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Кузьмін О. Є., Жовтанецька О. О., 

Заяць Н. О. Системний аналіз і прийняття 

інноваційних рішень : навч. посіб. Львів : 

Новий Світ-2000, 2020. 227 с. (Вища освіта в 

Україні). 

У посібнику викладено теоретичні 
основи системного аналізу і прийняття 
інноваційних рішень: основні поняття 
системного аналізу, побудова загальної 
моделі інноваційної проблеми, 
застосування дослідження операцій, 
етапи прийняття управлінських рішень, 
логічні і кількісні підходи до вивчення 
інноваційних проблем та критерії вибору 
інноваційних рішень. Теоретичні основи 
підкріплені прикладами і задачами з 
розв’язками. Для оцінки та практичної 

апробації отриманих теоретичних знань подано контрольні запитання, 
тести для самоконтролю, що відносяться до 1 і 2 рівня складності та 
задачі або ситуаційні вправи, що відносяться до завдань 3 рівня 
складності. 

Посібник призначений для магістрів спеціальності «Управління 
інноваційною діяльністю», аспірантів, викладачів вищих навчальних 
закладів, спеціалістів в інноваційній сфері та фахівців. Книга може бути 
корисна усім, хто у своїй роботі займається прийняттям інноваційних 
рішень. 

 

Катренко А. В. Системний аналіз : 

підручник / за наук. ред. В. В. Пасічника. 

Львів : Новий Світ-2000, 2020. 396 с. 

(Комп'ютинґ). 

Підручник «Системний аналіз» 
призначений для студентів, що 
навчаються за напрямками «Комп’ютерні 
науки» та «Системний аналіз». Зміст 
підручника відповідає програмі 
фундаментального курсу «Системний 
аналіз» для цих напрямків. 

В підручнику на фаховому 
методичному рівні поданий матеріал 
лекційного курсу, а також тематика 
рефератів та практичних занять. 
Викладені основні поняття та 
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методології системного аналізу, методи системного аналізу, як метод 
дерева цілей, метод аналітичної ієрархії, комбінаторно-морфологічні 
методи, методи функціонально-вартісного аналізу та аналізу процесів 
функціонування систем, розглянутий зв’язок системного аналізу з 
моделюванням, застосування методологій системного аналізу при 
створенні інформаційних систем, методи отримання інформації від 
експертів та інші, що широко використовуються в практиці системного 
аналізу. 

Вивченню матеріалу підручника сприяє спосіб подання навчального 
матеріалу - за розділами в межах розділів програми курсу. Закріплення 
матеріалу забезпечують питання для самоперевірки, приклади задач 
системного аналізу та їх розв’язання, задачі для розв’язування, а також 
тести. Підручник розрахований на бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів. Ним можуть скористатися аспіранти, викладачі та 
практики. 

 
 
 

Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. 

Гроші та кредит. Практикум : навч. посіб. 

Львів : Новий Світ-2000, 2020. 311 с. (Вища 

освіта в Україні). 

Зміст навчального посібника 
відповідає тематиці, передбаченою 
галузевим стандартам вищої освіти 
України «Освітньо-професійна програма 
підготовки бакалавра за спеціальностями 
напряму 0501 – «Економіка та 
підприємництво». 

У навчальному посібнику подається 
система загальнотеоретичних і 
прикладних знань з грошових, кредитних 
та валютно-фінансових відносин, 
механізму їх функціонування, впливу на 

розвиток макроекономічних процесів, змісту і сутті грошової, кредитної 
та валютної політики. 

Теоретичний матеріал доповнено задачами та прикладами 
розв’язання типових задач, а також тестовими питаннями для 
контролю знань студентів. 

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів освіти, викладачів, наукових і практичних 
працівників. 
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Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. 

Гроші та кредит : навч. посіб. 2-ге вид., 

стер. Львів : Новий Світ-2000, 2020. 432 с. 

Зміст підручника відповідає 
тематиці, передбаченої галузевим 
стандартом вищої освіти «Освітньо-
професійна програма підготовки 
бакалавра, спеціаліста, магістра» 
напряму 0501 «Економіка і 
підприємництво». 

У підручнику подається система 
загальнотеоретичних і прикладних знань 
з грошових, кредитних та валютно-
фінансових відносин, механізму їх функціо-
нування, впливу на розвиток 
макроекономічних процесів, змісту і суті 

грошової, кредитної та валютної політики. 
Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних 

статистичних публікацій, законодавчих актів. 
Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей 

вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових і практичних 
працівників. 

 
Свидрук І. І., Миронов Ю. Б., 

Кундицький О. О.  Теорія організації : 

підручник. Львів : Новий Світ-2000, 2020. 175 

с. (Вища освіта в Україні). 

У підручнику наведено теоретико-
методологічні засади створення й 
функціонування організацій у мінливих 
умовах сучасного ринкового соціально-
економічного середовища. Розглянуто 
основні організаційні теорії і моделі. 
Організація досліджена як система та як 
соціум. Приділено значну увагу 
зовнішньому та внутрішньому 
середовищу організації, організаційному 
проектуванню, організаційній культурі 
тощо. 

Підручник повністю відповідає 
програмі нормативної дисципліни «Теорія організації», призначений для 
студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування», а також 
слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям. 
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Ткач М. Р. Практичні заняття з 

комп'ютерної графіки (система Corel 

Draw) : навч. посіб. Львів : Новий Світ-2000, 

2020. 212 с. (Вища освіта в Україні). 

У навчальному посібнику у формі 
лабораторних робіт розглянуті питання 
створення та редагування векторних 
графічних зображень, художніх текстів, 
використання різноманітних ефектів, а 
також, обробка растрових зображень в 
системі Corel Draw Для студентів вузів 
технічного профілю, що вивчають 
дисципліни Інженерна та комп’ютерна 
графіка, Комп’ютерна графіка . 

Посібник може бути корисним для 
фахівців, що використовують систему 
Corel Draw у практичній роботі. 

 
 

 

 

Pysmenna O. O. Internatoinal tourism in 

topics. English-ukrainian-russian dictionary : 

educational edition. Kyiv : Caravela, 2019. 

324 c. 

Дане видання є одночасно навчальним 
і довідковим лексикографічним 
посібником. Він містить найбільш 
уживані терміни, термінологічні 
зрощення та тематичну лексику, що 
обіймає сферу понять за загальною 
тематикою «міжнародний туризм». Увесь 
словниковий корпус поділений на підтеми, 
що надає виданню не тільки 
інформаційного, а і навчального 
характеру, сприяючи тим самим 
активному розвитку мовних умінь. 

Словник призначений для студентів 
вищих навчальних закладів та фахівців сфери міжнародного туризму, а 
також для всіх, хто вивчає англійську мову. 
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 Соколовський Я. І., Шабатура Ю. В., 

Виклюк Я. І., Крошний І. М., Дендюк М. В. 

Моделювання систем у GPSS WORLD : навч. 

посіб. / за наук. ред. В. В. Пасічника. Львів : 

Новий Світ-2000, 2020. 288 с. (Комп'ютинг). 

У навчальному посібнику наведено 
матеріал, необхідний для вивчення 
імітаційного моделювання систем в 
інструментальному середовищі GPSS 
World для створення імітаційних 
моделей. Їх застосування показано на 
конкретних прикладах. Описуються 
можливості GPSS World для створення та 
проведення експериментів з моделями. 
Детально розглянуті методи практичної 
реалізації моделей систем у 
лабораторному практикумі. 

Посібник розрахований на бакалаврів, 
що навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки». Ним 
можуть скористатися магістри, аспіранти та дослідники, які 
займаються моделюванням та дослідженням конкретних систем. 
Посібник буде корисним фахівцям у галузі комп’ютингу та бажаючим 
самостійно оволодіти методами імітаційного комп’ютерного 
моделювання 

 
Остапов С. Е., Євсеєв С. П., Король О. 

Г.  Технології захисту інформації : навч. 

посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2020. 679 с. 

У пропонованому виданні викладені 
основи сучасного захисту інформації в 
комп’ютерних системах, не пов’язаних з 
державною таємницею. Посібник 
складається з теоретичного матеріалу 
та лабораторного практикуму. У 
теоретичній частині висвітлено основні 
поняття й подані визначення, які 
стосуються захисту інформації, 
формування політики безпеки. Розглянуто 
критерії оцінки захищеності 
комп’ютерних систем, основи 
криптографічного захисту інформації, 

захист інформації від несанкціонованого доступу в сучасних операційних 
системах, описано комплексні системи захисту в корпоративних 
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інформаційних системах. 
Для студентів, які навчаються за галуззю 12 - «Інформаційні 

технології» всіх форм навчання, інших спеціальностей, де вивчається 
цикл дисциплін захисту інформації, а також для самостійного 
опанування його основами. 

 
 

 

 

Конституція України : станом на 

01.01.2020 ; офіційний текст. Одеса : 

Гельветика, 2020. 100 с. 

Конституція України: чинне 
законодавство станом на 01 січня 2020 р.: 
Офіційний текст. 

 
 
 
 
 
 
 
Європейська та євроатлантична 

інтеграція : навч. посіб. / [О. В. Баула, Т. В. 

Божидарнік, Т. М. Вісина, Н. М. Галазюк, О. 

М. Зелінська, О. Я. Кравчук, П. Я. Кравчук, Л. 

В. Корольчук, О. М. Лютак, Т. Л. Никитюк, Л. 

В. Савош, О. А. Урбан] : за заг. ред. О. М. 

Лютак. стер. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 

376 с. 

