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Прутська О. О.  Сільське господарство 

США: висновки для України : [монографія] 

/ О. О. Прутська. – Вінниця : Фірма "Планер", 

2012. – 161 с. 

Робота написана за матеріалами, 

документами та спостереженнями, зібраними 

під час участі в програмі міністерства 

сільського господарства США Facuity Exchange 

Program (FEP). Розглянуто історію становлення 

та головні риси сучасного сільського 

господарства США, проаналізовано його 

структуру, новітні тенденції розвитку та 

особливості державного регулювання. Визначено 

основні принципи та прийоми американського 

уряду щодо прискореного впровадження 

результатів наукових досліджень в практику. 

Акцент зроблено на узагальненні досвіду, 

тенденцій та форм організації 

сільськогосподарського виробництва, які можуть бути корисними в процесі 

реформування аграрного сектора економіки України. Запропоновано заходи щодо 

розвитку органічного землеробства, біотехнологій, альтернативного 

енергопостачання в Україні. 

Монографія розрахована на фахівців агропромислової сфери, викладачів, 

студентів, аспірантів, всіх, хто цікавиться проблемами розбудови сучасного 

сільського господарства в Україні. 

 

 Білявська Ю. В.  Теорія організації : 

підручник / Ю. В. Білявська, 

Н. В. Микитенко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 424 с. 

У підручнику викладено теоретико-

методичні та практичні аспекти теорії 

організації, наведено тестові завдання, типові 

розрахунково-аналітичні задачі, практичні 

завдання, що сприятимуть опануванню та 

розвитку у студентів багатьох важливих 

професійних умінь і навичок і можуть 

використовуватися для розробки засобів 

діагностики з державної атестації на першому 

рівні вищої освіти. До кожної теми додаються 

глосарій та перелік контрольних питань і 

завдань. Для поглибленого вивчення питань теорії 

організації по окремих розділах наведено 

ситуаційні вправи, які можна використовувати для обговорення на практичних 

заняттях з дисципліни.Призначений для студентів спеціальності «Менеджмент» 

для вивчення дисципліни «Теорія організації», а також для аспірантів і викладачів. 
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Статистика : підручник / [авт.: 

С. І. Пирожков, В. В. Рязанцева, 

Р. М. Моторин, Н. А. Головач, Н. О. Іванченко, 

Я. О. Міщенко, А. Ю. Чорний, 

О. А. Антонюк]. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 328 с. 

У підручнику викладено теоретичні та 

прикладні засади статистики, які допомагають 

набути навички щодо оцінювання та аналізу 

економічних явищ за допомогою статистичних 

показників і методів. Висвітлено 11 тем, які 

містять основні поняття статистичної науки, 

визначені основні статистичні показники та їх 

економічна інтерпретація, наведено приклади 

розв’язання задач. 

Призначено для студентів, аспірантів, 

наукових працівників, які вивчають статистику. 
 
 
 

 
 

Політична наука в Україні 1991-2016 : у 

двох томах. Т.1. Політична наука: західні 

тренди розвитку й українська специфіка 

/ [відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна] : ред.: О. 

Рафальський, М. Кармазіна, 

О. Майборода. – Київ : Парламентське 

видавництво, 2016. – 656 с. 

Перше в Україні видання, в якому 

аналізується процес становлення та розвитку 

політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 

pp. Матеріали першого тому знайомлять з 

історією дисципліни, особливостями розвитку її 

предметного поля, проблемами, пов’язаними зі 

специфікою категоріального апарату, а також 

теоретико-методологічними підходами до дослі-

джень політичного в західних країнах. Окремо 

звертається увага на процес накопичення знань 

про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення 

України-Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації 

політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці XX ст. й до 

сьогодення. 

Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука. 
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Політична наука в Україні 1991-2016 : у двох томах. Т.2. Теоретико-

методологічні засади і концептуальні 

підсумки вітчизняних досліджень / [відп. 

ред. і упоряд. О. Майборода] : ред.: 

О. Рафальський, М. Кармазіна, 

О. Майборода. – Київ : Парламентське 

видавництво, 2016. – 704с. 
Матеріали другого тому дають уявлення 

про тематичну спрямованість політологічних 

досліджень, проведених суспільствознавцями 

України протягом 1991-2016 pp., розвиток 

теоретико-методологічних засад вітчизняної 

політичної науки, її концептуальні здобутки, її 

внесок у вирішення суспільно-політичних 

проблем, які поставали в процесі розбудови 

української незалежної держави. Розділи тому 

розкривають результати вивчення 

українськими науковцями найбільш значимих 

об’єктних сфер політичної науки - спрямованості суспільно-політичної 

трансформації нашої країни, інституціоналізації її політичного простору, 

залученості до нього суспільства та рівня його активності, пошуку Україною 

своєї ніші у глобалізованому світі та інших аспектів національного політичного 

буття. 

Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука. 
 

 Економічна теорія : підручник / [авт.: 

М. І. Горлач, М. О. Соколов, В. О. Гущенко, 

М. І. Кримов, С. Ф. Лисенко, 

М. В. Жиленкова]. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 532 с. 
У підручнику викладено основи концепції 

економічної теорії, альтернативні погляди різних 

економічних шкіл. Висвітлено зміст економічних 

законів та категорій що відображають суть, 

становлення та розвиток соціально-економічних 

систем, а також перспективи їх еволюції в 

розвинених країнах в кінці XX - на початку XXI 

ст. Розкрито суть та значення позитивного 

досвіду розвитку західних соціально-економічних 

систем для формування соціального ринкового 

господарства в Україні.  В підручнику зроблена 

спроба викласти навчальний курс економічної теорії вищих навчальних закладів з 

урахуванням досвіду навчальних закладів США, Англії та ін., по-новому 

розкриваються сучасні методи економічних досліджень. Зміст та структура 

підручника відповідають вимогам державного стандарту освіти.Розкривається 

досвід викладання економічної теорії в університетах та інших вищих навчальних 

закладах України. 
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Економічна теорія. Політекономія : 

навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Семененка, 

Д. І. Коваленка. – 2-ге вид., допов. та 

перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 

2020. – 428 с. 
У посібнику розкрито основні елементи 

економічної системи та її моделі. У центрі 

уваги перебуває ринковий механізм. З'ясовано 

загальні риси ринкових структур та механізм 

розподілу доходів у ринковій економіці, 

проведено системний, глибокий аналіз законів та 

категорій економічної теорії.    

Посібник містить схеми, графіки, рисунки, 

таблиці, приклади, ілюстративний, 

статистичний та аналітичний матеріал до 

кожної теми. 

У посібнику вміщено контрольні запитання, 

завдання для індивідуальної роботи студента, тестові завдання для перевірки 

знань студентів до кожного модуля, словник основних термінів, список рекомен-

дованих першоджерел і додаткової літератури. 

Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Економічна 

теорія» за напрямом «Економіка і підприємництво». 

Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 

аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників. 

 
Білецька Л. В.  Економічна теорія 

(Політекономія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка) : навч. посіб. 

/ Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-

ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 685 с. 
Посібник містить системний виклад 

концептуальних положень економічної теорії у 

контексті сучасних вимог економічної освіти. 

З’ясовується сутність і специфіка основних 

механізмів ринкової економіки, а також фактори, 

які впливають на мікро- і макроекономіку, методи 

та засоби економічного регулювання. 

Посібник включає: окрім основного викладу 

теоретичних положень економічної теорії та їх 

графічно-математичної інтерпретації також 

розгорнуту довідково-допоміжну частину (економічний словник, іменний 

покажчик, лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968-2008 роки, список 

англійських скорочень, покажчик англійських термінів). 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.  
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Рязанцева В. В.  Економетрія. 

Моделювання макроекономічних процесів : 

навч. посіб. / В. В. Рязанцева. – Київ : КНТЕУ, 

2018. – 388 с. 

 
У навчальному посібнику на основі 

системного підходу розглянуто конкретні 

приклади виконання наскрізного завдання аналізу 

економічних процесів за допомогою регресійних 

рівнянь та системи симультативних 

рівнянь.Призначено для студентів економічних 

спеціальностей, магістрів та а аспірантів. 

 
 

 

 

 

 Євроінтеграційні пріоритети розвитку національного бізнесу : 

монографія / [авт.: А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко, 

В. П. Онищенко, В. М. Будзяк, А. О. Ходжаян, Л. П. Кудирко, Н. Г. Калюжна, 

І. Л. Федун, Н. А. Гринюк, О. В. Кам'янецька, Ю. О. Олейніков та ін.] : за заг. 

ред. А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 672 с. 

 
У монографії представлено наукову 

концепцію формування організаційно-економічних 

та інституціональних механізмів підвищення 

конкурентоспроможності національного бізнесу 

в умовах активізації євроінтеграційного вектора 

його розвитку. Розкрито теоретико-

методологічні засади становлення системи 

глобальної конкуренції на макрорівні, 

проаналізовано міжнародні компаративні 

переваги вітчизняного бізнесу, обгрунтовано 

варіативні стратегії підвищення конкурентних 

переваг підприємств України в умовах взаємодії із 

контрагентами країн ЄС. 

Призначено для науковців, викладачів, 

студентів, практичних працівників сфери 

зовнішньоекономічної діяльності, а також 

широкого кола читачів. 

 
 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Маркетинг на ринку продуктів 

швидкого приготування : монографія / [авт.: 

Є. В. Ромат, Т. Л. Мітяєва, Л. О. Попова, 

О. М. Прядко, І. Ю. Тарасов] : за ред. 

