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1. Альтернативні способи вирішення спорів = Alternative dispute resolution : метод. 

рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 

081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. І. Бахновська. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 33 с. + Електронна копія. 

2. Альтернативні способи вирішення спорів = Alternative dispute resolution : робоча 

програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 

освіт. прогр. "Право" / розроб. І. Бахновська. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 32 с. + Електронна копія. 

3. Атестаційний екзамен = Attestation exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

д. ф. н. / розроб.: С. Яремко, Л. Половенко, С. Мерінова, Л. Радзіховська, 

Р. Новицький, К. Копняк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2021. 23 с. + Електронна копія. 

4. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" : 

з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: Т. Сухоребра, І. Бахновська, 

В. Панькевич, І. Білоус, Н. Костюк, М. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 33 с. + Електронна копія. 

5. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" : 

д. ф. н. / розроб.: Т. Сухоребра, І. Бахновська, В. Панькевич, І. Білоус, Н. Костюк, 

М. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 33 с. + 

Електронна копія. 

6. Атестаційний екзаме  = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" : 

з. ф. н. / розроб.: Т. Сухоребра, І. Бахновська, В. Панькевич, І. Білоус, Н. Костюк, 

М. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 33 с. + 

Електронна копія. 

7. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : д. ф. н. / розроб.: 

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

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 33 с. + Електронна 

копія. 

8. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

"магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : з. ф. н. / розроб.: 

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

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 34 с. + Електронна 

копія. 

9. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне 
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забезпечення" : освіт. програма "Соціальне забезпечення" : д. ф. н. / розроб.: 

Т. Павлюк, Л. Мартинова, В. Гарбар, Ю. Романовська, І. Бахновська. Вінниця : 

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 

30 с. + Електронна копія. 

10. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

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

І. Крупельницька, І. Лобачева. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2021. 32 с. + Електронна копія. 

11. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

терміном) / розроб.: Г. Даценко, І. Гладій, Л. Майстер, О. Дзюба, Н. Коцеруба, 

І. Крупельницька, І. Лобачева. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2021. 30 с. + Електронна копія. 

12. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "управління та адміністрування" : спец. 

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

банківська справа та страхування" : д. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: І. 

Гнидюк, А. Нікітішин, Ю. Романовська, О. Демченко, В. Коровій, Є. Поплавська. 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 17 с. + Електронна 

копія. 

13. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

банківська справа та страхування" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: 

І. Гнидюк, А. Нікітішин, О. Прутська, Ю. Романовська, В. Коровій, 

Є. Поплавська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 

17 с. + Електронна копія. 

14. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

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

Ю. Романовська, Л. Осіпова, Л. Маршук, В. Коровій, Є. Поплавська. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 21 с. + Електронна копія. 

15. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

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

Н. Коцеруба, І. Крупельницька, І. Лобачева. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 с. + Електронна копія. 
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16. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і оподаткування" : д. ф. н. / розроб.: 

Г. Даценко, І. Гладій, Л. Майстер, О. Дзюба, Н. Коцеруба, І. Крупельницька, 

І. Лобачева. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 30 с. + 

Електронна копія. 

17. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

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

Ю. Романовська, Л. Осіпова, Л. Маршук, Є. Поплавська. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + Електронна копія. 

18. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент" : д. ф. н. / розроб.: Н. Корж, 

Л. Бондарчук, В. Гарбар, Г. Іванченко, Н. Богацька. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 22 с. + Електронна копія. 

19. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

фінанси" : з. ф. н. / розроб.: І. Гнидюк, О. Прутська, Ю. Романовська, Л. Осіпова, 

І. Юрчик, Л. Маршук, Є. Поплавська. Електронні дані. Вінниця : 

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

20. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 

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

управління та адміністрування" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / розроб.: 

Н. Махначова, Г. Іванченко, І. Ніколіна, І. Семенюк, О. Осаульчик. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 

21. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; 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.: Н. Махначова, Г. Іванченко, 

І. Ніколіна, І. Семенюк, О. Осаульчик. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 

22. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне 

забезпечення" : спеціаліз./освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" : 

д. ф. н. / розроб.: Т. Павлюк, Л. Мартинова, В. Гарбар, Ю. Романовська, 

І. Бахновська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 

30 с. + Електронна копія. 



5 

 

23. Безпека життя = Life safety : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

"Соціальне забезпечення" / розроб. І. Власенко. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

24. Бухгалтерський облік в державному секторі = Accounting in governmental sector : 

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

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

спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль та 

аудит" / розроб. О. Откаленко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2021. 43 с. + Електронна копія. 

25. Виробнича практика = Practical training : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

банківська справа та страхування" / розроб. Л. Маршук. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 36 с. + Електронна копія. 

26. Виробнича практика = Practical training : робоча програма; освіт. ступінь 

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

073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент" / розроб. Л. Бондарчук. 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 14 с. + Електронна 

копія. 

27. Вступ до перекладознавства = Introduction to translation studies : метод. рек. до 

самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : 

спец. 035 "Філологія" : освіт. прогр. "Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська" / розроб. В. Нечипоренко. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 с. + Електронна копія. 