У посібнику розглядаються історичне 
та геополітичне підґрунтя європейського 
та євроатлантичної інтеграції, 
особливості співробітництва України з 
Європейським Союзом та Організацією 
Північноатлантичного Договору. 
Проаналізовано реалізацію різних напрямів 
діяльності органів законодавчої та 
виконавчої влади ЄС, сучасні тенденції 
розвитку валютної системи та шляхи 

забезпечення стабільності нової світової фінансової архітектури, 
особливості реалізації євро інтеграційних можливостей та критерії 
вступу до ЄС. Особливу увагу зосереджено на концепції нової безпекової 
політики на європейському та євроатлантичному просторі. 
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Книга розрахована на науковців, керівників та спеціалістів 
управлінських структур, аспірантів, студентів навчальних закладів і 
стане в нагоді всім, хто цікавиться процесами європейської та 
євроатлантичної інтеграції. 

 
 
 

Борисова О. В., Знаткова О. М., Кульга 

О. О., Нікітіна В. В.  Соціальна робота з 

вимушеними переселенцями в сучасній 

Україні : монографія. Київ : Кондор, 2019. 

468 с. 

Монографія присвячена аналізу місця 
професійної соціальної роботи у сфері 
соціальної підтримки вимушених 
переселенців із зони антитерористичної 
операції (АТО) районів операції Об’єднаних 
сил (ООС) в інші регіони України, яка має 
забезпечити розв’язання їхніх соціальних 
проблем і забезпечити успішну адаптацію 
в новому соціальному середовищі. 
Розглядаючи внутрішньо переміщених осіб 
як соціальну групу вимушених мігрантів, 
автори аналізують їхню структуру, 
загальні й специфічні проблеми 

життєдіяльності, нормативно-законодавчу базу соціальної підтримки 
цієї категорії населення України та надають характеристику 
діяльності основних суб’єктів такої підтримки. У монографії 
наголошується на визначальній ролі надання соціальних послуг 
внутрішньо переміщеним особам фахівцями у галузі соціальної роботи, 
які працюють у різних державних і комунальних соціальних службах, 
висвітлюються надбання і проблеми соціальної роботи працівників 
соціальних служб з внутрішньо переміщеними особами та 
формулюються пропозиції з усунення існуючих недоліків у її здійсненні. 

Монографія буде корисною для працівників адміністративних 
органів влади та самоврядування, фахівців державних соціальних служб; 
представників громадських об’єднань, викладачів, аспірантів і 
студентів; усіх, хто цікавиться та займається питаннями соціальної 
підтримки уразливих верств населення загалом та, зокрема, 
внутрішньо переміщених осіб. 
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Вандишев В. М., Переломова О. С. 

Риторика у філософсько-

комунікативному вимірі : підручник. Київ : 

Кондор, 2020. 492 с. 

Підручник покликаний розширити 
звичне уявлення про риторику, яке 
сформувалося у вітчизняній навчальній 
літературі. Автори показують 
особливості сучасного стану риторики в 
Україні, акцентують увагу на 
темпоральному вимірі риторики, її 
змісті і значенні в сучасному 
інформаційному глобальному світі. 
Особливу увагу в підручнику приділено 
визначенню основних рис риторичної 
особистості, сучасній політичній 
риториці, ідеології і практиці 

переконання в сучасних медіа, а також екзистенційному і 
прагматичному аспектам риторики. 

У підручнику представлено основні жанри ораторського мистецтва, 
історію розвитку риторики як мистецтва і науки, а також основні 
складові риторики: інвенцію, диспозицію, елокуцію, меморію і акцію. 

У додатку до підручника представлено працю Аристотеля «Про 
софістичні спростування» у перекладі українською мовою. 

Підручник стане в пригоді студентам соціально-гуманітарних і 
філологічних спеціальностей університетів, а також фахівцям, яким у 
повсякденному спілкуванні доводиться доносити свої думки до колег. 

 

Костюченко М. П.  Теоретико-

методологічні аспекти управління якістю : 

навч. посіб. Ч.1. у 2-х ч. Київ : Кондор, 2019. 

424 с. 

У навчальному посібнику викладені 
теоретико-методологічні аспекти 
управління якістю. Велика увага 
приділяється аналізу базових термінів і 
понять. Сутність управління якістю 
розглядається на основі системного, 
структурного, ентропійного, 
функціонального, логічного, модельного, 
проектного, діяльнісного, процесного, 
ситуаційного, кібернетичного, 
синергетичного та інших наукових 
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підходів. Широко застосовуються математичні методи. На відміну від 
традиційних посібників з управління якістю економічного спрямування, 
акцент ставиться на підвищення якості переважно складних технічних 
систем та розширенню їх можливостей, на питаннях методології 
досліджень, зокрема на задачах прийняття рішень, методах управління 
якістю, імовірнісно-статистичних методах, інструментах контролю 
якості та процесах розгортання функцій якості (QFD). Зміст посібника 
розкривається на трьох рівнях складності, тому розрахований для 
бакалаврів, магістрів, аспірантів і викладачів-початківців вищих 
технічних навчальних закладів. Деякі розділи будуть корисні студентам 
за спеціальностями економіка, менеджмент, професійна освіта, а 
також студентам, що вивчають теорію ймовірностей і математичну 
статистику, системний аналіз, основи наукових досліджень, методи 
прийняття рішень, кваліметрію, метрологію, теорію надійності. 

 

Костюченко М. П.  Теоретико-

методологічні аспекти управління якістю : 

навч. посіб. Ч.2. у 2-х ч. Київ : Кондор, 2019. 

392 с. 

У навчальному посібнику викладені 
теоретико-методологічні аспекти 
управління якістю. Велика увага 
приділяється аналізу базових термінів і 
понять. Сутність управління якістю 
розглядається на основі системного, 
структурного, ентропійного, 
функціонального, логічного, модельного, 
проектного, діяльнісного, процесного, 
ситуаційного, кібернетичного, 
синергетичного та інших наукових 
підходів. Широко застосовуються 
математичні методи. На відміну від 

традиційних посібників з управління якістю економічного спрямування, 
акцент ставиться на підвищення якості переважно складних технічних 
систем та розширенню їх можливостей, на питаннях методології 
досліджень, зокрема на задачах прийняття рішень, методах управління 
якістю, імовірнісно-статистичних методах, інструментах контролю 
якості та процесах розгортання функцій якості (QFD). Зміст посібника 
розкривається на трьох рівнях складності, тому розрахований для 
бакалаврів, магістрів, аспірантів і викладачів-початківців вищих 
технічних навчальних закладів. Деякі розділи будуть корисні студентам 
за спеціальностями економіка, менеджмент, професійна освіта, а 
також студентам, що вивчають теорію ймовірностей і математичну 
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статистику, системний аналіз, основи наукових досліджень, методи 
прийняття рішень, кваліметрію, метрологію, теорію надійності. 

 
Коць О. О., Ільчук П. Г. Монетарна 

політика : навч. посіб. Львів : Новий Світ-

2000, 2020. 164 с. (Вища освіта в Україні). 

У навчальному посібнику висвітлено 
сутність таких категорій як монетарна 
політика, ролі центральних банків в 
системі монетарного та банківського 
управління, інструментів монетарної 
політики та механізму їхнього 
застосування, фінансової та цінової 
стабільності, таргетування. Детальну 
увагу зосереджено на характеристиці 
сутності, принципів, видів та 
інструментів монетарної політики, ролі 
та основ організації діяльності 
центрального банку, місця центрального 
банку в системі монетарного 

управління, ролі центрального банку в забезпеченні фінансової 
стабільності, прийняття рішень з монетарної політики та 
передавального механізму впливу монетарної політики на реальну 
економіку. 

Навчальний посібник рекомендовано для студентів спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», економістів, 
працівників фінансової сфери, викладачів, інших зацікавлених осіб. 

 
Інжиніринг у ресторанному бізнесі : 

навч. посіб. / [авт.: О. В. Кузьмін, 

О. В. Чемакіна, Л. М. Акімова, А. М. Куц, 

І. Л. Корецька, А. О. Кузьмін]. Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 488 с. : іл. 

У навчальному посібнику викладені 
науково-теоретичні та методичні основи 
інжинірингу у ресторанному бізнесі, що 
дозволяє здобувачам кваліфіковано 
приймати рішення, управляти командою 
проекту згідно графіку виконання робіт, 
координувати людськими, матеріальними, 
фінансовими потоками в межах бюджету. 
У навчальному посібнику представлено 
сучасні тенденції інжинірингу при 
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проектуванні інженерних систем: мережі і споруди водопостачання і 
каналізації, санітарно-технічні системи будівель, основи формування 
теплового режиму і вимоги до повітряного середовища приміщень, 
системи опалення, вентиляції, кондиціювання, інженерне обладнання 
закладів ресторанного господарства на основі сучасних наукових 
підходів. 

Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів 
спеціальності 181 «Харчові технології». Навчальний посібник може бути 
корисний для інженерно-технічних працівників при підготовці і 
просуванні інженерно-будівельних проектів закладів ресторанного 
господарства. 

 
 
 
 

Право в публічному управлінні : навч. 

посіб. / [авт.: В. В. Баштанник, А. М. Новак, 

Ф. В. Рагімов, А. Г. Баштанник, Ю. Ю. 

Пайда, М. В. Кудрявцева, Ф. І. Терханов]. 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 408 с. 

Навчальний посібник містить 
матеріали для підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування 
з питань правового регулювання 
публічного адміністрування. У посібнику 
містяться основні навчально-методичні 
матеріали для засвоєння теоретичних 
положень, вироблення вмінь та 
практичних навичок з дисципліни «Право 
в публічному управлінні» відповідно до 
тематичного плану, перелік питань для 

самостійного опрацювання слухачами, перелік рекомендованої 
літератури. 

