ розроб. В. О. Нечипоренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

47 с. + Електронна копія. 
97. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = Foreign language for 

specific purposes : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" 
/ розроб. В. О. Нечипоренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
35 с. + Електронна копія. 

98. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = Foreign language for 

specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові 
науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародна економіка" / розроб.: 

Т. І. Ковалевська, В. А. Лобода. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
63 с. + Електронна копія. 

99. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = A foreign language for 
specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 

спец. 242 "Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" / розроб.: Н. Д. Бондар, І. Б. 
Паславська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 52 с. + 

Електронна копія. 
100. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = A foreign 

language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз./освіт. прогр. 

"Готельно-ресторанна справа" / розроб.: Н. Д. Бондар, І. Б. Паславська. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 49 с. + Електронна копія. 

101. Іноземна мова спеціальності : робоча програма = Foreign language specialization : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 

"Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. 181 "Харчові технології" /  розроб. 

Н. Д. Бондар. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + 
Електронна копія. 

102. Інтелектуальні інформаційні системи : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Intelligent information systems : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 

"Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. 
прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. О. М. Кузьміна. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 38 с. + Електронна копія. 
103. Інтелектуальні інформаційні системи : робоча програма = Intelligent information 

systems : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 
"Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" 

/ розроб. О. М. Кузьміна. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
23 с. + Електронна копія. 

104. Інтернет речей : робоча програма = Internet of Things : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 

технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. С. А. Яремко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 

105. Інформаційні війни : робоча програма = Information warfares : для всіх галузей знань 
та спеціальностей / розроб. О. Л. Маскевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 18 с. + Електронна копія. 

106. Інформаційні системи і технології в економіці : робоча програма = Information 
systems and technologies in economics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 
"Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технолог ії" : освіт. 
прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 
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107. Інформаційні технології в управлінні проектами : робоча програма = Information 
technologys in project management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 

"Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. 
прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. О. М. Кузьміна. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 
108. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації  = Qualification work : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 
системи та технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" 
/ розроб.: О. М. Кузьміна, С. А. Яремко, С. В. Мерінова, Р. М. Новицький. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 46 с. + Електронна копія. 
109. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації = Qualification work : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" / розроб.: Н. В. Онищук, Н. М. Чорна. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 59 с. + Електронна копія. 
110. Кібербезпека : робоча програма = Cybersecurity : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи і технології" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: Л. П. Половенко, 

С. А. Яремко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 31 с. + 
Електронна копія. 

111. Комп'ютерні мережі : робоча програма = Computer networks : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи 

та технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" /  розроб.: 
С. В. Мерінова, Р. М. Новицький, Р. О. Яцковська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 
112. Кондитерське і пекарське мистецтво : робоча програма = Confectionery and baking 

art : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб.: Т. В. Семко, О. А. Іваніщева. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 
113. Консолідація фінансової звітності : робоча програма = Consolidation of financial 

statements : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
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ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні 
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системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології в бізнесі" / розроб.: 
С. В. Мерінова, Н. В. Добровольська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2020. – 28 с. + Електронна копія. 
154. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства : робоча 

програма = Enterprise activity simulation : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 
"Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб.: В. В. Хачатрян, О. М. Менчинська. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 27 с. + Електронна копія. 

155. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства : робоча 

програма = Financial and economic enterprise activity simulation : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. прогр. 

"Економічна кібернетика", "Цифрова економіка" / розроб. І. І. Ніколіна. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 

156. Моделювання фінансово-господарької діяльності підприємства : робоча 
програма = Enterprise activity simulation : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

"Управл. та адмініструв." : спец. 076 "Підприємн., торгівля та біржова діяльність" : 
освіт. прогр. "Товарозн. та комерційна логістика", "Товарозн. та експертиза в митній 

справі", "Оптова та роздріб. торг." / розроб.: В. В. Шарко, В. І. Паламарчук. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 14 с. + Електронна копія. 

157. НАССР в харчових технологіях : робоча програма = HACCP and production and 
technologies : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Т. В. Семко. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 20 с. + Електронна копія. 
158. Нормотворча діяльність : методичні рекомендації до самостійної роботи = Rule-

making activity : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 
адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. 

"Публічне управління та адміністрування" / розроб. О. Ф. Мельничук. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 18 с. + Електронна копія. 
159. Нормотворча діяльність : робоча програма = Rule-making activity : освіт. ступінь 

"магістр" : галузьзнань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 
"Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 

адміністрування" / розроб. О. Ф. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

160. Об'єктно-орієнтоване програмування : робоча програма = Object-oriented 
programming : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : 

спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні 
технології у бізнесі" / розроб.: С. В. Мерінова, Р. М. Новицький, Р. О. Яцковська. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 
161. Облік за видами економічної діяльності : методичні рекомендації до самостійної 

роботи = Accounting by type of economic activity : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. 