А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 208 с. 
У монографії розглянуто теоретичні 

основи маркетингової діяльності на ринку 

продуктів швидкого приготування в сучасних 

економічних умовах. Здійснено моніторинг 

стану і тенденцій розвитку ринку продуктів 

швидкого приготування, розроблено теоретичні 

засади сегментування цього ринку, враховуючи 

особливості даного типу продукції. Досліджено 

концептуальні засади застосування маркетин-

гових технологій позиціювання та брендингу. 

Розроблено методологію управління 

маркетингом підприємства на ринку продуктів швидкого приготування. 

Для науковців, практичних працівників, лінійних, регіональних маркетинг- 

менеджерів та маркетологів торговельних підприємств, викладачів економічних 

дисциплін, аспірантів. 
 

 

Гуржій Т. О.  Правовий захист 

персональних даних : монографія 

/ Т. О. Гуржій, А. Л. Петрицький. – Київ : КНТЕУ, 

2019. – 216 с. 
Монографія присвячена дослідженню 

правових та організаційних засад захисту 

персональних даних. На основі досягнень 

вітчизняної юриспруденції, зарубіжного досвіду, 

аналізу чинного законодавства, нормотворчої та 

правозастосовної практики сформовано 

комплекс теоретичних положень і практичних 

рекомендацій, спрямованих на підвищення 

ефективності правового регулювання та 

організаційного забезпечення захисту 

персональних даних. 

Видання призначене викладачам, 

аспірантам, студентам юридичних навчальних 

закладів. Може бути корисною фахівцям у галузі 

інформаційного права, а також усім, кому не байдужа проблематика 

інформаційних прав людини. 
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Пугач С. С.  Теоретичні та методичні 

засади формування правової 

компетентності майбутніх фахівців 

економічного профілю у системі 

неперервної освіти : монографія 
/ С. С. Пугач. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 230 с. 

В монографії розглянуто теоретико-

методичні засади формування правової 

компетентності майбутніх фахівців 

економічного профілю як умови подальшого 

ефективного фахового становлення. 

Розроблено модель формування у процесі 
фахової підготовки в закладах вищої освіти для 

бакалаврів і магістрів. Наведено авторську 

методику формування правової 

компетентності майбутніх фахівців 

економічного профілю у системі неперервної 

освіти. 

Видання призначено для студентів 
закладів вищої освіти, слухачів закладів післядипломної освіти та фахівців 
економічних спеціальностей. 

    
 Тітлов О. С.  Холодильне обладнання 

підприємств харчової промисловості : навч. 

посіб. / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. – Львів : 

Новий Світ - 2000, 2020. – 286 с. 

 У пропонованому підручнику розглянуто 
цикли, схеми і конструкції холодильних машин і 
установок, які використовуються при 

низькотемпературній обробці і зберіганні 

харчових продуктів і сировини, в об'ємі 

необхідному для інженера-механіка харчової 

промисловості. Детально розглянуті питання 

практичного використання штучного холоду в 

інженерній практиці. Наведені останні 

досягнення в області екологічної безпеки систем 

холодильної техніки. Розглянуті міжнародні 

зобов’язання України стосовно використання 

тільки екологічно чистих  речовин 

(Монреальський та Кіотський протоколи МІХ) і пов’язаних з цим зношених замін 

холодильного обладнання.  

Посібник призначений для використання в навчальному процесі під час 

підготовки бакалаврів кваліфікації інженер-механік переробних і харчових 

виробництв, а також може бути корисним магістрам, аспірантам, науковим 

співробітникам і широкому колу спеціалістів, які займаються питаннями 

переробки і зберігання харчових продуктів. 
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Шаповал С. Л.  Інжиніринг будівель. 

Практикум : навч. посіб. / С. Л. Шаповал, 

О. О. Палієнко, Н. М. Плешкань ; за ред. 

А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 232 с. 
У посібнику надано матеріал для виконання 

практичних робіт з дисципліни «Інжиніринг 

будівель». 

Видання рекомендовано для студентів вищих 

навчальних закладів, коледжів, комерційних училищ, 

що здійснюють підготовку фахівців у сфері 

ресторанних, готельних, туристичних та 

торговельних послуг, буде корисним практичним 

працівникам. 

 

Мулик Т. О.  Аналіз господарської 

діяльності : навч. посіб. / Т. О. Мулик, 

О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак. — 

Електронні дані. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 288 с. 
Навчальний посібник містить методичні 

матеріали до вивчення лекційного курсу, навчальні 

завдання для практичних занять, питання, тести 

та завдання для перевірки знань. Відповідно до 

програми курсу, подано теоретичні основи аналізу 

господарської діяльності, методику та організацію 

проведення аналізу виробничих ресурсів 

підприємств, процесу виробництва та аналізу 

фінансового стану та фінансових результатів 

підприємства. 

Навчальний посібник розрахований на 

студентів вищих навчальних закладів, а також  

на спеціалістів-аналітиків. 
 

Бланк І. О.  Управління фінансами 

підприємств : підручник / І. О. Бланк, 

Г. В. Ситник, В. С. Андрієць. – 2-ге вид., 

пепероб. і допов. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 792 с. 
Підручник висвітлює основні питання з 

управління фінансами підприємств: концептуальні 

засади управління фінансами, методологічні засади 

побудови систем забезпечення управління 

фінансами підприємств, теоретичні засади і 

методичний інструментарій управління активами 

та капіталом підприємства, методологічні основи 

управління інвестиціями й грошовими потоками, 
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питання управління фінансовими ризиками, основи антикризового фінансового 

управління. Підручник містить практикум, який дозволяє здійснити контроль 

рівня засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою питань і тестових 

завдань, опанувати практичний інструментарій управління фінансами 

підприємств на основі вирішення ситуаційних вправ. 

Розрахований для студентів та викладачів економічних вузів, буде корисним 

для керівників і фінансових менеджерів підприємств. 
 

 

Торговельне обладнання : підручник 

/ [авт.: А. А. Мазаракі, С. Л. Шаповал, 

І. І. Тарасенко, О. П. Шинкаренко] : за ред. 

А. А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 320 с. 
Розглянуто сучасні види торговельного 

обладнання для магазинів, складів, 

позамагазинного продажу та технологічного 

обладнання для кулінарної продукції власного 

виробництва в торговельних закладах. Надано 

характеристики, конструктивні особливості, 

загальні правила експлуатації обладнання для 

закладів торгівлі. Значна увага приділена опису 

обладнання для розрахунку з покупцями та обліку 

і управління товарно-грошовим обігом, 

автоматизованих систем в сфері торгівлі. 

Видання є актуальним для студентів, 

науковців, викладачів, а також інвесторів, менеджерів та усіх, хто розвиває 

бізнес в торговельній галузі. 
 

Товарознавство : підручник. Т.1. 

Непродовольчі товари / [авт.: Н. В. Мережко, 

О. Р. Мокроусова, Л. А. Коптюх, 

Т. М. Коломієць, Т. А. Караваєв, 

В. В. Осієвська, Т. Г. Глушкова, 

Г. М. Михайлова, С. О. Сіренко, Л. В. Черняк, 

Л. В. Андрієвська, Н. Б. Марчук, Н. В. Калуга, 

О. С. Шульга та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 

760 с. – (Товарознавство : заснована у 1999 

році). 
У підручнику розглянуто теоретичні основи 

товарознавства та основні групи непродовольчих 

товарів. Кожна група товарів аналізується 

системно: чинники формування та вимоги до 

якості, класифікаційні ознаки, характеристика 

асортимент)', основні торгові марки та брецди. 

Підручник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів 

нетоварознавчих спеціальностей, працівників торгівлі та споживачів, а також 

усіх, хто цікавиться товарознавством.
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Заплетніков І. М.  Експлуатація і 

обслуговування технологічного 

обладнання харчових виробництв : навч. 

посіб. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, 

В. М. Кудрявцев. – Київ : Кафедра, Центр 

учбової літератури, 2019. – 342 с. 
Навчальний посібник призначено для 

студентів, які навчаються за напрямом під-

готовки 050503 «Машинобудування» 

спеціалізації 05050313 «Обладнання переробних 

і харчових виробництв» і відповідно до робочої 

програми курсу «Експлуатація і обслуговування 

технологічного обладнання харчових 

виробництв». Розглянуто питання 

обслуговування та експлуатації на 

підприємствах харчової промисловості. 

І Іавчальний посібник може бути корисним для інженерно-технічних 

працівників проектних організацій і промислових підприємств, зокрема 

спеціалістам, які працюють на підприємствах харчової промисловості, 

торгівлі та підприємств ресторанного господарства. 
 
Процеси і апарати харчових 

виробництв. Лабораторний практикум : 

навч. посіб. / [авт.: О. І. Черевко, 

В. М. Михайлов, Л. В. Кіптела, В. І. Маяк, 

Ю. І. Єфремов, Л. К. Карпенко, І. В. Бабкіна, 

Б. В. Ляшенко, О. Є. Загорулько, 

О. А. Маяк]. – Харків : Світ Книг, 2020. – 

168 с. 
Навчальний посібник «Процеси і апарати 

харчових виробництв: лабораторний 

практикум» написано як додаток до підручника 

Черевка О І , Поперечного А. М. «Процеси і 

апарати харчових виробництв». У час воєнні 

матеріалу цього підручника вагому роль 

відіграють практичні заняття, на яких 

студенти за допомогою моделей і макетів 

вивчають технологічні процеси, будову і 

принципи дії апаратури, опановують навички 

розрахунку апаратів і пристроїв. 