Для підготовки слухачів за магістерською програмою всіх форм 
навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», 
аспірантів, а також для підвищення кваліфікації державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування. 
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Старченко Г. В., Калінько І. В., Косач І. 

А. Операційний менеджмент : навч. посіб. 

Київ : Кондор, 2020. 232 с. 

У навчальному посібнику подано 
основні принципи організації та 
управління на підприємствах. Наведено 
підходи та технології по управлінню 
підприємствами в сучасних економічних 
умовах, відомості про практичні методи 
управління операційною діяльністю 
підприємств та умінь розроблення 
операційної стратегії, створення і 
використання галузевих операційних 
систем як основи забезпечення досягнення 
місії організації. 

 

 

 

Право соціального забезпечення : 

підручник / [авт.: О. М. Ярошенко, А. М. 

Слюсар, І. А. Вєтухова] ; за заг. ред. О. М. 

Ярошенка. Харків : Право, 2019. 376 с. 

Підручник підготовлено відповідно до 
вимог державного освітнього стандарту 
колективом науково-педагогічних 
працівників кафедри трудового права 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. Викладено 
основні положення соціального 
забезпечення в Україні, розглянуто 
актуальні питання законодавства у цій 
сфері. 

Нормативний матеріал подано 
станом на 1 грудня 2018 р. 

Для студентів, аспірантів, 
викладачів юридичних закладів вищої 

освіти та юридичних факультетів, а також усіх, хто цікавиться 
питаннями соціального забезпечення в Україні. 
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Тимохова Г. Б. Фінанси, гроші та 

кредит : навч. посіб. Київ : Кондор, 2019. 

592 с. 

У навчальному посібнику розглянуто 
сутність фінансів, фінансової системи, 
грошей та кредиту, їх функцій в 
суспільстві, роль в процесі становлення 
ринкової економіки, склад кредитної 
системи і функцій її окремих компонентів, 
а також актуальні проблеми грошового 
обороту та кредитування. Практичні 
завдання містять контрольні запитання, 
тести та ситуаційні задачі Завдання 
дають змогу узагальнити теоретичний 
матеріал та поглибити його розуміння, 
частково апробувати навички, 
застосовувати управлінський 
інструментарій на практиці. Викладений 

матеріал спонукає до організації аудиторної та самостійної роботи 
студентів в умовах кредитно-модульної системи, сприяє зміцненню 
практичних навичок і вмінь. Може бути використаний студентами 
вищих навчальних закладів. 

 
Кузьмін О. Є., Пирог О. В., Чернобай Л. 

І., Станасюк Н. С., Пасінович І. І.  

Соціальна відповідальність: практичний 

аспект : навч. посіб. Київ : Кондор, 2020. 

244 с. 

Представлено широке коло 
практичних питань, пов’язаних з 
процесом прийняття рішень в умовах 
соціально відповідального підходу. 
Висвітлено ключові терміни з 
проблематики соціальної 
відповідальності. Наведено тестові 
завдання для самоперевірки знань. 
Розглянуто як історичні аспекти 
соціально відповідальних практик, так і 
сучасні підходи до вирішення актуальних 
проблем суспільства і бізнесу. Значну 

увагу приділено корпоративній соціальній відповідальності, зокрема 
формуванню взаємовідносин працедавців із працівниками, діалогу із 
стейкхолдерами, чесним діловим практикам. 
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Запропоновано міні-кейси, які направлені на активізацію критичного 
мислення і сприяння набуттю практичних навиків прийняття рішень з 
урахуванням соціального ефекту. 

Буде корисний студентам, викладачам, підприємцям, менеджерам, 
державним службовцям та усім тим, хто цікавиться концепцією 
сталого розвитку та приймає соціально відповідальні рішення. 

 

Капська А. Й., Пєша І. В.  Соціальний 

супровід різних категорій сімей та дітей : 

навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2021. 232 с. 

Соціальний супровід, як модель 
цілеспрямованої комплексної соціальної 
допомоги особі або сім’ї, набув широкого 
впровадження в роботі з різними 
категоріями сімей та молоді, і 
реалізується центрами соціальних 
служб. Навчальний посібник містить 
теоретичні засади та алгоритм 
технології реалізації соціального 
супроводу як одного із видів соціальної 
роботи. 

Навчальний посібник розрахований 
на студентів, викладачів навчальних 

закладів різного рівня акредитації, спеціалістів-практиків, волонтерів у 
сфері соціальної роботи. 

 

 

Олійник О. Б.  Сучасна ділова 

риторика : навч. посіб. Київ : Кондор, 2021. 

166 с. 

Наш час - час активних, 
заповзятливих, ділових людей. Людина, 
що володіє риторичними навиками і 
уміннями, відчуває себе впевнено за різних 
обставин побутового, соціального, 
ділового і професійного спілкування. 

На основі аналізу й узагальнення 
вітчизняних і зарубіжних джерел 
пропонуються рекомендації, поради, які 
дозволяють розв’язувати реальні 
проблеми і завдання у царині риторики 
ділового спілкування. 



16 

 

Сподіваємось, що ця книжка буде корисною для тих, хто бажає 
опанувати великим мистецтвом усного слова. Для широкого загалу 
читачів. 

 

 

 

Вандишев В. М. Риторика. Екскурс в 

історію вчень і понять : навч. посіб. Київ : 

Кондор, 2021. 263 с. 

Навчальний посібник із загальної 
риторики має на меті допомогти 
розібратися в головних етапах її 
розвитку, основних жанрах ораторського 
мистецтва, в основних етанах, принципах 
і засобах підготовки промови. В посібнику 
розглянуто особливості вітчизняного 
красномовства. Наведено ряд фрагментів 
із праць грецьких, римських, українських 
та російських риторів і філософів. 

Розраховано на широку аудиторію 
студентів, викладачів і всіх, хто 
цікавиться історією та сучасним станом 
розвитку ораторського мистецтва. 

 

 

Олійник О. Б. Основи ораторської 

майстерності : навч. посіб. Київ : Кондор, 

2021. 182 с. 

Риторика - наука і мистецтво 
мислити, формувати світогляд, 
отримувати знання і виражати свою 
життєву позицію в слові. 

Можливості наші залежать від 
того, що ми насмілимося зробити. 
«Риторика. Опорні конспекти» - для 
студентів, всіх тих, хто бажає вміло й 
майстерно висловлювати свої думки у 
слові. 
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Олійник О. Б. Риторика : навч. посіб. 

Київ : Кондор, 2021. 170 с. 

У навчальному посібнику викладені 
основні питання класичної і сучасної 
риторики. Розглядаються основні 
проблеми культури та мистецтва 
мовлення. Особлива увага приділена 
аналізу проблем ораторського мистецтва 
і ділового спілкування, мовній культурі, 
методам підготовки різних видів 
публічних виступів, умінню вести 
конструктивний діалог і полеміку. 
Захопливо, наводячи та аналізуючи 
вислови блискучих ораторів і знаменитих 
діячів різних країн та епох, автор залучає 
читача до роздумів про самих себе, 

показуючи, як треба вчинити в певній ситуації та виражати свої думки. 
І все це у формі цікавих ігор, завдань і вправ. 

Навчальний посібник стане в нагоді не лише викладачам і 
студентам, а й тим, хто індивідуально вивчає риторику, прагнучи 
досягнути успіху в житті. 

 

Балабанова Л. В., Холод В. В., 

Балабанова І. В. Стратегічний маркетинг : 

підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2021. 632 с. 

Підручник підготовлено з метою 
сприяння підвищенню усвідомленості суті 
та методології стратегічного 
маркетингу студентами економічних 
спеціальностей. Він також є практичним 
помічником у прийнятті стратегічних 
маркетингових рішень керівниками і 
спеціалістами підприємств. 

Зміст підручника «Стратегічний 
маркетинг» складається з трьох частин і 
десяти розділів. 

У першій частині «Методологічні 
основи стратегічного маркетингу» визначено сутність, роль і завдання 
стратегічного маркетингу; з'ясовано методику розробки стратегій 
сегментування і вибору цільового ринку, визначено підходи до розробки 
маркетингових стратегій диференціації і позиціонування. 

У другій частині «Портфельні і конкурентні маркетингові стратегії 
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підприємства» опрацьовано методологічний інструментарій 
стратегічного маркетингу; з'ясовано підходи до розробки конкурентних 
маркетингових стратегій підприємства. 

У третій частині «Підтримуючі стратегії маркетингу 
підприємства та механізми їх реалізації» охарактеризовано сучасні 
підходи до визначення споживчої цінності товару як ключового фактора 
стратегічного маркетингу; розглянуто маркетингові товарні, цінові, 
збутові, комунікаційні стратегії; визначено методику оцінки 
ефективності і вибору оптимальних стратегій маркетингу, умови їх 
успішного впровадження. 

Підручником можуть користуватися також магістранти, 
аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів економічних 
спеціальностей, наукові співробітники, підприємці, керівники та 
спеціалісти підприємств, яких цікавлять акту альні питання сучасного 
стратегічного маркетингу . 

 

 

 

Череп О. Г.  Маркетинг : навч. посіб. 

Київ : Кондор, 2021. 728 с. 

У навчальному посібнику подано в 
систематизованому вигляді програмний 
матеріал дисципліни «Маркетинг». 
Послідовно викладено систему 
теоретичного, методологічного та 
практичного забезпечення дисципліни 
«Маркетинг». До кожної теми наведено 
теоретичний матеріал для 
поглибленого опрацювання, питання для 
самоконтролю знань, тестові та 
практичні завдання, список 
рекомендованої літератури. 
Запропонований підручник відповідає 
вимогам організації навчального 
процесу. Рекомендується для студентів 
закладів вищої освіти, які навчаються за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Для формування 
необхідних навичок запропоновано практичні завдання. 
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Карасьова Н. А. Міжнародний бізнес: 

практикум : спец. "Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії", 

"Міжнародні економічні відносини". Київ : 

Ліра-К, 2020. 74 с. 