"Облік і оподаткування" / розроб. Л. А. Майстер. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 41 с. + Електронна копія. 

162. Облік за видами економічної діяльності : робоча програма = Accounting (by types of 
economic activitys) : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподакування" : освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування" / розроб. Л. А. Майстер. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

163. Облік на підприємствах малого бізнесу : робоча програма = Small-scale businesses 
accounting : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Л. А. Майстер. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 
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164. Облік та звітність соціальних виплат : робоча програма = Accounting and 
statements of social benefits : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна 

робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : спеціаліз./освіт. прогр. "Соціальне 
забезпечення" / розроб. О. М. Откаленко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 28 с. + Електронна копія. 
165. Оздоровче харчування : робоча програма = Health supply : для усіх галузей знань та 

спеціальностей / розроб. О. Л. Лисенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 

166. Оптимізація логістичних рішень : робоча програма = Optimization of logistics 

solutions : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Г. О. Пчелянська. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 

167. Організація баз даних та знань : робоча програма = Organization of databases and 
knowledge : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 

126 "Інформаційні системи та технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні 
технології у бізнесі" / розроб.: Л. П. Половенко, О. М. Кузьміна. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 
168. Організація дозвілля : робоча програма = Leisure organization : для всіх галузей знань 

та спеціальностей / розроб. І. В. Власенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 15 с. + Електронна копія. 

169. Організація роботи сомельє : робоча програма = Organization of sommelier : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб.: Н. М. Чорна, О. А. Іваніщева. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 
170. Організація торгівлі : робоча програма = Trade management : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб.: В. В. Шарко, О. С. Корпан. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

171. Організація торгівлі : робоча програма = Trade management : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та 
комерційна логістика", "Товарознавство та експертиза в митній справі" / розроб. В. В. 

Шарко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 40 с. + Електронна 
копія. 

172. Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів : робоча програма = 
Basics of quality conntrol and food safety management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Харчові технології" / розроб. Л. В. Фіалковська. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 
173. Офісні комп'ютерні технології : робоча програма = Office computer technologies : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 
"Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб.: С. А. Яремко, 

К. В.  Копняк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + 
Електронна копія. 

174. Офісні комп'ютерні технології : робоча програма = Office computer technologies : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : 
спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління 
та адміністрування" / розроб.: Л. Б. Ліщинська, К. В. Копняк. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

175. Оцінка відповідності : робоча програма = Conformity assessment : для усіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. В. І. Паламарчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 18 с. + Електронна копія. 
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176. Перша іноземна мова (англійська) : робоча програма = First foreign language 
(English) : освіт. спупінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 

"Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. 035.041 "Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша - англійська" / розроб. Т. І. Ткачук. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 
177. Поведінка споживачів послуг гостинності : робоча програма = Consumer behavior of 

hospital services : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Н. В. Онищук. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

178. Податкова система : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 28 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування", "Фінансовий 

контроль та аудит" / розроб. А. Є. Абдуллаєва. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 81 с. + Електронна копія. 

179. Політика зайнятості та ринок праці : робоча програма = Employment policy and 
labor market : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальне забезпечення" : спец. 

232 "Соціальне забезпечення" : освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. 
Н. М. Богацька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 31 с. + 

Електронна копія. 
180. Політична економія : робоча програма = Political economy : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : 
освіт. прогр. "Економіка бізнесу" / розроб. І. Б. Юрчик. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 33 с. + Електронна копія. 
181. Політичні інститути та процеси : робоча програма : для всіх галузей знань та 

спеціальностей / розроб. О. Л. Маскевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

182. Політологія : робоча програма = Political science : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 
адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та адміністрування" /  розроб. 

О. Л. Маскевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + 
Електронна копія. 

183. Право міжнародних договорів : робоча програма = The law of international treaties : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. М. І. Пипяк. — Електронні дані. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. – 
Систем. вимоги: Acrobat Reader. 

184. Правознавство : робоча програма = Science of law : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. Н. П. Костюк. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

185. Практичний курс послідовного перекладу : робоча програма = Practical course of 
consecutive translation : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. 

Л. Я. Терещенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 27 с. + 
Електронна копія. 

186. Проблеми міжкультурної комунікації і переклад : робоча програма = Issues of 
intercultural communication and translation : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 
"Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб. В. О. Нечипоренко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 31 с. + Електронна копія. 