У навчальному посібнику наявні всі основні розділи курсу «Процеси і 

апарати харчових виробництв», що вивчаються студентами, магістрами 

та спеціалістами кваліфікації «інженер-механік» та «інженер-технолої» 

підприємств харчування та харчових виробництв. 
 



12 
 

 Зубар Н. М.  Теоретичні основи 

харчових виробництв : підручник 

/ Н. М. Зубар. – Київ : Кондор, 2020. – 304 с. 

 
У підручнику викладені теоретичні основи 

харчових виробництв, дана характеристика 

технологічних процесів, функціонально-

фізіологічних властивостей основних нутрієнтів 

та перетворення їх  при виробництві харчової 

продукції. Розглянуто технологічне забезпечення 

якості продуктів харчування. 

Підручник призначений для студентів 

вищих навчальних за- ів III—IV рівнів акредитації 

за спеціальністю 015 Професійна га. Харчові 

технології та може бути корисним для 

спеціальності Харчові технології. 

 
 

 
Грегірчак Н. М.  Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з 

основами НАССР : лабораторний практикум / Н. М. Грегірчак, 

С. М. Тетеріна, Т. М. Нечипор. – Київ : НУХТ, 2018. – 276 с. 

 
Висвітлено всі тематики лабораторних 

робіт, передбачені програмою дисципліни. 

Матеріал посібника містить розділи загальної 

мікробіології та методи визначення безпеки 

харчових продуктів за мікробіологічними 

показниками і охоплює практично всі галузі 

виробництва харчових продуктів, що особливо 

важливо під час запровадження на харчових 

підприємствах системи якості НАССР. У 

посібнику наведено сучасні методи визначення 

мікробіологічних показників у сировині, 

напівпродуктах та готових виробах, склад 

реактивів, розчинів, поживних середовищ, що 

використовують для визначення санітарно-

показових мікроорганізмів. 

Для студентів вищих навчальних закладів 

спеціальності 162 «Біотехнології та 

біоінженерія» всіх форм навчання. 
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Бочарова О. В.  НАССР і системи 

управління безпечністю харчової 

продукції : підручник / О. В. Бочарова. – 

Одеса : Атлант, 2019. – 376 с. 
У підручнику викладено 

систематизований матеріал щодо 

розроблення, запровадження та 

підтримування систем управління 

безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на 

основі концепції НАССР. Особливу увагу 

приділено розробці НАССР-планів та небезпеч-

ним чинникам. Наведено шляхи потрапляння в 

харчовий продукт небезпечних речовин. 

Запропоновані сучасні методи та системи для 

проведення аналізу небезпечних чинників. 

Охарактеризовано принципи та документи 

щодо належної практики виробництва в світі 

та в Україні, наведені приклади розроблення стандартних санітарних 

робочих процедур (ССРІІ). Надано інформацію щодо системи 

простежуваності та програм відкликання. Окремий розділ присвячено 

аудитам СУБХП. 

Призначено для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». 

Підручник може бути корисним магістрам з управління якістю та 

безпечністю товарів, працівникам харчових підприємств, аудиторам СУБХП 

та спеціалістам, чия діяльність пов’язана з управлінням безпечністю 

харчових продуктів. 

 

 Українець А. І.  Перспективні 

технологічні процеси виробництва 

нових продуктів та дієтичних добавок : 

[підручник] / А. І. Українець, 

Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко. – Київ : 

НУХТ, 2018. – 336 с. 
Створений з урахуванням нових 

освітніх технологій підручник відповідає 

програмі дисципліни й сприятиме 

отриманню студентами навичок, 

достатніх як базові для кваліфікованого 

вирішення теоретичних питань і 

практичних завдань удосконалення 

перспективних і розроблення нових 

технологічних процесів перероблення 

харчової сировини. Метою цих процесів є 

створення готових продуктів, які 

відповідають основному призначенню - повноті 

задоволення детермінованого споживача комплексом нутрієнтів для 
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підтримання адекватного матеріального та енергетичного балансу 

організму. Новизна концепції підручника в тому, що він містить 

найсучасніші теоретичні матеріали щодо використання фізико-хімічних 

процесів для розвитку принципово нового напряму харчових технологій - 

індустрії здорового харчування. Експериментальний матеріал 

супроводжується таблицями та рисунками, які в сукупності створюють 

панораму розвитку інноваційних технологій у харчовій промисловості 

України. 

Для студентів закладів вищої освіти. Може бути корисний для 

магістрантів, аспірантів, наукових співробітників і фахівців харчової 

промисловості. 

 

 

Шаблій Л. М.  Технологія переробки молока : навч. посіб. 

/ Л. М. Шаблій. – Київ : Кондор, 2019. – 308 с. : іл. 
Наведений огляд з історії розвитку 

молочної промисловості. Розглянуті 

вимоги до молочної сировини, механічне 

та теплове обробляння, санітарна 

обробка обладнання і тари, представлені 

матеріальний баланс і нормалізація у 

виробництві молочних продуктів, 

напрями розвитку виробництва і 

застосування різних видів пакувальних 

матеріалів. Викладені традиційні 

технології виробництва молочних 

продуктів. Наведено словник термінів та 

визначень понять, що використовуються 

у молочній промисловості, та 

апаратурно-технологічні схеми 

виробництва молочних продуктів. 

Призначено для використання в 

навчальному процесі здобувачів вищої 

освіти за спеціальностями 181 Харчові 

технології галузі знань 18 Виробництво 

та технології, 015.21 Професійна освіта. Харчові технології галузі знань 01 

Освіта / Педагогіка, а також може бути корисно для аспірантів, викладачів 

вищих навчальних закладів та спеціалістів молочної промисловості. 



 
 

 Пешук Л. В.  Технологія переробки 

вторинних продуктів м'ясної галузі : 

підручник / Л. В. Пешук. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2020. – 366 с. 
Підручник «Технологія переробки 

вторинних продуктів м'ясної галузі» 

відповідає державному стандарту з 

підготовки фахівців спеціальності 181 

«Харчові технології» спеціалізації «Технології 

зберігання, консервування та переробки 

м'яса», підготовлено згідно вимог 

«Методичних рекомендацій, щодо 

структури, змісту та обсягів підручників і 

навчальних посібників для вищих навчальних 

закладів і Порядок надання літературі грифів 

Міністерства освіти і науки України». 

У підручнику наведена характеристика 

вторинної сировини м'ясної галузі, описані методи її збирання та переробки дія 

отримання лікувальних, кормових та технічних продуктів. Наведені дані 

біологічної цінності, хімічні і фізичні властивості вторинної сировини та 

відходів м'ясної галузі, їх склад. Розглянуті процеси переробки, шляхи 

раціонального використання вторинної сировини з наведенням обладнання, 

температу рних режимів, вимогів до якості як сировини так і готової продукції 

згідно діючих нормативних документів. Значна увага акцентована на 

безвідходні і маловідходні технології переробки вторинної сировини, отримання 

біогазу з відходів виробництва (стічних вод,гною та посліду). 

Підручник рекомендовано для студентів спеціалізації «Технології 

зберігання, консервування та переробки м'яса», магістрантів, аспірантів і 

широкому колу фахівців м'ясопереробної галузі. 

 
Ростовський В. С.  Технологія 

виробництва борошняних кондитерських 

виробів : навч. посіб. / В. С. Ростовський, 

О. М. Кукуєва. – Київ : Кондор, 2018. – 

497 с. 
У книзі наведена класифікація 

борошняних кондитерських виробів і їх 

харчова цінність, дані характеристики 

використовуваних сировини, 

напівфабрикатів, цукристих заготовок, 

особливості виготовлення різних видів тіста 

та виробів з них, тістечок, тортів. Описана 

технологія виготовлення і оздоблення 

борошняних кондитерських виробів, надана 

характеристика інвентарю. Дана 
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характеристика умов виробництва і зберігання, термінів придатності виробів. 

Книга призначена для навчання в коледжах, технікумах, професійно-

технічних училищах, що готують кондитерів, а також студентів 

технологічних факультетів вищих учбових закладів. 
 

Дейниченко Г. В.  Технологія молочно-білкових запіканок з 

використанням йодвміщуючих водоростевих добавок : монографія 

/ Г. В. Дейниченко, Л. Л. Івашина, Т. О. Колісниченко. – Київ : Кондор, 

2017. – 123 с. 
У монографії представлено обґрунтування 

та розробку технологій молочно-білкових 

запіканок з додаванням йодвміщуючих добавок, 

які є продуктами переробки бурих морських 

водоростей. 

Детально наведено дослідження 

поліфенольного складу та антиоксидантні 

властивості йодвміщуючої добавки зостери. 

Представлено дані про функціонально-

технологічні властивості модельних систем на 

основі молочно-білкового концентрату зі 

сколотин. 

Розроблено технології молочно-білкових 

запіканок на основі молочно-білкового 

концентрату зі сколотин з додаванням 

йодвміщуючих добавок еламіну, цистозіри, 

зостери. Визначено харчову цінність розроблених 

продуктів, доведено їх радіопротекторну дію, встановлено комплексний 

показник якості. 

Технологія продукції ресторанного 

господарства : навч.-наоч. посіб. 