Розглянуто теоретичні та практичні 
питання організації та ведення 
міжнародного бізнесу. Розкрито 
методологію розв'язання практичних 
завдань та ситуацій, які стосуються 
середовища, стратегії проникнення на 
іноземні ринки, управління міжнародним 
маркетингом, фінансами та персоналом в 
міжнародних компаніях. 

 

 

 

Руденко О. М., Козюра І. В., 

Ткаленко Н. В., Маргасова В. Г. Історія та 

теорія місцевого самоврядування : навч. 

посіб. Київ : Кондор, 2021. 226 с. 

В навчальному посібнику 
висвітлюються питання сутності та 
основних понять місцевого 
самоврядування, історичні аспекти його 
становлення і розвитку, сучасні 
зарубіжні моделі місцевого 
самоврядування та практики 
діяльності місцевої влади в зарубіжних 
країнах, сучасна теорія і практика 
місцевого самоврядування в Україні. 

Представлений навчальний посібник 
можна рекомендувати для вивчення 
питань місцевого самоврядування 
студентам за напрямом «Публічне 

управління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр. Також посібник розрахований на учнів коледжів, слухачів 
регіональних центрів підготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців. Рекомендується для самоосвіти посадових осіб органів 
місцевого самоврядування. 
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Мошек Г. Є., Ковальчук М. М., 

Поканєвич Ю. В., Погодаєв І. В., 

Сиваненко Г. П., Соломко А. С., 

Юрківська Т. Р. Менеджмент : навч. 

посіб. / за заг. ред. Г. Є. Мошека. 2-ге 

вид., допов., перероб. Київ : Ліра-К, 2020. 

548 с. 

У навчальному посібнику 
узагальнено і систематизовано сучасні 
підходи до менеджменту організації 
вітчизняних і зарубіжних фахівців у 
галузі управління, детально і в логічній 
послідовності розглянуто програмні 
питання фундаментальної 
нормативної дисципліни 
«Менеджмент». 

При розробці структури і змісту 
висвітлення програмних питань з курсу «Менеджмент», формуванні 
завдань для практичних та семінарських занять, а також здійснення 
модульного контролю знань студентів, авторами враховано 
багаторічний досвід викладення дисциплін менеджерського циклу в 
Київському національному торговельно-економічному університеті. 

До кожної теми надаються методичні вказівки щодо її вивчення, 
модульні практичні завдання у вигляді творчих аналітично-
розрахункових задач, кейсів та алгоритми їх розв’язування, контрольні 
завдання для самостійної роботи та тести для контролю і оцінювання 
отриманих знань, перелік питань, тестових завдань для прийняття 
іспитів (заліків), а також термінологічний словник. 

Особливістю навчального посібника є те, що він ґрунтується на 
сучасних літературних джерелах і ресурсах Internet, усі творчі 
аналітично-розрахункові задачі та кейси підготовлені за матеріалами 
конкретних підприємств, що дасть змогу студентам наблизитися до 
реальних умов їх діяльності і набути навичок щодо конкретних 
технологій управлінської роботи. 

Розрахований на студентів усіх спеціальностей, викладачів вищих 
навчальних закладів, аспірантів, здобувачів і може використовуватись 
як за дистанційною, так і за іншими формами навчання. 
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Бородкіна І. Л., Бородкін Г. О.  Web-

технології та Web-дизайн: застосування 

мови HTML для створення електронних 

ресурсів : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2020. 

212 с. 

Навчальний посібник призначений для 
набуття теоретичних знань і практичних 
навичок створення гіпертекстових 
інформаційних продуктів із застосуванням 
мови гіпертекстової розмітки НТМL. 

В навчальному посібнику надано 
основний теоретичний матеріал, який 
стосується різних аспектів використання 
тегів мови НТМL при створенні 
інформаційних ресурсів, наведено велику 
кількість прикладів використання 
основних структурних елементів мови 

НТМL. Для закріплення отриманих знань та набуття необхідних 
практичних навичок студентам пропонуються завдання для 
самостійної роботи, варіанти практичних завдань для проведення 
контрольної роботи, приклади питань для проведення тестового 
контролю знань та довідкові матеріали, необхідні студентам під час 
виконання самостійних завдань. 

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних 
закладів, які вивчають технології створення електронних 
інформаційних ресурсів. Посібник може стати основою для подальшого 
поглибленого вивчення дисциплін, пов'язаних зі створенням 
інформаційних ресурсів для мережі Інтернет. 

 
Богуш В. М., Богуш В. В., бровко В. Д., 

Настрадін В. П.  Основи кіберпростору, 

кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. 

/ [під ред. В. М. Богуша]. Київ : Ліра-К, 2020. 

552 с. 

У навчальному посібнику наведена 
систематизована сукупність відомостей 
про стан та перспективи розвитку 
широкого кола методологічних, наукових 
та технічних основ побудови 
кіберпростору, процесів протиборства у 
кіберпросторі, організацію забезпечення 
безпеки кіберпростору, методи та засоби 
забезпечення кіберзахисту. Навчальний 
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посібник створений за результатами детального аналітичного 
вивчення сучасної міжнародної та національної нормативно-
правової бази щодо сфери забезпечення кібербезпеки на 
міжнародному, державному рівні та на рівні організації.  

Розрахований на студентів молодших курсів вищих навчальних 
закладів, які навчаються за всіма освітніми програмами спеціальності 
125 Кібербезпека. 

 

 
Менеджмент організації. Теорія та 

практика : навч. посіб. XXI ст. / [авт.: 

Г. Є. Мошек, В. Л. Федоренко, О. В. 

Коваленко, М. В. Ковальчук, А. С. Соломко, 

В. Е. Зельдіч, Г. П. Сиваненко]. Київ : Ліра-К, 

2019. 808 с. 

У навчальному посібнику авторами 
узагальнено кращий багаторічний 
вітчизняний і зарубіжний досвід 
ефективного управління організаціями та 
здійснення бізнесу і підприємницької 
діяльності. 
Посібник по суті є настільною книгою 
менеджера, який розширює і доповнює 
сучасними теоретичними та 
практичними матеріалами базові 
підручники з менеджменту щодо 

забезпечення конкурентоспроможності організації, розробки бізнес-
планів, ухвалення управлінських рішень та визначення їх ефективності, 
формування іміджу підприємства, корпоративної культури, професійної 
кар’єри, створення моделі сучасного керівника підприємства (top 
management), здійснення діагностики систем управління та 
попередження кризових станів, впровадження інновацій, сучасних форм 
мотивації персоналу, засобів захисту конфіденційної інформації, а 
також попередження виникнення і зниження рівня конфліктів та 
посттравматичних стресів. 
Крім цього, навчальний посібник містить практичні поради студентам, 
молодим менеджерам, бізнесменам і підприємцям щодо адаптації в 
конкурентному середовищі, побудови ефективних ділових відносин та 
здійснення успішної кар’єри, розширення і поглиблення розуміння завдань 
(проблем), які потрібно вирішувати в процесі практичної управлінської 
діяльності. 
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Фінанси : підручник / [авт.: І. О. Лютий, 

С. Я. Боринець, З. С. Варналій, Р. А. Кулієв, 

Р. В. Пікус, О. Д. Рожко, О. В. Чеберяко, Т. В. 

Грищенко, Л. М. Демиденко, М. О. Кнір, О. В. 

Любкіна, Ю. Л. Наконечна, Є. А. Носова, 

Ю. В. Петленко та ін.] ; за ред. І. О. Лютого. 

Київ : Ліра-К, 2020. 728 с. 

Підручник є фундаментальним 
виданням з фінансів, у якому ґрунтовно 
висвітлюються зміст та основні етапи 
розвитку фінансової науки, сучасні 
фінансові теорії, сутність, призначення та 
роль фінансів в економічному та 
соціальному розвитку суспільства. 
Послідовно розглядаються складові, 
принципи побудови та основні етапи 
становлення бюджетної та податкової 

систем України, економічний зміст та види соціального страхування, 
основи організації фінансів підприємств та домогосподарств, сутність 
та структура фінансового ринку, закономірності та особливості 
розвитку світової фінансової системи. Підручник може стати 
ефективним інструментом у підготовці фахівців в галузі державних та 
корпоративних фінансів, здатних використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку фінансів для вирішення теоретичних та 
практичних завдань в рамках сучасного економічного середовища. 

За змістом та наповненням підручник відповідає програмі 
нормативного курсу «Фінанси» для студентів економічних 
спеціальностей. Теоретичний матеріал підручника супроводжується 
глибоким аналізом статистичних даних, ілюструється таблицями, 
діаграмами, схемами. До кожного розділу додаються перелік основних 
категорій та понять, запитання для контролю засвоєних знань, список 
рекомендованої літератури. 

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів 
вищих навчальних закладів, економістів, державних службовців, 
підприємців та всіх, кого цікавлять можливості здійснення 
інвестиційної чи професійної діяльності у галузі фінансів. 

 

 

 

 

 



24 

 

Вовк Л. В. Математичний 

інструментарій моделювання економічних 

процесів : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2020. 

252 с. 