187. Проблеми перекладу науково-технічної літератури : робоча програма = Problems 
in translation of scientific and technical literature : для всіх галузей знань та спеціальностей 
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/ розроб. Л. Я. Терещенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
27 с. + Електронна копія. 

188. Проектування інформаційних систем : робоча програма = Design of information 
systems : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 

"Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" 
/ розроб. О. М. Кузьміна. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
22 с. + Електронна копія. 

189. Проектування та аналіз програмного забезпечення : методичні рекомендації для 
написання курсових робіт = Software design and analysis : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 
технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" /  розроб.: 

С. В. Мерінова, Р. М. Новицький, Р. О. Яцковська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 47 с. + Електронна копія. 

190. Проектування та аналіз програмного забезпечення : робоча програма = Software 
design and analysis : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : 

спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні 
технології у бізнесі" / розроб.: С. В. Мерінова, Р. М. Новицький, Р. О. Яцковська. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 
191. Просторова економіка : робоча програма = Spatial economics : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 
відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. О. М. Ткачук. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 
192. Професійна комунікація іноземною мовою : робоча програма = Professional foreign 

language communication : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" 

/ розроб.: Н. Б. Іваницька, В. О. Нечипоренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 
193. Професійна комунікація іноземною мовою : робоча програма = Professional foreign 

language communication : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економіка 

підприємства" / розроб.: Н. Б. Іваницька, С. В. Гладьо. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

194. Професійна комунікація іноземною мовою : робоча програма = Professional foreign 
language communication : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економічна 
кібернетика" / розроб.: Н. Б. Іваницька, С. В. Гладьо. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 
195. Професійна комунікація іноземною мовою : робоча програма = Professional foreign 

language communication : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародна 

економіка" / розроб.: Н. Б. Іваницька, С. В. Гладьо. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

196. Професійна комунікація іноземною мовою : робоча програма = Professional foreign 
language communication : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Державні та муніципальні фінанси" / розроб.: Н. Б. Іваницька, 
Л. Я. Терещенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + 
Електронна копія. 

197. Професійна комунікація іноземною мовою : робоча програма = Professional foreign 

language communication : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
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адміністрування" : спец. 071 "Облік та оподаткування" : освіт. прогр.  "Облік та 
оподаткування", "Фінансовий контроль та аудит" / розроб.: Н. Б. Іваницька, 

Л. Я. Терещенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 18 с. + 
Електронна копія. 

198. Прямий маркетинг : робоча програма = Direct marketing : освіт. ступінь "бакалавр" 
: галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. Ю. О. Головчук. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 

199. Публічні комунікації : робоча програма = Public communications : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 
"Публічне управління та адміністрування" : спеціаліз./освіт. прогр. Публічне управління 

та адміністрування / розроб. В. В. Боковець. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 

200. Публічні фінанси : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 

"Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" / розроб. О. О. Прутська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 28 с. + Електронна копія. 
201. Реклама : робоча програма = Advertising : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Маркетинг" / розроб. Ю. О. Головчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 34 с. + Електронна копія. 
202. Самоменеджмент : робоча програма = Self-management : для всіх галузей знань та 

спеціальностей / розроб. І. В. Іванченко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 

203. Світовий ринок товарів та послуг : робоча програма = World market of goods and 

services : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. М. Ткачук. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

204. Сенсорний аналіз : робоча програма = Sensory analysis : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 
205. Системний аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи = System 

analysis : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 
"Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" 

/ розроб. Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
52 с. + Електронна копія. 

206. Системний аналіз : робоча програма = System analysis : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 

технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. 
Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + 

Електронна копія. 
207. Соціальна економіка : робоча програма = Social economy : для всіх галузей знань та 

спеціальностей / розроб. О. В. Говорко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 28 с. + Електронна копія. 

208. Соціальне страхування : робоча програма = Social Insurance : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. Ю. А. Романовська. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 

209. Соціальне страхування : робоча програма = Social Insurance : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, 
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банківська справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа 
та страхування" / розроб. Ю. А. Романовська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 
210. Стандаризація, мотрологія та управління якістю : робоча програма = 

Standardization, motrology and quality management : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. В. І. Паламарчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 

211. Стартап менеджмент в туризмі : робоча програма = Startup management in 
tourism : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб.: Н. М. Чорна, А. В. Лук'янець. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 
212. Стратегічне управління підприємством : завдання до практичних занять з 

елементами кейс-методу : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент організацій" 

/ розроб.: В. В. Боковець, М. А. Горшков. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 74 с. + Електронна копія. 