/ В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня 

та ін. – Київ : Кондор, 2019. – 292 с. 
Навчально-наочний посібник 

призначений для самостійного опрацювання 

матеріалу дисципліни «Технологія продукції 

ресторанного господарства» студентами 

спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» усіх форм навчання. Посібник 

складається з таблиць і схем, за допомогою 

яких в систематизованій формі описано 

технологічні операції та процеси, які 

відбуваються під час виробництва харчової 

продукції в умовах закладів ресторанного 

господарства при готелях. 
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Технологія сиру : підручник 

/ Ю. Г. Сухенко, Г. Є. Поліщук, 

Р. Й. Раманаускас, Т. І. Шингарева ; за ред. 

Ю. Г. Сухенка. – Київ : ІНКОС, 2018. – 142 с. : 

іл.   
У підручнику систематизовано наукові 

досягнення і практичний досвід науковців та 

інженерів-технологів сироробної галузі 

України і Білорусі. Зокрема, наведено сучасну 

класифікацію сирів, вимоги та якості молока, 

особливості застосування бактеріальних 

заквасок, ферментів, викладено технологію 

нових видів сирів з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку харчової промисловості 

та апаратурного оформлення технологічних 

процесів. 

Розглянуті конструкції та інженерні розрахунки технологічного 

обладнання для виробництва різновидів сирів. 

Для студентів вищих навчальних заходів напрямів підготовки: харчові 

технології та інженерія; технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва; біотехнологія; процеси, машини та обладнання промислового 

виробництва. 

Навчальне видання також буде корисним для викладачів, аспірантів, 

спеціалістів сироробної галузі і працівників молочних підприємств. 

 

 

 Грабовська О. В.  Технології крохмалю і 

крохмалепродуктів : [підручник] 

/ О. В. Грабовська. – Київ : НУХТ, 2019. – 316 с. 
 Викладено фізико-хімічні основи, апаратурне 

оформлення технологій крохмалю з традиційної 

крохмалевмісної сировини, біо- технологій 

цукристих крохмалепродуктів, що ґрунтуються на 

коригуванні ферментів — патоки крохмальної, 

глюкозних, глюкозно-фруктозних сиропів і глюкози 

кристалічної уратної, а також технології 

перероблення побічних продуктів крохмале-

патокового виробництва. 

Для студентів технологічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів III і IV рівнів 

акредитації. 
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Збірник рецептур борошняних 

кондитерських і здобних булочних виробів : 

навч.-практ. посіб. / уклад. О. В. Павлов. – 

2-ге вид., допов. – Київ : ПрофКнига, 2019. – 

342 с. 
Друге видання доповнене авторськими 

рецептурами Єлизавети Глінської і Дениса 

Суховія. 

Збірник містить 233 рецептури на 

торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, 

пряники, вафельні вироби, начинки і глазурі. 

Наведено технологічні нормативи для 

підприємств громадського харчування і 

кондитерських виробництв. 

Збірник належить до технологічних 

нормативних документів на рівні з діючими 

ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною 

документацією і містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової 

продукції масового виготовлення, а також норми витрат сировини на 

вироблену продукцію. 

 
 

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів, 

правових, нормативно-правових та інших актів для закладів 

ресторанного господарства / [авт.-розроб. і уклад. О. В. Шалимінов]. – 

4-те вид., пепероб. та допов. – Київ : Арій, 2019. – 992 с. 
До книги увійшли: Збірник рецептур 

національних страв та кулінарних виробів для 

підприємств громадського харчування, 

затверджений наказом Міністерства зовнішніх 

економічних зв’язків і торгівлі України № 484 від 

06.07.99 p., що складається з 15 розділів, у яких 

пропонуються рецептури кухонь народів України, 

Росії, Білорусі, Молдови, Естонії, Литви, Латвії, 

Грузії, Вірменії, Азербайджану, Узбекистану, 

Казахстану, Туркменистану, Киргизстану й 

Таджикистану, і 30 таблиць із нормами витрат 

сировини, виходу готової продукції, відходів і 

втрат у процесі кулінарного обробляння про-

дуктів, а також основні правові, нормативно-

правові й інші акти, що регулюють діяльність 

суб’єктів господарювання в галузі ресторанного 

господарства. 

 
 



19 
 

Дробот В. І.  Довідник з технології 

хлібопекарського виробництва : навч. 

посіб. / В. І. Дробот. – 2-ге вид., перероб. і 

допов. – Київ : ПрофКнига, 2019. – 580 с.  
 У довіднику розглянуто вимоги до 

якості сировини, висвітлено питання її 

взаємозаміни, підготовки до виробництва, 

викладено традиційні та прискорені способи 

виробництва хлібобулочних і бубличних виробів, 

простих і здобних сухарів. Подано розрахунки 

виробничих рецептур, виходу виробів, 

технологічного плану виробництва. Наведено 

методи контролю сировини, технологічного 

процесу та якості готової продукції згідно з 

діючими нормативними документами. 

Представлено питання мікробіологічного 

забезпечення виробництва, санітарно-гігієнічні 

вимоги до нього. 

Довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів 

відповідних спеціальностей і широкого кола інженерно-технічних працівників 

хлібопекарської промисловості. 

 

 
Неіленко С. М.  Кулінарна 

етнологія : навч. посіб. / С. М. Неіленко, 

В. А. Русавська. – Київ : Ліра-К, 2020. – 

612 с. 
В посібнику розглядаються традиції 

харчування та гастрономічні звички різних 

етносів та представників різних релігійних 

напрямів, історія та культура харчування 

різних народів світу, процес надання 

основних і додаткових послуг у закладах 

готельно-ресторанного господарства 

відповідно до релігійної належності, 

традицій харчування та гастрономічних 

звичок іноземних туристів, технологічний 

процес виготовлення національних страв 

різних етносів з використанням методів 

інноваційної кулінарної технології. 

Призначено для індивідуальної 

самостійної роботи студентів, аспірантів та викладачів. 
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Смірнова Є. С.  Англійська мова для 

студентів технологічних спеціальностей та 

сфери обслуговування харчової 

промисловості : навч. посіб. 

/ Є. С. Смірнова, Л. В. Юрчук. – 2-ге вид. – 

Київ : Ліра-К, 2020. – 232 с. 
Навчальний посібник спрямований на 

оволодіння англійською мовою професійного 

спрямування студентами технологічних 

спеціальностей та сфер обслуговування 

харчової промисловості. Посібник складається з 

трьох частин, які зорієнтовані на формування у 

студентів-майбутніх фахівців іншомовної 

комунікативної компетенції за професійним 

спрямуванням, а також на розвиток навичок 

перекладу та розуміння оригінальних науково-

популярних текстів з професійної тематики. 

Додатковий текстовий матеріал містить окрім традиційних тем 

тексти, що відображають новітні тенденції у розвитку харчової 

промисловості. З метою більш ефективного систематичного засвоєння фахової 

англомовної лексики в посібнику подано короткий термінологічний словник. 

Комунікативно спрямовані вправи розділів посібника побудовані на ав-

тентичних матеріалах, що в цілому сприятиме ефективному оволодінню 

професійно зорієнтованою англійською мовою і формуванню навичок само-

стійної роботи студентів. 

 

Бондар А. О.  Лісове господарство 

Вінниччини: становлення і майбутнє : до 

100-річчя утворення управління лісами 

Вінниччини 14.02.1919 р. - 14.02.2019 р. 

/ А. О. Бондар, С. Т. Вовк. – Вінниця : 

Вінницька обласна друкарня, 2019. – 

584 с. : іл. 
Книга «Лісове господарство 

Вінниччини: становлення і майбутнє» 

присвячена 100-річчю утворення першої в 

області інституції управління лісами. 

Вінницьке обласне управління лісового та 

мисливського господарства - ровесник єдиної, 

незалежної Української Народної Республіки, 

утвореної 22 січня 1919 року в результаті 

об’єднання Західноукраїнської Народної 

Республіки і Наддніпрянської Великої України. 

Символічно, що саме у Вінниці, яка з 2 

лютого 1919 року стала столицею УНР, уряд 14 лютого 1919 року прийняв 
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«Тимчасовий закон про губерніяльних і повітових лісничих», утворивши таким 

чином спеціальний територіальний орган управління лісами Подільської губернії. 

Видання призначене для широкого кола читачів. 

 

 

Плясовица Ю. А.  Вознесение для "чайников" / Ю. А. Плясовица. – 

Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – 212 с. : іл. 
Если ты любишь себя, свое тело, свою 

красоту, не зависимо от возраста ты 

можешь преобразовать тело и сделать его, 

практически, бессмертным. ВОЗНЕСТИСЬ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ! Вознестись в высшее 

измерение (преобразование эго в духовном 

мире, путешествие по которому я 

предлагаю тебе читатель, называется 

вознесением). Ты способен не просто 

восстановить свое тело, но и сделать его 

вечно молодым. Ты забудешь болезни. Ты 

поймешь, что смерти нет, как и старения. 

Тебя наполнит любовь, исчезнут понятия 

вины, позора, жадности, конкуренции. Ты 

будешь любить себя и окружающих, любить 

природу и наслаждаться жизнью (вот так 

примерно происходит в идеале. А в нашей 

жизненной простоте это есть ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВА). 
Все люди хотят быть здоровыми, жить счастливо, долго, иметь много 

денег, чтобы удовлетворить свои жизненные потребности, наслаждаться 

жизнью. Хотеть — дело не хитрое, но как получить желаемое? Важно знать 

те принципы, которые положены в основу мироустройства и нашего 

взаимодействия с ним. Познание себя, устройства мира — единственная 

возможность быть счастливым, успешным и получать от жизни всё то, в чем 

мы нуждаемся. 