Навчальний посібник складено 
відповідно до державних стандартів 
вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою підготовки фахівців галузей 
знань «Соціальні поведінкові науки» 
(спеціальності «Економіка», «Соціологія», 
«Міжнародні економічні відносини»), 
«Управління й адміністрування» 
(спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування», «Облік і 
оподаткування», «Маркетинг», 
«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», «Менеджмент»). Також 

посібник може використовуватися при підготовці фахівців інших 
спеціальностей. Практичні заняття передбачають набуття 
студентами навичок, необхідних для розв’язання теоретичних і 
практичних завдань економіки з застосуванням математичного 
інструментарію досліджень; побудови економіко-математичних 
оптимізаційних й економетричних моделей; подальшого вивчення 
студентами дисциплін циклів природничо-наукової, 
загальноекономічної і професійної підготовки. 

 
Яркіна Н. М.  Економіка 

підприємства : навч. посіб. 2-ге вид., 

перероб. і допов. Київ : Ліра-К, 2020. 596 с. 

Економіка підприємства, як наука, 
що визначає теоретично-методичні 
основи функціонування та розвитку 
підприємства, як первинної ланки 
національної економічної системи та 
базового суб’єкта забезпечення 
життєздатності держави та її 
громадян, є невід’ємним елементом 
комплексу навчальних дисциплін з 
підготовки економістів. 

У навчальному посібнику розкрито 
організаційні основи діяльності 
підприємства як форми реалізації 
підприємництва, охарактеризовано 
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сучасні теорії підприємств. Підприємство розглянуте як складна 
виробнича і соціально-економічна система у взаємодії і взаємозв’язку всіх 
його елементів і процесів. Докладно розглянуті складники ресурсного 
забезпечення функціонування підприємств - персонал, інтелектуальний, 
основний та оборотний капітал. Розкрито зміст інвестиційної, 
інноваційної, операційної діяльності підприємства, а також 
матеріально-технічного забезпечення виробництва та виробничої 
логістики. Докладно висвітлено суть та особливості управління 
підприємством, планування його господарської діяльності, товарної та 
цінової політики. Особливу увагу приділено витратам та фінансово-
економічним результатам діяльності підприємств, а також їх 
ефективності і забезпеченню конкурентоспроможності. Визначено 
сучасні моделі розвитку підприємств, суть і особливості їх 
трансформації і реструктуризації, а також антикризової діяльності. 
Акцентований процесний підхід до управління підприємством і дана 
характеристика бізнес-процесів підприємства. Докладно розглянутий 
зміст економічної безпеки підприємства і особливості управління його 
підприємницькими ризиками. Висвітлено й інші аспекти господарської 
діяльності підприємства. Безперечною перевагою видання є органічне 
поєднання системного та процесного підходів до вивчення економіки 
підприємства, а також наявність практичних завдань, розв’язання яких 
сприяє не тільки закріпленню теоретичних знань, а й формуванню 
практичних навичок обґрунтування господарських рішень. 

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів і викладачів, а також практикуючих економістів 
та всіх, хто зацікавлений у набутті знань з питань економіки 
підприємства. 

 
Липовецький Л. Червоне, біле і трохи 

рожевого : азбука винного "чайника" / гол. 

ред. О. С. Кандиба ; пер. з рос. О. 

Уліщенко. Харків : Vivat, 2019. 368 с. : іл. 

(Подарункові видання). 

Леонід Липовецький - успішний 
бізнесмен, мандрівник, засновник одного з 
найпопулярніших блогів про вино. Як 
справжній поціновувач гарного вина, він у 
найдрібніших подробицях вивчив тонкощі 
світового виноробства й культури пиття 
вина. Свої знання, отримані на шляху від 
винного «чайника» до знавця вина, автор 
доступно, докладно і, головне, надзвичайно 
захопливо описав у нотатках, які стали 
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основою цієї книжки, покликаної подати руку допомоги читачеві, 
охочому повторити цей шлях. 

Автор запрошує в цікаву мандрівку у просторі та часі винними 
регіонами Старого і Нового світу. Ви відвідаєте Францію та Італію. 
Іспанію та Німеччину, Аргентину й Чилі, Австралію й Нову Зеландію, 
познайомитеся з особистостями, які назавжди вписали свої імена в 
історію виноробства, навчитеся правильно читати винні етикетки й 
легко опануєте складну винну термінологію. 

Bon voyage, пані та панове! І обов’язково візьміть із собою келих, щоб 
повною мірою насолодитися смаком та ароматом червоного, білого й 
рожевого! 

 
Салаты - это просто / [сост. А. В. 

Арсланова]. Челябинск : Аркаим, 2006. 128 

с. : іл. (Кулинария - это просто). 

Кто сказал, что готовить вкусно - 
это удел избранных? 

Новая серия издательства «Аркаим» 
призвана опровергнуть это утверждение. 
В наших книгах вы найдете рецепты 
блюд, приготовить которые вам не 
составит никакого труда. Оригинальные 
и простые в приготовлении блюда 
разнообразят не только ваш стол, но и 
вашу жизнь. 

 

Джеффорд Е. Вино : курс Ендрю 

Джеффорда / гол. ред. О. С. Кандиба ; 

пер. з англ. Д. Любіч. Харків : Vivat, 2018. 

176 с. : іл. 

Відкрийте для себе чарівну 
багатогранність світу вина за допомогою 
навчального курсу, що складається з 20 
розділів, від відомого знавця вин Ендрю 
Джеффорда. Цей курс дасть важливі 
орієнтири для навколосвітньої подорожі 
в пошуках не лише насолоди смаку, але й 
розуміння географічно та культурно 
обумовлених особливостей різних вин. 
Відтепер ви купуватимете та 
куштуватимете вино як справжній 
знавець. 
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Большая поваренная книга. 1000 лучших 

рецептов, проверенных временем / [авт.-

сост. И. Гилярова]. Москва : Эксмо, 2005. 

256 с. : іл. 

Вкусная и полезная еда - не только 
праздник в доме, но еще отменное здоровье 
и отличное настроение. Готовить такую 
еду, пользуясь советами этой книги, - 
сплошное удовольствие. Здесь 
представлено огромное количество самых 
разнообразных блюд: салаты, закуски, 
супы, жаркое из мяса и птицы, из рыбы, 
витаминные напитки, изысканные 
десерты, аппетитная выпечка. В рецептах 
подробно расписана последовательность 
их приготовления, указана калорийность и 

затраты времени. Советы опытных кулинаров, рекомендации 
диетологов, красочные иллюстрации помогут вам и уберегут от 
ошибок. Хотите приготовить будничный и вместе с тем 
замечательный обед - книга к вашим услугам. А если есть желание 
устроить царский обед - и на этот случай в ней найдутся подходящие 
рецепты. 

Войнаренко М. П., Кузьміна О. М., 

Янчук Т. В. Інформаційні системи і технології 

в управлінні організацією : навч. посіб. 

Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2015. 496 с. 

Навчальний посібник знайомить 
читача з основними теоретичними 
положеннями та напрямками 
застосування інформаційних систем та 
технологій в управлінні організацією. 
Розкриває зміст та сутність процесів 
автоматизації управління в організації. 

Навчальний посібник призначено 
студентам всіх форм навчання,освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст, 

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 
030601 «Менеджмент»,спеціальності 03060101 «Менеджмент 
організації і адміністрування». Видання також може бути 
рекомендовано для вивчення дисципліни «Інформаційні системи та 
технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю організації». 
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Кові С. Р. 7 звичок надзвичайно 

ефективних людей = The 7 Habits of Highly 

Effective People : потужні інструменти 

розвитку особистості / пер. з англ. О. 

Любенко. 5-те вид. Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2019. 383 с. : іл. 

Ця книга - світовий супербестселер, що 
змінив долі мільйонів людей. Білл Клінтон - 
один із них - радить мати її кожному, хто 
прагне досягти успіху! Вона допоможе вам 
чітко сформулювати для себе життєві 
пріоритети й цілі, максимально 
реалізувати закладений у вас потенціал, 
стати кращим у професійній діяльності та 
вибудувати гармонічні взаємини з 
оточенням. 

 

 

 
Корона або Спадщина Королівства 

Руського / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. 

І. Сюндюков, Р. Гривінський. 1-ше вид. Київ : 

Українська прес-група, 2017. 696 с. 

Без сумніву, книга стане відкриттям 
навіть для заглиблених в історичні 
контексти. Не варто боятися закидів, що 
історію «переписують». Важливо те, що її 
треба «передумувати»... Чому корона, а не 
«ярлик»? Республіка чи монархія? Звідки 
йде наше державне «літочислення»? 
Можливо, від київського князя Святослава, 
який у 971 році уклав мирний договір з 
візантійським імператором Іоанном 
Цимісхієм? Або ж від Ярослава Мудрого, 
тисячоліття утвердження якого на 
престолі будемо відзначати у 2019 році? 

Корона Данила Романовича. Чому саме проголошення цього володаря 
Королем Руським є однією з ключових, знакових подій нашої історії? В 
Україні надто довго домінувала радянська «народницька» історіографія, 
в якій не було місця еліті й загалом тим, хто своїми вчинками, 
моральними й інтелектуальними якостями, підіймався над загальною 
масою. Ми ж пропонуємо принципово нову оптику. 
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Авінаш К. Д., Баррі Д. Н.  Мистецтво 

стратегії = The Art of strategy : посібник з 

теорії гри в житті та бізнесі / пер. з англ. А. 

Богоніс. Львів : Видавництво Старого Лева, 

2019. 606 с. 