213. Стратегічне управління підприємством : методичні рекомендації до самостійної 
роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент організацій" / розроб.: 
В. В. Боковець, М. А. Горшков. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

37 с. + Електронна копія. 
214. Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі : робоча 

програма = Strategic marketing in hotel and restaurant business : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : 

освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб. І. О. Мазуркевич. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + Електронна копія. 

215. Стратегічний маркетинг в ресторанному господарстві : робоча програма = 

Strategic marketing in restaurant business : для усіх галузей знань та усіх спеціальностей 
/ розроб. І. О. Мазуркевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

28  . + Електронна копія. 
216. Стратегічний маркетинг в туризмі : робоча програма = Strategic marketing in 

tourism : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 
"Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. 

Н. В. Онищук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + 
Електронна копія. 

217. Стратегічний управлінський облік : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Strategic management accounting : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. І. О. Гладій. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 
218. Стратегічний управлінський облік : методичні рекомендації до самостійної 

роботи = Strategic management accounting : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. І. О. Гладій. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 

219. Стратегічний управлінський облік : робоча програма = Strategic management 
accounting : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансовий контроль та 
аудит" / розроб. І. О. Гладій. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
19 с. + Електронна копія. 
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220. Стратегічний управлінський облік : робоча програма = Strategic management 
accounting : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 

спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування" 
/ розроб. І. О. Гладій. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + 

Електронна копія. 
221. Судові та правоохоронні органи України : робоча програма = Judicial and law 

enforcement bodies of Ukraine : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 
081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. І. М. Білоус. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 33 с. + Електронна копія. 

222. Теоретичні основи товарознавства : завдання до лабораторних занять = 
Theoretical foundations of commodity science : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 

"Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб.: 

С. В. Гирич, А. С. Тернова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 84 
с. + Електронна копія. 

223. Теорія ймовірностей та математична статистика : робоча програма = 
Probability theory and mathematic statistics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 

"Інформаційні системи та технології" : спец. 126 "Інформаційні технології в бізнесі" 
/ розроб. Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

22 с. + Електронна копія. 
224. Теорія літератури : робоча програма = Theory of literature : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб. 

Н. М. Тимощук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + 
Електронна копія. 

225. Теорія міжнародних відносин : робоча програма = Theory of international relations : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 
"Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" 

/ розроб. О. П. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 
с. + Електронна копія. 

226. Теорія та історія публічного управління : робоча програма = Public management 
theory and history : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 

адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. 
"Публічне управління та адміністрування" / розроб. І. І. Ніколіна. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 34 с. + Електронна копія. 
227. Теорія та практика соціального забезпечення : робоча програма = Social security 

theory and practice : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота", спец. 
232 "Соціальне забезпечення" : спеціаліз./освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" /  розроб.: 

Л. Б. Мартинова, Т. І. Павлюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
38 с. + Електронна копія. 

228. Технології бізнес-аналітики : робоча програма = Business analytics technologies : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец./спеціаліз. 
126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у 
бізнесі" / розроб. С. А. Яремко. – Київ : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
23 с. + Електронна копія. 

229. Технології виробництва кулінарної продукції : робоча програма = Technologies of 
culinary production : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво 
та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові 
технології" / розроб.: Т. В. Семко, О. В. Пахомська. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 29 с. + Електронна копія. 
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230. Технології інноваційних харчових продуктів : робоча програма = Technologies of 
innovative food products : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та 

технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Ресторанні технології" 
/ розроб. Т. В. Семко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + 

Електронна копія. 
231. Технології ресторанної продукції : робоча програма = Restaurant products 

technologies : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування", 
"Виробництво та технології" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", 181 "Харчові 
технології" : освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа", "Харчові технології" / розроб.: 

Т. В. Семко, О. А. Іваніщева. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
31 с. + Електронна копія. 

232. Технологія крафтових виробництв : робоча програма = Technology of craft 
production : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : 

спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Ресторанні технології" / розроб. 
Т. В. Семко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 18 с. + 

Електронна копія. 
233. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності : робоча програма = 

Commodity nomenclature of foreign economic activity : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та експертиза в митній справі" 
/ розроб. І. В. Григоренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

25 с. + Електронна копія. 
234. Товарознавство. Непродовольчі товари (розділ "Господарчі товари") : завдання до 

лабораторних занять = Commodity. Non-food products (section "Household goods") : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 

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

комерційна логістика" / розроб. С. О. Сіренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 77 с. + Електронна копія. 