Жизнь в 4-м измерении (в области качественно новых умственных вос-

приятий) мало отличается от земной, привычной для тебя. Просто все вокруг 

станет ярче, цветнее, наполнится светом. И если ты любишь носить красивую 

одежду, вкусно покушать, ездить на автомобиле — ты всего этого не 

лишишься. Просто твои эмоции станут ярче, наслаждения острее, жизнь 

прекраснее. Жить без болезней, страха смерти — разве не об этом ты 

мечтал?.. 
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Методичні видання 

1. IT-право : методичні рекомендації до самостійної роботи = IT-law : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
освіт. прогр. "Право" / розроб. І. М. Білоус. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 18 с. + Електронна копія. 

2. Web-дизайн і web-програмування : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Web-design and programming : освіт. ступінь 
"молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технлогії" : спец. 
126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. 
"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. С. А. Яремко. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 43 с. + Електронна 
копія. 

3. Актуальні питання запобігання корупції : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Actual question's prevention of corruption : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. 
прогр. "Право" / розроб. І. М. Білоус. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 22 с. + Електронна копія. 

4. Актуальні питання приватних галузей права : методичні рекомендації 
до самостійної роботи = Current issues of private branches of law : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. 
погр. "Право" / розроб. О. Ф. Мельничук. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 19 с. + Електронна копія. 

5. Актуальні питання публічних галузей права : методичні рекомендації 
до самостійної роботи = Current issues of public law : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз./освіт. прогр. 08 "Право" / розроб.: Т. І. Сухоребра, М. І. Пипяк. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 21 с. + 
Електронна копія. 

6. Алгоритми і структури даних : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Algorithms and structures of data : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 
"Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. "Інформаційні 
технології у бізнесі" / розроб. К. В. Копняк. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 42 с. + Електронна копія. 

7. Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Analysis of economic activities : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" 
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/ розроб. Н. В. Коцеруба. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 54 с. + Електронна копія. 

8. Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Analysis of economic activities : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль та 
аудит" / розроб. Н. В. Коцеруба. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 56 с. + Електронна копія. 

9. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 
спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародна економіка" 
: з. ф. н. / розроб.: О. М. Кульганік, Н. М. Богацька, Л. П. Давидюк, Т. І. 
Павлюк, А. М. Танасійчук, І. Б. Юрчик. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 с. + Електронна копія. 

10. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 
спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економіка 
підприємства" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: Н. М. 
Богацька, С. Д. Супрун, В. В. Покиньчереда, О. І. Бабчинська, І. І. Поліщук, 
Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 30 с. + Електронна копія. 

11. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 
спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економіка 
підприємства" : д. ф. н. / розроб.: Н. М. Богацька, В. В. Хачатрян, В. В. 
Покиньчереда, О. І. Бабчинська, І. І. Поліщук, Т. І. Павлюк, І. Б. Юрчик. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 29 с. + 
Електронна копія. 

12. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 
"Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська" / розроб.: Н. Б. Іваницька, В. О. 
Нечипоренко, С. Д. Чугу, С. В. Гладьо, Л. Я. Терещенко, Т. І. Ковалевська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 23 с. + 
Електронна копія. 

13. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 
"Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" : д. ф. н. / розроб.: А. В. 
Лук'янець, Н. В. Онищук, І. В. Власенко, І. О. Мазуркевич, Н. Д. Бондар. 
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Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 21 с. + 
Електронна копія. 

14. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування" : д. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: Г. В. 
Даценко, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, 
О. М. Откаленко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. 28 с. + Електронна копія. 

15. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" : з. ф. н. 
(зі скороченим терміном) / розроб.: І. І. Поліщук, А. М. Танасійчук, Л. В. 
Осіпова, О. І. Бабчинська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 20 с. + Електронна копія. 

16. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Державні фінанси" : д. ф. н. (зі скороченим 
терміном) / розроб.: І. В. Гнидюк, О. О. Прутська, Ю. А. Романовська, А. 
О. Нікітішин, О. П. Демченко, Л. М. Маршук. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 18 с. + Електронна копія. 

17. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансовий 
контроль" : д. ф. н. / розроб.: Г. В. Даценко, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, 
Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, О. М. Откаленко, Н. М. Богацька, Т. 
І. Павлюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 37 
с. + Електронна копія. 

18. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 
адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 
адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" : д. ф. н. / розроб.: В. В. Соколовська, Н. М. 
Махначова, Г. В. Іванченко, І. І. Ніколіна, І. Ю. Семенюк, Т. І. Ковалевська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 28 с. + 
Електронна копія. 

19. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. 
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"Маркетинг" : д. ф. н. / розроб.: І. І. Поліщук, А. М. Танасійчук, Л. В. 
Осіпова, В. М. Стратійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 32 с. + Електронна копія. 

20. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" : д. ф. н. 
/ розроб.: І. І. Поілщук, А. М. Танасійчук, Л. В. Осіпова, О. І. Бабчинська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 20 с. + 
Електронна копія. 

21. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування" : д. ф. н. / розроб.: Г. В. Даценко, І. О. Гладій, Л. А. 
Майстер, Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, О. М. Откаленко, Н. М. 
Богацька, Т. І. Павлюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 34 с. + Електронна копія. 

22. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Державні фінанси" : д. ф. н. / розроб.: І. В. 
Гнидюк, О. О. Прутська, Ю. А. Романовська, Л. В. Осіпова, І. Б. Юрчик, Л. 
М. Маршук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 21 
с. + Електронна копія. 

23. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 
"Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" : з. ф. н. (зі скороченим 
терміном) / розроб.: А. В. Лук'янець, О. І. Бабчинська, Н. В. Онищук, І. О. 
Мазуркевич, Н. Д. Бондар. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 20 с. + Електронна копія. 

24. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансове право" : з. ф. н. (зі скороченим 
терміном) / розроб.: Т. І. Сухоребра, І. П. Бахновська, В. М. Панькевич, І. 
М. Білоус, Н. П. Костюк, М. І. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 с. + Електронна копія. 

25. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: Г. В. 
Даценко, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, Н. В. Коцеруба, І. Г. Крупельницька, 



26 
 

О. М. Откаленко, Н. М. Богацька, Т. І. Павлюк. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 35 с. + Електронна копія. 

26. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансове право" : д. ф. н. / розроб.: Т. І. 
Сухоребра, І. П. Бахновська, В. М. Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, 
М. І. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 31 
с. + Електронна копія. 

27. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Комерційне право" : д. ф. н. / розроб.: Т. І. 
Сухоребра, І. П. Бахновська, В. М. Панькевич, І. М. Білоус, Н. П. Костюк, 
М. І. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 
с. + Електронна копія. 

28. Атестаційний екзамен : робоча програма = Certification exam : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Комерційне право" : з. ф. н. (зі скороченим 
терміном) / розроб.: Т. І. Сухоребра, І. П. Бахновська, В. М. Панькевич, І. 
М. Білоус, Н. П. Костюк, М. І. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 с. + Електронна копія. 

29. Аудит оподаткування : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Taxation audit : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. Г. В. Даценко. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 20 с. + 
Електронна копія. 

30. Аудит оподаткування : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Taxation audit : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. Г. В. 
Даценко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 21 
с. + Електронна копія. 

31. Банківське право : робоча програма = Banking law : для усіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. В. М. Панькевич. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 26 с. + Електронна 
копія. 

32. Безпечність товарів : робоча програма = Prodact safety : для всіх 
галузей та спеціальностей / розроб. І. Г. Власенко. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 19 с. + Електронна 
копія. 
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33. Бухгалтерський облік : робоча програма = Accounting : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 05 "Соц. та повед. науки", 07 "Управл. та 
адмініструв.", 24 "Сфера обслугов." : спец. "Економіка", "Маркетинг", 
"Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економіка бізнесу", "Маркетинг", 
"Логістика", "Туризм" / розроб. Л. А. Майстер. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 23 с. + Електронна копія. 

34. Бюджетна система : робоча програма = Budget system : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та страхування", 
"Фінансовий менеджмент" / розроб. І. В. Гнидюк. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 с. + Електронна копія. 

35. Бюджетне право : робоча програма = Budget law : для всіх галузей 
знань і спеціальностей / розроб. В. М. Панькевич. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 23 с. + Електронна копія. 

36. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма = Pre-
diploma practical training : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 
"Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська" / розроб.: Н. Б. Іваницька, В. О. Нечипоренко. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 33 с. + Електронна 
копія. 

37. Внутрішньогосподарський контроль : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Internal control : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. Г. В. Даценко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 29 с. + Електронна копія. 

38. Вступ до мовознавства : робоча програма = Introduction to 
linguistics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови 
та літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб. Н. Б. 
Іваницька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 
с. + Електронна копія. 

39. Гігієна та санітарія : робоча програма = Hygiene and sanitation : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та 
технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Харчові технології" / розроб. О. Л. Лисенко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 24 с. + Електронна копія. 

40. Депозитарна діяльність : робоча програма = Depository activity : для 
всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Ю. А. Романовська. 
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Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 22 с. + 
Електронна копія. 

41. Державна кадрова політика : робоча програма = State personnel 
policy : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління 
та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 
адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" / розроб. Л. В. Бондарчук. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 22 с. + Електронна копія. 