Стратегічне мислення - це мистецтво 
перевершити суперника, усвідомлюючи, що 
суперник намагається перевершити тебе. 
Це також мистецтво пошуку шляхів до 
співпраці, навіть коли інші керовані 
винятково особистим зиском. Це 
мистецтво тлумачити і виявляти 
інформацію. А ще мистецтво ставити себе 
на місце іншого, щоб передбачити його 
вчинки й уплинути на них. Автори книжки 
вважають, що майстерне стратегічне 
мислення за таких численних і розмаїтих 

ситуацій і надалі залишається мистецтвом, але в основі його є кілька 
простих базових принципів - так і виникає ціла наука стратегії, а саме - 
теорія гри. 

Книжка для тих, хто хоче досягти більшого у бізнесі та житті, 
використовуючи науково доведені стратегії, а також для тих, хто 
захоплюється математикою і теорією ігор. 

 
Капелани. На службі Богу і Україні : 

уклад.: Т. Ковтунович, Т. Привалко. Київ : 

Гончарук А.Б., 2019. 424 с. : фото. 

Книга містить спогади військових 
капеланів різних конфесій, які від початку 
війни на сході України здійснювали 
душпастирське служіння серед 
українських воїнів. Свідчення були записані 
Українським інститутом національної 
пам'яті в межах проекту «Усна історія 
АТО». В них ідеться про особливості 
капеланського служіння на фронті під час 
протидії російській агресії, а також 
окреслюються етапи інституційного 
становлення капеланства у війську. 

Для всіх, хто цікавиться історією 
російсько-української війни. 
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Геммонд Р.  Мистецтво роздрібної 

торгівлі. Передові ідеї та стратегії від 

найуспішніших торгових компаній світу = 

Smart Retail. Winning ideas and strategies 

from the most successful retailers in the world 

/ пер. з англ. Р. Ладохіної. Київ : КМ-БУКС, 

2019. 416 с. : іл. 

Це видання стало узагальненням 30-
літнього досвіду роботи автора у сфері 
роздрібної торгівлі. Його метою було не 
лише поділитися з колегами по цеху 
набутими знаннями та навичками, а й 
запропонувати способи їх застосування у 
нових умовах, що постали впродовж 
останніх десятиліть і нині вимагають від 
цілої галузі кардинальних змін у звичних 
методах роботи і взаємодії з клієнтами. 
Книга містить аналіз цих нових умов і 
практичні рекомендації, цінність яких 

зумовлена тим, що автор спирається як на власні напрацювання, так і 
на наукові підходи і методики. 

Для менеджерів усіх рівнів, працівників торговельних компаній і 
фірм, що лише розпочинають свою кар’єру, а також для підприємців, 
маркетологів, економістів, соціальних психологів та всіх, кого цікавлять 
проблеми роздрібного бізнесу. 

 
Сорока Ю. 100 важливих подій історії 

України. Харків : ФОЛІО, 2018. 208 с. : іл., 

фото. (Справжня історія). 

Історія України схожа на мапу, яка 
містить безліч білих плям. І це не простий 
збіг обставин, а результат 
цілеспрямованої державної політики. 
Протягом століть над тими плямами 
дбайливо працювали сотні різних людей, 
найнятих владою метрополій. Ці творці 
міфів і фейків зробили все для того, щоб 
наша історія, як і сама Україна, постала 
перед нащадками у світлі, вигідному для 
тих, хто намагався асимілювати спадок 
Київської Русі. 

Проте час завжди розставляє все по 
своїх місцях. Тож у цьому виданні ми 
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спробували зібрати події, які сформували ту Україну, котру ми знаємо 
зараз, і які сприятимуть її розвиткові й надалі. 

Ми намагалися зосередитися на позитивних подіях української 
історії, умовно кажучи, на перемогах. Досить довго експлуатувався 
образ нашої країни як безпорадної жертви, яка постійно страждає, 
співає сумних пісень і не здатна протистояти зовнішньому тиску. Але 
заглиблення в реальну історію України доводить, що це не так. Голос 
минулого промовляє до нас із десятків літописів, документів та 
історичних розвідок. Відчайдушні герої, незламні воїни, талановиті 
творці, видатні політичні діячі, геніальні філософи та науковці - ось хто 
творив історію нашої країни. І, звичайно, треба, щоб про них та їхні 
досягнення дізналось якомога більше наших громадян. Ця книга є 
спробою об'єднати під однією обкладинкою найвагоміші моменти нашої 
історичної спадщини і продемонструвати, що, попри все, Україна 
пам'ятає своє минуле і має намір, враховуючи свій багатющий 
історичний досвід, будувати власне щасливе майбутнє. 

 
Деревінський В. В'ячеслав Чорновіл : 

історія нескорених. Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. 253 с. : фото. 

У мороці радянських і пострадянських 
колоніальних міфів для частини 
населення перебуває постать 
невідступного борця з тоталітаризмом, 
одного з лідерів національного спротиву 
1960-х - початку 1990-х років, 
основоположника новітньої Української 
держави В’ячеслава Чорновола. 

Радянський режим зображував його 
як порушника «соціалістичної 
законності», «відщепенця». Нова-стара 
українська влада, яка залишилася 
незмінною після відновлення Української 
держави, охрестила його «ворогом 

державності», «розкольником демократичних сил», «політичним 
романтиком». 

Долати фальш непросто. Однак владі раз у раз доводилося 
оборонятися. В’ячеслав Чорновіл був із когорти незламних, яких жоден 
режим не здатний приборкати. Його наполегливість руйнувала мури, 
«залізні завіси», людську байдужість і міфи. 

Ідеї і вчинки В’ячеслава Чорновола, що не втратили актуальності, 
сьогодні переосмислюються, здобувають нове життя. Громадські 
активісти, політики й високопосадовці, включно з президентами, 
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схиляються перед його мудрістю і мужністю, віддають йому належне за 
об'єктивну оцінку дійсності, реалістичний прогноз подій. 

Осягнути все розмаїття здійсненого В’ячеславом Чорноволом - для 
українського суспільства означає побачити велич свого духу, 
масштабність звершень, осмислити своє місце у світовому 
співтоваристві народів, примножити знання про боротьбу за особисті й 
національні права. 

Його життя було в нестримному русі. Доля розпорядилася так, що й 
організація, яку В’ячеслав Чорновіл очолював, називалася Рух, і земне його 
життя урвалося під час руху... 

 
Чудовська І.  Соціологія реклами : навч. 

посіб. Київ : Каравела, 2019. 192 с. 

У посібнику «Соціологія реклами» 
зроблена спроба комплексного 
соціологічного аналізу, через 
поліпарадигмальну перспективу. Посібник 
має чітку лекційну структуру з 
відповідними запитаннями та 
літературою для опрацювання. Звичайно, 
представлені лекції є свого роду 
короткими опорними конспектами, які 
задають орієнтири для подальшого 
самостійного вивчення розглянутих тем. 

Посібник може бути у нагоді 
психологам, соціологам, лінгвістам, 
маркетологам і всім, хто цікавиться 
рекламою. 

 
Талер Р.  Поведінкова економіка. Як 

емоції впливають на економічні рішення = 

Misbehaving. The Making of Behavioral 

Economics / пер. з англ. С. Крикуненко. 

Київ : Наш формат, 2018. 463 с. 

За класичною економічною теорією, 
люди діють раціонально. Та й самі ми 
схильні думати, що ухвалюємо рішення з 
максимальною вигодою для себе. Однак 
нашим вибором часто керують емоції, і 
Річард Талер на основі численних 
досліджень та прикладів із життя 
переконає вас у цьому. Яких помилок ми як 
споживачі припускаємося щодня? За яких 
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обставин ми більше схильні до ризику та як ефективно заощаджувати 
кошти? Річард Талер доступно розкриває психологію ухвалення рішень і 
пояснює, як завдяки поведінковій економіці зробити світ кращим. Про 
розумні капіталовкладення, гіпотезу ефективного ринку, фреймінг, про 
наші упередження та самоконтроль він розповідає не лише зрозуміло 
та цікаво, а й навіть із гумором. 

 

Методичні видання 
 

1. Адміністративне право і процес = Administrative law and process : робоча 
програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 
"Право" : освіт. програма "Право" / розроб. Т. Сухоребра. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 43 с. + Електронна копія. 

2. Атестаційний екзамен : збірник тестових завдань = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Комерційне право" : д. ф. н. / розроб.: Т. І. Сухоребра, 
В. М. Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, Є. В. Бернада, О. Ф. Мельничук, М. І. 
Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 533 с. 

3. Атестаційний екзамен : збірник тестових та типових творчих завдань = 
Certification exam : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 
081 "Право" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансове право" : д. ф. н. / розроб.: Т. І. 
Сухоребра, В. М. Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, Є. В. Бернада, О. Ф. 
Мельничук, М. І. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. 527 с. 

4. Аудит = Audit : метод. рек. до викон. курсов. роб.; освіт. ступінь "баклавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 071 "Облік і 
оподаткування" : освіт. програма "Облік і оподаткування" / розроб. І. 
Крупельницька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 
49 с. + Електронна копія. 

5. Аудиторське забезпечення М&А = Аudit support M&A : метод. рек. до самост. 
роб. : для всіх галузей знань та спец. / розроб. І. Крупельницька. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 28 с. + Електронна копія. 

6. Банківська система = Banking system : методичні рекомендації до самостійної 
роботи; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
освіт. прогр. "Фінанси, банк. справа та страхув.", "Фін. менеджм." / розроб. О. 
Прутська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 с. + 
Електронна копія. 

7. Безпека життя = Life safety : робоча програма; освіт.ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 Управління та адміністрування / 12 Інформаційні технології 
: спец. 073 Менеджмент / 126 Інформаційні системи та технології : освіт. 
програма Менеджмент організацій / Інформаційні технології / розроб.: Н. 
Чорна, А. Лук'янець. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 30 с. + Електронна копія. 