235. Товарознавство. Харчові продукти : робоча програма = Commodity science. Food 
products : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 

181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" /  розроб. 
В. В. Шарко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + 

Електронна копія. 
236. Товарознавство. Харчові продукти : робоча програма = Commodity science. Food 

products : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 076 "Підпрємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. 

"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб.: С. В. Гирич, В. В. Шарко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 59 с. + Електронна копія. 

237. Торговельне підприємництво : робоча програма = Trade entrepreneurship : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика", "Товарознавство та експертиза в митній 
спр." / розроб. О. М. Кульганік. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 23 с. + Електронна копія. 

238. Туристичні дестинації : робоча програма = Tourist destinations : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. 
"Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. Н. В. Корж. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 
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239. Управління державний боргом : робоча програма = National Debt Management : для 
всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. О. Прутська. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 
240. Управління інноваціями : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" 
: освіт. прогр. "Менеджмент організацій" / розроб. В. В. Боковець. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 59 с. + Електронна копія. 

241. Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі : робоча 
програма = Corporate management in hotel and restaurant business : для усіх галузей знань 

та усіх спеціальностей / розроб. І. О. Мазуркевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

242. Управління корпораціями в туризмі : робоча програма = Corporate governance in 
tourism : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 

"Туризм" : освіт. прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. О. І. Мазуркевич. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 

243. Управління особистими фінансами : робоча програма = Personal finance 
management : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Л. М. Маршук. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 
244. Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі : робоча програма = 

Project management in the hotel and restaurant business : освіт. ступінь "магістр" : галузь 
знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб. І. В. Власенко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 

245. Управління проектами в туризмі : робоча програма = Project management in 
tourism : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 

"Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. 

І. В. Власенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 18 с. + 
Електронна копія. 

246. Управління проєктами в ресторанному бізнесі : робоча програма = Project 
management in the restaurant business : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 

"Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Ресторанні технології" / розроб. І. В. Власенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 
247. Управління якістю : завдання до практичних занять = Quality management : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та 

комерційна логістика" / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 39 с. + Електронна копія. 

248. Управління якістю : робоча програма = Quality management : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та 
комерційна логістика" / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 14 с. + Електронна копія. 

249. Управління якістю в туризмі : робоча програма = Quality management in tourism : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. І. В. Власенко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

250. Управління якістю послуг в готелях і ресторанах : робоча програма = Quality 
management of services in hotels and restaurants : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 

"Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз./освіт. 
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прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб. М. О. Рябенька. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

251. Управлінська звітність : робоча програма = Management reporting : для всіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. І. О. Гладій. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 
252. Філософія : робоча програма = Philosophy : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. М. М. Бичков. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 34 с. + Електронна копія. 

253. Філософія : робоча програма = Philosophy : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. 

"Економіка бізнесу", "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка" / розроб. 
О. Л. Маскевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + 

Електронна копія. 
254. Філософія мови : робоча програма = Philosophy of language : для всіх галузей знань 

та спеціальностей / розроб. Н. Д. Бондар. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 52 с. + Електронна копія. 

255. Фінанси, гроші та кредит : робоча програма = Finance, money and credit : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, 
банківська справа та страхування", "Фінансовий менеджмент" / розроб. Л. М. Маршук. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 
256. Фінанси, гроші та кредит : робоча програма = Finance, money and credit : освіт. 

ступінь"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансова аналітика", "Фінансовий контроль 

та аудит", "Облік і оподаткування" / розроб. Л. М. Маршук. – Вінниця : Редакційно-

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 
257. Фінансова безпека держави : робоча програма = Financial security of the state : для 

всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. П. Демченко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

258. Фінансова політика держави : робоча програма = State financial policy : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Державні та муніципальні 
фінанси" / розроб. І. В. Гнидюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2020. – 22 с. + Електронна копія. 
259. Фінансове право : робоча програма = Financial law : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт.-проф. прогр. "Право" / розроб. 
В. М. Панькевич. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 33 с. + 

Електронна копія. 
260. Фінансовий моніторинг : робоча програма = Financial monitoring : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" : освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та 
страхування" / розроб. О. В. Смагло. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 25 с. + Електронна копія. 

261. Харчова мікробіологія : робоча програма = Food microbiology : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" 
: спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. І. Г. Власенко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

262. Харчова хімія : методичні рекомендації до самостійної роботи = Food chemistry : 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 
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"Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. О. В. Василишина. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 

263. Харчова хімія : робоча програма = Food chemistry : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. 

прогр. "Харчові технології" / розроб.: І. Г. Власенко, О. В. Василишина. – Вінниця : 
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