42. Державна фіскальна політика : робоча програма = State fiscal policy : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. А. О. Нікітішин. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 18 с. + 
Електронна копія. 

43. Державний аудит : завдання до практичних занять = Covernmental 
audit : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. В. В. Покиньчереда. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 46 с. + 
Електронна копія. 

44. Державний фінансовий аудит : робоча програма = Covernment 
financial audit : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. В. В. 
Покиньчереда. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 
22 с. + Електронна копія. 

45. Децентралізація влади : робоча програма = Decentralization of 
authority : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне 
управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 
адміністрування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" / розроб. І. І. Ніколіна. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 29 с. + Електронна копія. 

46. Дипломатична та консульська служба : робоча програма = 
Diplomatic and consular service : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 
відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. Н. 
Л. Замкова. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 36 
с. + Електронна копія. 

47. Друга іноземна мова (німецька) і переклад : методичні рекомендації 
до самостійної роботи = Second foreign language (German) and 
translation : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови 
та літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб. О. О. 
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Самохвал. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 35 
с. + Електронна копія. 

48. Екологічне право : робоча програма = Environmental law : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. І. П. Бахновська. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 33 с. + Електронна 
копія. 

49. Економіка готелів і ресторанів : завдання до практичних занять : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. прогр. "Готельно-
ресторанна справа" / розроб. М. О. Рябенька. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 107 с. + Електронна копія. 

50. Економіка і управління харчових виробництв : робоча програма = 
Economics and management of food production : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 
"Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технологї" 
/ розроб. І. О. Мазуркевич. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 29 с. + Електронна копія. 

51. Економічна теорія : методичні рекомендації до самостійної роботи 
для всіх спеціальностей : освіт. ступінь "бакалавр" / розроб. Л. В. 
Осіпова. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 64 с. + 
Електронна копія. 

52. Економічний аналіз : робоча програма = Economic analysis : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування", 
"Фінансовий контроль та аудит" / розроб. І. Ф. Лобачева. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 33 с. + Електронна 
копія. 

53. Експертиза товарів : завдання до лабораторних занять = 
Examination of goods : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та 
експертиза в митній справі" / розроб.: І. Г. Власенко, С. О. Сіренко. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 69 с. + 
Електронна копія. 

54. Експертиза товарів : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Examination of goods : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 
07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та 
комерційна логістика", "Товарознавство та експертиза в митній 



30 
 

справі" / розроб.: С. О. Сіренко, І. Г. Власенко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 32 с. + Електронна копія. 

55. Європейське право : робоча програма = European law : для всіх 
галузей та спеціальностей / розроб. М. І. Пипяк. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 26 с. + Електронна копія. 

56. Жанрові теорії перекладу : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Genre theories of translation : освіт. ступінь "магістр" : галузь 
знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. 035.041 
"Германські мови та літер. (переклад включно), перша - англійська" : 
освіт. прогр. "Герм. мови та літер. (переклад включно), перша - англ." 
/ розроб. С. Д. Чугу. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. 80 с. + Електронна копія. 

57. Захист прав споживачів : робоча програма = Consumer protection : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. І. М. Білоус. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 26 с. + 
Електронна копія. 

58. Звітність в зовнішньоекономічній діяльності : робоча програма = 
Accounts of foreign economic activity : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. О. М. Кудирко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 19 с. + Електронна копія. 

59. Звітність підприємств : робоча програма = Enterpris accounting : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. 
"Облік і оподаткування" / розроб.: О. М. Дзюба, І. В. Копчикова. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 19 с. + 
Електронна копія. 

60. Земельне право : робоча програма = Agrarian law : для всіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. Н. П. Костюк. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 с. + Електронна копія. 

61. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : робоча програма = 
Foreign economic activity of the enterprise : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 
"Менеджмент", 242 "Туризм", 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. прогр. "МЗД", "МО", 
"Товарознавство", "ТКЛ" / розроб. І. Ю. Семенюк. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 33 с. + Електронна копія. 

62. Інжиніринг харчових виробництв : методичні рекомендації для 
виконання курсової роботи = Food production engineering : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : 
спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" 
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/ розроб. В. М. Бандура. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 62 с. + Електронна копія. 

63. Інжиніринг харчових виробництв : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Food production engineering : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 
"Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. В. М. 
Бандура. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 23 
с. + Електронна копія. 

64. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = 
Foreign language in a specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. О. О. 
Самохвал. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 55 
с. + Електронна копія. 

65. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = A 
foreign language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 
спеціаліз./освіт. прогр. 181 "Харчові технології" / розроб. Н. Д. Бондар. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 44 с. + 
Електронна копія. 

66. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = 
Foreign language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 
"Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне 
управління та адміністрування" / розроб. Л. О. Сікорська. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 62 с. + Електронна 
копія. 

67. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = 
Foreign language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Економічна кібернетика" / розроб.: Т. І. 
Ковалевська, В. А. Лобода. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 63 с. + Електронна копія. 

68. Іноземна мова спеціальності : робоча програма = Foreign language 
professional purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 
"Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Міджнародний бізнес" / розроб. Н. Б. 
Іваницька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 
с. + Електронна копія. 
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69. Інтерпретація художнього тексту : робоча програма = 
Interpretation of fiction text : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 
"Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська" / розроб. С. В. Гладьо. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 24 с. + Електронна копія. 

70. Інформаційні системи і технології в економіці : методичні 
рекомендації для виконання курсових робіт = Information systems and 
technologies in the economy : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 
"Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та 
технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" 
/ розроб.: С. А. Яремко, О. М. Кузьміна, С. В. Мерінова. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 53 с. + Електронна 
копія. 

71. Інформаційні системи і технології в контролі : робоча програма = 
Information systems and technologies in control : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. І. В. Копчикова. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 20 с. + Електронна копія. 

72. Історія міжнародної торгівлі та торговельно-економічної думки : 
методчні рекомендації до самостійної роботи = History of international 
trade and trade and economic thought : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 
відносини" : спеціаліз. "Міжнародний бізнес" / розроб. М. В. Стопчак. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 61 с. + 
Електронна копія. 

73. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації = Qualification 
work : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб.: І. О. 
Мазуркевич, М. О. Рябенька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 59 с. + Електронна копія. 

74. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації = Qualification 
work : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та 
технології" : спец. 181 "Харчові технології" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Харчові технології" / розроб.: Т. В. Семко, О. А. Іваніщева. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 60 с. + Електронна 
копія. 

75. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації = Qualification 
work : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : 
спец. "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови та 
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літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб.: Н. Б. 
Іваницька, С. Д. Чугу, С. В. Гладьо, В. О. Нечипоренко, Л. Я. Терещенко. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 45 с. + 
Електронна копія. 

76. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації = Final qualification 
work : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Маркетинг" / розроб.: І. І. Поліщук, А. М. Танасійчук. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 58 с. + Електронна 
копія. 

77. Когнітивна лінгвістика : робоча програма = Cognitive linguistics : для 
всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Т. І. Ковалевська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 18 с. + 
Електронна копія. 

78. Комп'ютерна графіка в рекламі : робоча програма = Комп'ютерна 
графіка в рекламі : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб.: 
О. В. Говорко, О. І. Луценко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 24 с. + Електронна копія. 

79. Консалтинг : робоча програма = Consulting : для всіх галузей знань 
та спеціальностей / розроб. Л. В. Бондарчук. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 21 с. + Електронна копія. 

80. Контроль якості та безпечності харчових продуктів : робоча 
програма = Quality control and food safety of food production : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : 
спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" 
/ розроб. Т. В. Семко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. 24 с. + Електронна копія. 

81. Криміналістика : робоча програма = Criminalistics : для всіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. І. М. Білоус. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 28 с. + Електронна копія. 

82. Кримінальне право : методичні рекомендації для самостійної 
роботи = Criminal Law : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 
"Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. В. М. 
Панькевич. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 56 
с. + Електронна копія. 

83. Кримінальне процесуальне право : робоча програма = Criminal 
procedural law : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : 
спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. І. М. Білоус. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 54 с. + Електронна 
копія. 



34 
 

84. Культурно-пізнавальний туризм : робоча програма = Cultural 
tourism : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб.: Н. М. 
Чорна, К. Г. Антонюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 17 с. + Електронна копія. 

85. Лідерство в публічному управлінні : робоча програма = Leadership in 
public administration : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 
"Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне 
управління та адміністрування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Публічне 
управління та адміністрування" / розроб. В. В. Соколовська. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 20 с. + Електронна 
копія. 

86. Лідерство та ефективні комунікації : робоча програма = Leadership 
and effective communication : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент організацій" / розроб. Н. В. 
Корж. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 18 с. + 
Електронна копія. 

87. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови : робоча 
програма = Country studies of the second foreign language : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. О. Б. Осаульчик. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 22 с. + Електронна 
копія. 

88. Маркетинг : методичні рекомендації для виконання курсових 
робіт = Marketing : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг", "Логістика" / розроб.: І. І. 
Поліщук, А. М. Танасійчук, Ю. В. Довгань. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 57 с. + Електронна копія. 

89. Маркетинг : методичні рекомендації до виконання курсових робіт = 
Marketing : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб.: І. І. Поілщук, Ю. В. 
Довгань. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 60 
с. + Електронна копія. 