8. Бізнес-планування = Business planning : робоча програма; осіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 
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"Економіка" : освіт. програма "Економіка підприємства", "Економіка бізнесу" 
/ розроб. О. Менчинська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. 20 с. + Електронна копія. 

9. Брендинг = Branding : робоча програма; для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. І. Поліщук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 18 c. + Електронна копія. 

10. Бренд-менеджмент = Brand-management : методичні рекомендації до 
самостійної роботи; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Маркетинг" / розроб. А. Танасійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 82 с. + Електронна копія. 

11. Бухгалтерський облік = Accounting : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. програма 
"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. І. Гладій. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

12. Бухгалтерський облік = Accounting : методичні рекомендації до самостійної 
роботи; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. І. 
Крупельницька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 
27 с. + Електронна копія. 

13. Бухгалтерський облік = Accounting : робоча програма; освіт. ступінь 
"молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. програма 
"Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. Т. Китайчук. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + Електронна копія. 

14. Бюджетна система = Budget system : методичні рекомендації до самостійної 
роботи; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. І. Гнидюк. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 66 с. + 
Електронна копія. 

15. Велнес-туризм = Wellness tourism : робоча програма; для всіх галузей знань 
та спеціальностей / розроб. А. Кізюн. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + Електронна копія. 

16. Виробнича практика = Practical training : робоча програма; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне 
забезпечення" : освіт. програма "Соціальне забезпечення" / розроб. Т. 
Павлюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 28 с. + 
Електронна копія. 

17. Виробнича практика = Practical training : робоча програма; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. " Філологія" : освіт. 
програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська" / розроб.: О. Самохвал, Н. Бондар. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 36 с. + Електронна копія. 

18. Виробнича практика = Pre-diploma practical training : робоча програма; освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. 
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програма "Право" / розроб.: І. Білоус, В. Панькевич. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 16 с. + Електронна копія. 

19. Вища та прикладна математика = Advanced and applied mathematics : робоча 
програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
освіт. програма "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. Л. 
Радзіховська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 15 
c. + Електронна копія. 

20. Вступ до перекладознавства = Introduction to translation studies : робоча 
програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки": 
спец. 035 "Філологія" : освіт. програма "Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська" / розроб. В. Нечипоренко. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

21. Господарське процесуальне право = Economic procedural law : робоча 
програма; для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. М. Пипяк. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 с. + 
Електронна копія. 

22. Готельна справа = Hospitality industry : метод. рек. до самост. роб.; освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 
"Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" : освіт. програма. "Готельно-
ресторанна справа, "Туризм"" / розроб.: Н. Онищук, І. Вівсюк. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 75 с. + Електронна копія. 

23. Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of businesses : 
робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр " : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. програма "Облік 
і оподаткування" / розроб. В. Гарбар. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 

24. Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of the enterprise : 
робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. програма "Менеджмент 
організацій" / розроб. С. Супрун. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 32 с. + Електронна копія. 

25. Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of the enterprise : 
метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. програма 
"Маркетинг" / розроб. В. Стратійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 35 с. + Електронна копія. 

26. Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of the enterprise : 
метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. 
програма "Облік і оподаткування" / розроб. В. Гарбар. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 34 с. + Електронна копія. 

27. Економіка і фінанси підприємства = Economics and finanse businesses : робоча 
програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 
та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб.: В. 
Хачатрян, В. Стратійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. 29 с. + Електронна копія. 
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28. Економічна діагностика = Economic diagnostics : метод. рек. до самост. роб.; 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 
"Міжнародні економічні відносини" : освіт. програма "Міжнародний бізнес" 
/ розроб. В. Хачатрян. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 35 с. + Електронна копія. 

29. Економічна діагностика = Economic diagnostics : робоча програма; освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні і поведінкові науки" : спец. 
051 "Економіка", "Економіка бізнесу" / розроб. В. Хачатрян. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

30. Економічна інформатика = Economic information science : робоча програма; 
освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб.: С. 
Яремко, К. Копняк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 25 с. + Електронна копія. 

31. Економічний аналіз = Economic analysis : робоча програма; освіт. ступінь 
"молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. програма 
"Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. І. Лобачева. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 

32. Етнічна кулінарія = Ethnic cooking : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові 
технології" : освіт. програма "Харчові технології" / розроб.: Н. Чорна, О. 
Іваніщева. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + 
Електронна копія. 

33. Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific 
purposes : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. 
програми "Менеджмент організації", "Менеджмент ЗЕД" / розроб. Л. 
Сікорська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 58 с. + 
Електронна копія. 

34. Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific 
purposes : методичні рекомендації до самостійної роботи; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Право" / розроб. О. Мацера. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 37 с. + Електронна копія. 

35. Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific 
purposes : робоча програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь 
знань 12 Інформаційні технології : спец. 126 Інформаційні системи та 
технології : освіт. програма "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: Л. 
Довгань, І. Паславська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 33 с. + Електронна копія. 

36. Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific 
purposes : методичні рекомендації до самостійної роботи; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. В. Яблочнікова. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 87 с. + 
Електронна копія. 
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37. Історія зарубіжної літератури = History of foreign literature : робоча програма; 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 Гуманітарні науки : спец. 035 
Філологія : освіт. програма "Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша англійська" / розроб. С. Гладьо. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 31 с. + Електронна копія. 

38. Історія першої іноземної мови = History of the first foreign language : робоча 
програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : 
спец. 035 "Філологія" : спеціалізація/освіт. програма "Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб. І. Западинська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + 
Електронна копія. 

39. Кваліфікаційна робота = Graduation paper : метод. рек.; освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
освіт. програма "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб.: Н. Чорна, Н. 
Онищук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 55 с. + 
Електронна копія. 

40. Кейтеринг = Catering : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" 
/ розроб.: Н. Чорна, О. Іваніщева. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

41. Курортна справа = Resort business : робоча програма; для всіх галузей знань 
та спеціальностей / розроб.: І. Власенко. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 17 с. + Електронна копія. 

42. Лідерство та ефективні комунікації = Leadership and effective communication : 
методичні рекомендації до самостійної роботи; освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : 
освіт. прогр. "Менеджмент організацій" / розроб. Н. Корж. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 17 с. + Електронна копія. 

43. Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови = Country studies of the 
first foreign language : робоча програма; освітній ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 03 Гуманітарні науки : спец. 035 Філологія : освіт. програма 
"Германські мови та літератури включно" / розроб. В. Нечипоренко. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 24 с. + 
Електронна копія. 

44. Логістичний менеджмент = Logistics management : метод. рек. до самост. роб.; 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. програма 
"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. Г. Пчелянська. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

45. Макроекономічна політика = Makroeconomic polisy : методичні рекомендації 
до самостійної роботи; для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. В. 
Стратійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 
с. + Електронна копія. 

46. Маркетингове планування = Marketing planning : робоча програма; для усіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб.: І. Поліщук, Ю. Довгань. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 18 с. + Електронна копія. 

47. Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 
власності = Methodology and organization of scientific research with the basics of 
intellectual property : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
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знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. 
програма "Ресторанні технології" / розроб. Н. Чорна. Електронні дані. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 20 с. + 
Електронна копія. 

48. Міжнародна економічна діяльність України = International economic activity of 
Ukraine : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : 
освіт. програма "Міжнародний бізнес" / розроб. Л. Давидюк. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 47 с. + Електронна копія. 

49. Міжнародна мікро- та макроекономіка = International micro- and 
macroeconomics : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 
відносини" : освіт. програма "Міжнародний бізнес" / розроб. Л. Давидюк. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 с. + 
Електронна копія. 

50. Міжнародне приватне право = International private law : метод. рек. до самост. 
роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціалізація/освіт. програма 08 "Право" / розроб. М. Пипяк. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 16 с. + Електронна копія. 

51. Міжнародне регулювання та управління якістю харчової продукції = 
International regulation and management of food quality : робоча програма; осіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 
181"Харчові технології : освіт. програма "Ресторанні технології"" / розроб. Т. 
Семко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + 
Електронна копія. 

52. Міжнародний аудит = International audit : методичні рекомендації до 
самостійної роботи; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Міжнародна економіка" / розроб. І. Крупельницька. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 24 с. + Електронна копія. 

53. Міжнародний бізнес = International business : метод. рек. до самост. роб.; 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 
"Міжнародні економічні відносини" : освіт. програма "Міжнародний бізнес" 
/ розроб. Л. Давидюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 30 с. + Електронна копія. 

54. Облік і звітність в оподаткуванні = Accounting and auditing in taxation : 
методичні рекомендації до самостійної роботи; для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. О. Дзюба. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 30 с. + Електронна копія. 

55. Облік і звітування міжнародних корпорацій = Accounting and reporting of 
international corporations : метод. рек. до самост. роб.; для всіх галузей та 
спеціальностей / розроб. І. Крупельницька. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 34 с. + Електронна копія. 

56. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами = International 
standards of accounting and financial statements : метод. рек. до самост. роб.; 
для всіх спец. / розроб. О. Дзюба. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 

57. Облікове забезпечення податкове планування = Accounting support tax 
planning : метод. рек. до самост. роб.; для всіх спец. / розроб. О. Дзюба. 



39 

 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 20 с. + 
Електронна копія. 

58. Організація баз даних та знань = Organization of databases and knowledge : 
робоча програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 12 
"Інформаційні технології" : 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. 
прогама "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: Л. Половенко, О. 
Кузьміна. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + 
Електронна копія. 

59. Основи кулінарії = Fundamentals of cooking : робоча програма; для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб.: Н. Чорна, О. Іваніщева. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

60. Основи теорії мовної комунікації = Fundamentals of langual communication : 
робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 Гуманітарні 
науки : спец. 035 Філологія : освіт. програма Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська / розроб. В. Нечипоренко. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 25 с. + Електронна копія. 