90. Маркетингова товарна політика : робоча програма = Marketing 
commodity policy : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. 
прогр. "Маркетинг" / розроб.: І. І. Поліщук, Л. П. Середницька. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 24 с. + Електронна 
копія. 
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91. Маркетингова товарна та цінова політики : робоча програма = 
Marketing commodity and price policy : освіт. ступінь "молодший 
бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб.: Г. О. 
Пчелянська, Л. П. Середницька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 29 с. + Електронна копія. 

92. Маркетингові комунікації : завдання до практичних занять = 
Marketing communications : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : / розроб. Ю. О. Головчук. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 111 с. + Електронна 
копія. 

93. Маркетингові комунікації : робоча програма = Marketing 
communications : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. Ю. О. Головчук. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 34 с. + Електронна 
копія. 

94. Маркетингові комунікації : робоча програма = Marketing 
communications : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг", "Логістика" / розроб. Ю. О. 
Головчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 33 
с. + Електронна копія. 

95. Маркетингові товарна та цінова політики : методичні 
рекомендації до самостійної роботи = Marketing commodity and price 
policies : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. 
прогр. "Маркетинг" / розроб.: Г. О. Пчелянська, Л. П. Середницька. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 48 с. + 
Електронна копія. 

96. Менеджмент : методичні рекомендації до виконання курсової 
роботи = Management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент організацій", "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" / розроб. О. М. Лозовський. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 53 с. + Електронна 
копія. 

97. Менеджмент в туризмі : методичні рекомендації для виконання 
курсових робіт = Management in tourism : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. 
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прогр. "Туризм" / розроб.: І. В. Власенко, Н. В. Онищук. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 35 с. + Електронна 
копія. 

98. Менеджмент в туризмі : робоча програма = Management in tourism : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. "Туризм" / розроб. І. В. Власенко. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 22 с. + 
Електронна копія. 

99. Менеджмент готелів і ресторанів : методичні рекомендації до 
виконання курсової роботи = Hotel and restaurant management : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 
"Готельно-ресторанна справа" : освіт. прогр. "Готельно-ресторанна 
справа" / розроб.: І. О. Мазуркевич, М. О. Рябенька. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 38 с. + Електронна 
копія. 

100. Методологія і організація наукових досліджень : методичні 
рекомендації до самостійної роботи = Methodology and organization of 
scientific research : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 
"Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська" / розроб. Н. Б. Іваницька. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 23 с. + Електронна копія. 

101. Методологія і організація наукових досліджень : робоча програма = 
Methodology and organization of scientific research : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша - англійська" / розроб. Н. Б. Іваницька. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 24 с. + Електронна 
копія. 

102. Митні платежі : робоча програма = Customs settlment : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. А. О. Нікітішин. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 17 с. + Електронна 
копія. 

103. Міжнародна економічна діяльність України : робоча програма = 
International economic activity in Ukraine : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" 
: спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародна економіка" / розроб. Л. П. 
Давидюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 47 
с. + Електронна копія. 
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104. Міжнародне публічне і приватне право : робоча програма = 
International public and private law : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 
відносини" : освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. М. І. Пипяк. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 с. + 
Електронна копія. 

105. Міжнародне публічне право : робоча програма = International public 
law : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 
"Право" : спеціаліз./освіт. прогр. 08 "Право" / розроб. М. І. Пипяк. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 24 с. + 
Електронна копія. 

106. Моніторинг та оцінювання публічної політики : робоча програма = 
Monitoring and evaluation of public policy : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 
"Публічне управління та адміністрування" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Публічне управління та адміністрування" / розроб. І. Ю. Семенюк. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 20 с. + 
Електронна копія. 

107. Музеєзнавство та музейно-виставкова справа : робоча програма = 
Museology and museum and exhibition Affair : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" / розроб.: Н. М. Чорна, А. В. Лук'янець. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 26 с. + 
Електронна копія. 

108. Нормативно-правове регулювання публічного управління : робоча 
програма = Regulatory regulation of public administration : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" 
: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / розроб. Н. П. 
Костюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 25 
с. + Електронна копія. 

109. Нормотворча діяльність : завдання до практичних занять = Rule-
making activity : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне 
управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 
адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" / розроб. О. Ф. Мельничук. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 с. + Електронна копія. 

110. Обладнання харчових виробництв : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Food production equipment : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 
"Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. В. М. 
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Бандура. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 36 
с. + Електронна копія. 

111. Обладнання харчових виробництв : робоча програма = Food 
production equipment : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 
"Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. 
прогр. "Харчові технології" / розроб. В. М. Бандура. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 22 с. + Електронна 
копія. 

112. Облік за видами економічної діяльності : завдання до практичних 
занять = Accounting (by types of economic activites) : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" 
/ розроб. Л. А. Майстер. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 124 с. + Електронна копія. 

113. Операційний менеджмент : робоча програма = Operational 
management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління 
та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Менеджмент організацій", "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" / розроб. О. М. Лозовський. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 28 с. + Електронна 
копія. 

114. Організація бухгалтерського обліку : робоча програма = Accounting 
management : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Л. А. 
Майстер. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 
с. + Електронна копія. 

115. Організація зовнішньоторговельних операцій : завдання до 
практичних занять = Foreign trade transnations management : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань "Управління та адміністрування", 
"Міжнародні відносини", "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 
"Менеджмент", "Міжнародні економічні відносини", "Економіка" : 
освіт. прогр. "Менеджмент ЗЕД", "МБ", "МЕ" / розроб. Е. О. Ковтун. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 60 с. + 
Електронна копія. 

116. Організація і методика аудиту : завдання до практичних занять = 
Audit management and methodology : освіт. ступінь "магістр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" 
/ розроб. І. Г. Крупельницька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 67 с. + Електронна копія. 
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117. Організація і методика аудиту : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Audit Management and Methodology : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль 
та аудит" / розроб. І. Г. Крупельницька. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 55 с. + Електронна копія. 

118. Організація ресторанного господарства : робоча програма = 
Restaurant business management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 
освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. О. А. Іваніщева. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 26 с. + Електронна 
копія. 

119. Організація торгівлі : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Trade management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та 
комерційна логістика", "Товарознавство та експертиза в митній 
справі" / розроб. В. В. Шарко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 39 с. + Електронна копія. 

120. Організація торгівлі : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Trade management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 
07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. 
прогр. "Маркетинг" / розроб. В. В. Шарко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 с. + Електронна копія. 

121. Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів : 
завдання до лабораторних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. Л. В. Фіалковська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 73 с. + 
Електронна копія. 

122. Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів : 
методичні рекомендації до самостійної роботи = Basics of quality 
conntrol and food safety management : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. Л. В. Фіалковська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 28 с. + 
Електронна копія. 

123. Перша іноземна мова (англійська) : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = First foreign language (English) : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : 
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спеціаліз./освіт. прогр. 035.041 "Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська" / розроб. Т. І. Ткачук. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 94 с. + Електронна 
копія. 

124. Поведінка споживачів : робоча програма = Consumer behavior : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. 
О. Є. Громова. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 
21 с. + Електронна копія. 

125. Податковий менеджмент : робоча програма = Tax management : для 
всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. А. О. Нікітішин. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 22 с. + 
Електронна копія. 

126. Право Європейського Союзу : робоча програма = European Union law : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. М. І. Пипяк. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 25 с. + 
Електронна копія. 

127. Право міжнародних організацій : робоча програма = Law of 
international organizations : для всіх галузей та спеціальностей / розроб. 
М. І. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 26 
с. + Електронна копія. 

128. Правове регулювання соціального забезпечення : робоча програма = 
Legal regulation of social welfare : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпечення" : 
спеціаліз./освіт. прогр. 232 "Соціальне забезпечення" / розроб. І. П. 
Бахновська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 30 
с. + Електронна копія. 

129. Правове регулювання фінансового контролю : робоча програма = 
Legal regulation of financial control : для всіх галузей знань і 
спеціальностей / розроб. В. М. Панькевич. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 24 с. + Електронна копія. 

130. Правознавство : робоча програма = Science of law (jurisprudence) : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економічна 
кібернетика", "Економіка бізнесу", "Міжнародна економіка" / розроб. 
Н. П. Костюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 
28 с. + Електронна копія. 

131. Проблеми міжкультурної комунікації і переклад : методичні 
рекомендації до самостійної роботи = Issues of intercultural 
communication and translation : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 
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03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська" / розроб. В. О. Нечипоренко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 34 с. + Електронна копія. 

132. Прямий маркетинг : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Direct marketing : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. Ю. О. Головчук. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 44 с. + Електронна 
копія. 

133. Психолінгвістичні аспекти перекладу : робоча програма = 
Psycholinguistic aspects of translation : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. В. О. Нечипоренко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 с. + Електронна копія. 

134. Публічне управління та адміністрування : методичні рекомендації 
до виконання курсової роботи = Public management and administration : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 
адміністрування" : спец. 281 "Публічне управління та 
адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" / розроб. Н. М. Махначова. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 33 с. + Електронна копія. 

135. Реклама в Інтернеті : робоча програма = Advertising on the Internet : 
для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб.: О. В. Говорко, О. І. 
Луценко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 33 
с. + Електронна копія. 

136. Рекреалогія : робоча програма = Recrealogy : для всіх галузей знань 
та спеціальностей / розроб. І. В. Власенко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 26 с. + Електронна копія. 

137. Сенсорний аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Sensory analysis : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. І. Г. 
Власенко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 
с. + Електронна копія. 

138. Сімейне право : робоча програма = Family law : для всіх галузей знань 
та спеціальностей / розроб. І. П. Бахновська. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 25 с. + Електронна копія. 

139. Стандартизація, метрологія та управління якістю : завдання до 
практичних занять = Standardization, metrology and quality 
management : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. В. І. 
Паламарчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 
44 с. + Електронна копія. 
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140. Статистичне забезпечення управління : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Statistical management provision : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" 
: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. 
"Публічне управління та адміністрування" / розроб. Н. В. Коцеруба. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 51 с. + 
Електронна копія. 

141. Статистичне забезпечення управління : робоча програма = 
Statistical management provision : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 
"Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне 
управління та адміністрування" / розроб. Н. В. Коцеруба. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 25 с. + Електронна 
копія. 

142. Стратегічне управління в публічних організаціях : робоча 
програма = Strategic management in public organizations : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : 
спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Публічне управління та адміністрування" / розроб. В. В. 
Боковець. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 15 
с. + Електронна копія. 

143. Стратегія сталого розвитку : робоча програма = Sustainable 
development strategy : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 
"Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне 
управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління 
та адміністрування" / розроб. Н. М. Махначова. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 21 с. + Електронна копія. 

144. Страховий менеджмент : робоча програма = Insurance management : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківкська справа та 
страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, банківська справа та 
страхування", "Державні та муніципальні фінанси" / розроб. А. Є. 
Абдуллаєва. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 18 
с. + Електронна копія. 

145. Страхування : робоча програма = Insurance : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління а адміністрування" : спец. 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Фінанси, банківська справа та страхування", "Фінансовий 
менеджмент" / розроб. Ю. А. Романовська. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 24 с. + Електронна копія. 
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146. Сучасні лінгвістичні теорії : методичні рекомендації до самосійної 
роботи = Modern linguistic theories : освіт. ступінь "магістр" : галузь 
знань 03 "Гуманітрані науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська" / роозроб. Н. Б. Іваницька. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 25 с. + Електронна копія. 

147. Теорія держави і права : робоча програма = Theory of state and law : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз./освіт. прогр. 08 "Право" / розроб. І. П. Бахновська. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 45 с. + Електронна 
копія. 

148. Теорія організації : робоча програма = Organization theory : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. Г. В. Іванченко. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 18 с. + Електронна 
копія. 

149. Теорія та практика соціального забезпечення : методичні 
рекомендації до написання курсових робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне 
забезпечення" : освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб.: В. В. 
Хачатрян, Т. І. Павлюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 18 с. + Електронна копія. 

150. Термінознавство першої іноземної мови : робоча програма = 
Terminology of the first foreign language : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. Т. І. Ковалевська. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 20 с. + Електронна копія. 

151. Технології харчових виробництв : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Technologies of food production : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 
"Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. О. В. 
Пахомська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 55 
с. + Електронна копія. 

152. Технології харчових виробництв : робоча програма = Technologies of 
food production : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 
"Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. 
прогр. "Харчові технології" / розроб. Т. В. Семко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 46 с. + Електронна копія. 

153. Товарознавство. Непродовольчі товари (Розділ "Господарчі 
товари") : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Commodity. Non-food products (Section "Household products") : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
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спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. 
прогр. "Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. С. О. 
Сіренко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 46 с. + 
Електронна копія. 

154. Транспортно-експедиційна діяльність : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Freight forwarding activities : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. О. Є. 
Громова. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 
с. + Електронна копія. 

155. Трудове право : методичні рекомендації до самостійної роботи = 
Labor Law : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 
081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. І. П. Бахновська. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 31 с. + Електронна 
копія. 

156. Трудове право : робоча програма = Labor Law : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
спеціаліз./освіт. прогр. 08 "Право" / розроб. І. П. Бахновська. Вінниця : 
КНТЕУ, 2020. 28 с. + Електронна копія. 

157. Туристичне краєзнавство : робоча програма = Camping area studies : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : 
спец. 242 "Туризм" : спеціаліз./освіт. прогр. "Туризм" / розроб. А. Г. 
Кізюн. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 41 с. + 
Електронна копія. 

158. Управління державними програмами та проектами : робоча 
програма = Management of state programs and projects : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : 
спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Публічне управління та адміністрування" / розроб. В. В. 
Соколовська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 
17 с. + Електронна копія. 

159. Управління державними та муніципальними фінансами : робоча 
програма = Management of covernmental and municipal finances : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
спеціаліз./освіт. прогр. "Державні та муніципальні фінанси" / розроб. І. 
В. Гнидюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 28 
с. + Електронна копія. 

160. Управління комунікаціями в зовнішньоекономічній діяльності : 
робоча програма = Management of communications in foreign economic 
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activity : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / розроб. В. В. 
Боковець. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 15 
с. + Електронна копія. 

161. Управління продажем та мерчандайзинг : робоча програма = Sales 
management and merchandising : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг", 
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. 
"Маркетинг", "Логістика", "Товарознавство та комерційна логістика" 
/ розроб.: І. І. Поліщук, Л. П. Середницька. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 41 с. + Електронна копія. 

162. Управління продажем та мерчандайзинг : робоча програма = Sales 
management and merchandising : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 
"Маркетинг" : освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб.: І. І. Поліщук, Л. П. 
Середницька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 
33 с. + Електронна копія. 

163. Управління проектами в зовнішньоекономічній діяльності : робоча 
програма = Project management in foreign economic activity : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діялності" / розроб. В. В. Соколовська. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 19 с. + Електронна 
копія. 

164. Управління публічними закупівлями : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Management of public procurement : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Фінансовий контроль 
та аудит" / розроб. О. М. Дзюба. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 с. + Електронна копія. 

165. Управління публічними закупівлями : робоча програма = Management 
of public procurement : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : 
освіт. прогр. "Фінансовий контроль та аудит" / розроб. О. М. Дзюба. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 17 с. + 
Електронна копія. 

166. Управління розвитком територій : робоча програма = Territorial 
development management : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 
"Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне 
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управління та адміністрування" : освіт. прогр. ""Публічне управління 
та адміністрування / розроб. Н. М. Махначова. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 19 с. + Електронна копія. 

167. Управління якістю : методичні рекомендації до самостійної 
роботи = Quality management : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 
07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та 
комерційна логістика" / розроб. І. Г. Власенко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 19 с. + Електронна копія. 

168. Фізика для харчових технологій : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Physics for food technologys : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 
"Харчові технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. Б. П. 
Авксентюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 
с. + Електронна копія. 

169. Фізичне виховання. Плавання : завдання до практичних занять = 
Physical Education. Swimming : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для 
усіх галузей знань та спеціальностей / розроб. С. В. Сальникова. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 27 с. + 
Електронна копія. 

170. Філологічна герменевтика : робоча програма = Philological 
hermeneutics : для всіх галузей знань і спеціальностей / розроб. С. В. 
Гладьо. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 22 с. + 
Електронна копія. 

171. Філософія : робоча програма = Philosophy : освіт. ступінь "бакалавр" 
: галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові 
технології" : спеціаліз./освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. М. 
М. Бичков. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 34 
с. + Електронна копія. 

172. Фінанси страхових організацій : робоча програма = Finance of 
insurance companies : для всіх галузей знань та спеціальностей 
/ розроб. Ю. А. Романовська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 19 с. + Електронна копія. 

173. Фінанси, гроші та кредит : робоча програма = Finance, money and 
credit : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Міжнародна економіка", "Економіка бізнесу", "Цифрова економіка" 
/ розроб. Л. М. Маршук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 28 с. + Електронна копія. 
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174. Фінансова та біржова діяльність : для всіх галузей знань та 
спеціальностей = Financial and exchange activities : для всіх галузей знань 
та спеціальностей / розроб. О. В. Смагло. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 25 с. + Електронна копія. 

175. Фінансове право : методичні рекомендації до самостійної роботи : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 
освіт. прогр. "Право" / розроб. В. М. Панькевич. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 32 с. + Електронна копія. 

176. Фінансовий менеджмент : робоча програма = Financial management : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінансовий менеджмент" 
/ розроб. О. П. Демченко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. 31 с. + Електронна копія. 

177. Фінансовий ринок : робоча програма = Financial Market : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. прогр. 
"Фінанси, банківська справа та страхування", "Фінансовий 
менеджмент" / розроб. О. О. Прутська. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 24 с. + Електронна копія. 

178. Харчова мікробіологія : методичні рекомендації до лабораторних 
занять = Food microbiology : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 
"Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. 
прогр. "Харчові технології" / розроб. О. В. Василишина. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 42 с. + Електронна 
копія. 

179. Харчова хімія : методичні рекомендації до лабораторних занять = 
Food chemistry : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 
"Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. 
прогр. "Харчові технології" / розроб. О. В. Василишина. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 46 с. + Електронна 
копія. 

180. Цивільний захист : робоча програма = Civil Protection : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб.: Н. М. Чорна, В. В. Постова. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 29 с. + 
Електронна копія. 

181. Юридична деонтологія : робоча програма = Legal deontology : для 
всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. І. М. Білоус. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 26 с. + Електронна 
копія. 
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182. Юридична компаративістика : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Legal comparative studies : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. 
"Право" / розроб. О. Ф. Мельничук. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 21 с. + Електронна копія. 

183. Юридичні механізми захисту прав людини : робоча програма = Legal 
mechanisms for the protection of human : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. Н. П. Костюк. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 22 с. + Електронна копія. 
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