61. Паблік рілейшнз = Public relations : робоча програма для всіх галузей та 
спеціальностей / розроб. Г. Пчелянська. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

62. Підприємницьке право = Business law : робоча програма; для всіх галузей та 
спец. / розроб. Т. Сухоребра. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

63. Податкова система = The tax system : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 
"молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. програма 
"Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. А. Нікітішин. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 22 с. + Електронна копія. 

64. Політика зайнятості та ринок праці = Employment policy and labor market : 
методичні рекомендації до самостійної роботи; освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. Н. Богацька. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + 
Електронна копія. 

65. Порівняльна граматика першої іноземної та української мов = Comparative 
grammar of the first foreign language and the ukrainian language : робоча 
програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : 
спец. 035 "Філологія" : освіт. прогр. "Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська" / розроб. Н. Іваницька. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 с. + Електронна копія. 

66. Портфельне інвестування = Portfolio investment : робоча програма; для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. А. Нікітішин. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 15 с. + Електронна копія. 

67. Правове регулювання соціального забезпечення = Legal regulation of social 
welfare : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 
"Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : спеціаліз./освіт. 
прогр. 232 "Соціальне забезпечення" / розроб. І. Бахновська. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 28 с. + Електронна копія. 

68. Правове регулювання соціального забезпечення = Legal regulation of social 
welfare : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
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23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : освіт. програма 
232 "Соціальне забезпечення" / розроб. І. Бахновська. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 22 с. + Електронна копія. 

69. Правове регулювання туристичної діяльності = Legal regulation of tourist 
activity : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец../освіт. прогр. 242 "Туризм" / розроб. О. Мельничук. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + 
Електронна копія. 

70. Правознавство = Science of law (jurisprudence) : робоча програма; освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. програма "Фінанси, 
банківська справа та страхування" / розроб. Н. Костюк. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 

71. Правознавство = Science of law (jurisprudence) : робоча програма; освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 071 
"Облік і оподаткування" : освіт. програма "Облік і оподаткування" / розроб. 
Н. Костюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + 
Електронна копія. 

72. Правознавство = Science of law (jurisprudence) : робоча програма; освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
075 "Маркетинг" : освіт. програма "Маркетинг" / розроб. Н. Костюк. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 24 с. + Електронна копія. 

73. Правознавство = Science of law (jurisprudence) : робоча програма; освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
073 "Менеджмент" : спеціалізація/освітня програма "Менеджмент 
організацій" / розроб. Н. Костюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 28.с. + Електронна копія. 

74. Практика перекладу з першої іноземної мови = Practical course of translation 
from the first foreign language : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : освіт. прогр. 
"Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" 
/ розроб.: Н. Іваницька, Л. Довгань, Н. Бондар, Т. Ткачук, У. Шостак, В, Лобода. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 58 с. + 
Електронна копія. 

75. Практичний курс другої іноземної мови (німецька) = Practical course of the 
second foreign language (German) : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" 
: галузь знань 03 Гуманітарні науки : спец. 035 Філологія : освіт. програма 
Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська 
/ розроб. О. Самохвал. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 71 с. + Електронна копія. 

76. Практичний курс першої іноземної мови (англійська) = Practical course of the 
first foreign language (English) : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : освіт. програма 
"Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" 
/ розроб.: С. Гладьо, Т. Ковалевська, Л. Терещенко, П. Махлай. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 134 с. + Електронна копія. 

77. Процеси і апарати харчових виробництв = Processes and apparatus of food 
production : метод. рек. до самостійної роботи; освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 
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освіт. програма "Харчові технології" / розроб. В. Бандура. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

78. Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology 
рsychology : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 
"Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : 
освіт. програма "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. В. Штифурак. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 25 с. + 
Електронна копія. 

79. Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology 
рsychology : робоча програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь 
знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 
технології" : освіт. програма "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. В. 
Штифурак. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + 
Електронна копія. 

80. Психологія = Psychology : робоча програма; для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. В. Штифурак. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 

81. Рекламний та ПР-менеджмент = Advertising and PR management : метод. рек. 
до самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. програма "Маркетинг" 
/ розроб. А. Танасійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 31 с. + Електронна копія. 

82. Соціальна політика = Social policy : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне 
забезпечення" : освіт. програма ""Соціальне забезпечення" / розроб. А. 
Нікітішин. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + 
Електронна копія. 

83. Соціальне підприємництво = Social entrepreneurship : метод. рек. до самост. 
роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові 
науки" : спец. 051 "Економіка" : освіт. програма "Міжнародна економіка", 
"Економіка підприємства", "Економіка бізнесу" / розроб. О. Недбалюк. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 40 с. + 
Електронна копія. 

84. Соціальне підприємництво = Social entrepreneurship : метод. рек. до самост. 
роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 
"Соціальне забезпечення" : освіт. програма ""Соціальне забезпечення" 
/ розроб. О. Недбалюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 40 с. + Електронна копія. 

85. Соціальні стандарти держав Європейського Союзу = Social standards of the 
European Union : методичні рекомендації; для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. В. Стратійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 21 с. + Електронна копія. 

86. Стартап менеджмент = Startup management : робоча програма; для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. Г. Іванченко. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 21 с. + Електронна копія. 

87. Стилістика першої іноземної мови = Stilistics the first foreign language : робоча 
програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 Гуманітарні науки : спе. 
035 Філологія : освіт. програма "Германські мови та літератури (переклад 
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включно), перша англійська" / розроб. С. Гладьо. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

88. Стратегічний маркетинг та менеджмент в готельному та ресторанному 
бізнесі = Strategic marketing and management in hospitality industry and 
restaurant business : робоча програма; осіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 
"Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторання справа" : освіт. 
програма "Готельно-ресторання справа" / розроб. М. Рябенька. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 31 с. + Електронна копія. 

89. Страхування = Insurance : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 
"молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. програма 
"Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. Ю. Романовська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 28 с. + 
Електронна копія. 

90. Страхування = Insurance : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : освіт. 
програма "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. Ю. 
Романовська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 28 
с. + Електронна копія. 

91. Теорія та історія публічного управління = Public management theory and 
history : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 
"Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління 
та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та адміністрування" 
/ розроб. І. Ніколіна. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 71 с. + Електронна копія. 

92. Товарознавство. Харчові продукти (розділ "Харчові продукти тваринного 
походження") = Science of commodities. Food products (sections "Food products 
of animal origin") : завдання до лабораторних занять; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. В. Шарко. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 83 с. + Електронна копія. 

93. Товарознавство. Харчові продукти = Science of commodities. Food products : 
методичні рекомендації до самостійної роботи; освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 
освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. В. Шарко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

94. Товарознавчі складові ринкознавства = Commodity components of market 
science : завдання до лабораторних занять; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : освіт. програма "Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність" / розроб.: С. Гирич, А. Тернова. Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 78 с. + Електронна копія. 

95. Управління бізнес-процесами в готельно-ресторанному бізнесі = Bisiness 
activity management in hospitality industry and restaurant business : робоча 
програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. програма "Готельно-
ресторанна справа" / розроб. І. Мазуркевич. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + Електронна копія. 
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96. Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі = Corporate 
management in hotel and restaurant business : робоча програма; освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-
ресторання справа" : освіт. програма "Готельно-ресторання справа" / розроб. 
В. Боковець. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 
с. + Електронна копія. 

97. Управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі = Project 
management in the hotel and restaurant business : робоча програма; освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 
"Готельно-ресторання справа" : освіт. програма "Готельно-ресторання 
справа" / розроб. І. Власенко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. 17 с. + Електронна копія. 

98. Управління проєктами в зовнішньоекономічній діяльності = Project 
management in foreign economic activity : метод. рек. до самост. роб.; освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
073 "Менеджмент" : освіт. програма "Менеджмент ЗЕД" / розроб. В. Боковець. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 30 с. + 
Електронна копія. 

99. Філософія = Philosophy : методичні рекомендації до самостійної роботи; 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : 
спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" 
/ розроб. М. Бичков. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 40 с. + Електронна копія. 

100. Філософія = Philosophy : методичні рекомендації до самостійної роботи; 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 
"Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний 
бізнес" / розроб. М. Бичков. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. 40 с. + Електронна копія. 

101. Філософія = Philosophy : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. М. Бичков. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 31 с. + Електронна копія. 

102. Фінанси, гроші та кредит : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа 
та страхування" / розроб. Л. Маршук. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 35 с. + Електронна копія. 

103. Фінансовий ринок = Financial market : методичні рекомендації до 
самостійної роботи; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" : освіт. прогр. "Фін., банк. справа та страхув.", "Фін. мен." 
/ розроб. О. Прутська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 27 с. + Електронна копія. 

104. Фінансовий ринок = Financial market : методичні рекомендації до 
самостійної роботи; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 
та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
освіт. прогр. "Фін., банк. справа та страхув.", "Фін. мен." / розроб. О. Прутська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 28 с. + 
Електронна копія. 
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105. Цивільне право = Civil law : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 08 "Право" : 081 "Право" : освіт. програма "Право" / розроб. Т. 
Сухоребра. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 52 с. + 
Електронна копія. 

106. Цифровий маркетинг = Digital marketing : робоча програма; для усіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб.: І. Поліщук, Ю. Довгань. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + Електронна копія. 

 

Електронні ресурси 
1. Самохвал О. О.  Deutch = Німецька : geschaftsfuhrung und Handelskorrespondenz 

: навчальний посіб. Електронні дані. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2016. URL: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/2021/Samokhval 
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