28. Державна служба = Public service : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 

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

управління та адміністрування" / розроб. Н. Махначова. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

29. Децентралізація влади = Decentralization of authority : метод. рек. до самост. роб.; 

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

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

прогр. "Публічне управління та адміністрування" / розроб. І. Ніколіна. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 42 с. + Електронна копія. 

30. Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of the enterprise : 

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

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

"Менеджмент організацій" / розроб. Н. Богацька. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 33 с. + Електронна копія. 

31. Економічна інформатика = Economic information science : робоча програма; 

освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
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адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. 

"Менеджмент" / розроб.: Л. Гусак, С. Мерінова, Л. Половенко. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

32. Економічні основи соціального забезпечення = Economic foundamentals of social 

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

23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне забезпеченя" : спеціаліз. "Соціальне 

забезпеченя" : освіт. прогр. "Соціальне забезпеченя" / розроб.: В. Гарбар, 

О. Недбалюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 

27 с. + Електронна копія. 

33. Інвестування = Investment : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

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

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

банківська справа та страхування", "Фінансовий менеджмент" / розроб. 

А. Абдуллаєва. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 

47 с. + Електронна копія. 

34. Інжиніринг закладів ресторанного господарства = Restaurant engineering : метод. 

рек. до самост. роб. студентів; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 

18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. 

"Ресторанні технології" / розроб. Л. Крижак. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 20 с. + Електронна копія. 

35. Іноземна мова за професійним спрямуванням = A foreign language for specific 

purposes : робоча програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 

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

"Менеджмент" / розроб. Н. Гаврилюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 34 с. + Електронна копія. 

36. Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific 

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

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

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

оподаткування" / розроб.: Н. Іваницька, В. Нечипоренко. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 109 с. + Електронна копія. 

37. Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific 

purposes : робоча програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 

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

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

страхування" / розроб.: Н. Іваницька, В. Яблочнікова. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 35 с. + Електронна копія. 

38. Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific 

purposes : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 

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

"Соціальне забезпечення" / розроб.: Т. Ткачук, О. Мацера. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 34 с. + Електронна копія. 
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39. Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific 

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

29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародний бізнес" : освіт. прогр. 

"Міжнародний бізнес" / розроб. І. Западинська. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 38 с. + Електронна копія. 

40. Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific 

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

07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік та оподаткування" : освіт. 

прогр. "Облік та оподаткування" / розроб. Н. Іваницька, В. Нечипоренко. 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 102 c. + Електронна 

копія. 

41. Іноземна мова спеціальності = Foreign language for professional purpose : робоча 

програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 

232 "Соціальне забезпечення" : освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. 

Н. Бондар. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 с. + 

Електронна копія. 

42. Іноземна мова спеціальності = Foreign language for professional purposes : метод. 

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

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

"Готельно-ресторанна справа" / розроб. І. Паславська. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 63 с. + Електронна копія. 

43. Іноземна мова спеціальності = Foreign language of specialization : метод. рек. до 

самост. роб.; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні 

технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. 

"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. Л. Довгань, І. Паславська. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 63 с. + Електронна копія. 

44. Інструментальні методи дослідження = Computational research methods : метод. 

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

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

освіт прогр. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / розроб. 

В. Паламарчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 

23 с. + Електронна копія. 

45. Інструментальні методи дослідження = Computational research methods : 

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

07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 

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

діяльність" / розроб. В. Паламарчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 43 с. + Електронна копія. 

46. Інтелектуальна власність = Intellectual property : робоча програма; для усіх 

галузей знань та спец. / розроб. І. Білоус. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 24 с. + Електронна копія. 
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47. Історія держави і права = History of the state and law : метод. рек. до самост. роб.; 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. 

прогр. "Право" / розроб. О. Слободиська. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 28 с. + Електронна копія. 

48. Історія держави і права = History of the state and law : робоча програма; освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Право" / розроб. О. Слободиська. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 30 c. + Електронна копія. 

49. Історія зарубіжної літератури = History of world literature : метод. рек. до самост. 

роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 

035 "Філологія" : освіт. прогр. "Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська" / розроб. С. Гладьо. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 70 с. + Електронна копія. 

50. Кваліфікаційна робота = Graduation paper : метод. рек.; освіт. ступінь "магістр" : 

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

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

М. Рябенька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 50 с. + 

Електронна копія. 

51. Кібербезпека = Cybersecurity : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

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

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

у бізнесі" / розроб.: Л. Полорвенко, С. Яремко. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 51 с. + Електронна копія. 

52. Комп'ютерні мережі : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

технології" : освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: 

Р. Новицький, С. Мерінова, Р. Яцковська. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 58 с. + Електронна копія. 

53. Конституційне право = Constitutional law : метод. рек. до самост. роб.; освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. 

"Право" / розроб. Н. Костюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2021. 24 с. + Електронна копія. 

54. Маркетинг готелів і ресторанів = Marketing of hotel and restaurant business : 

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

обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз./освіт 

прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб. І. Мазуркевич. Електронні дані. 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 54 с. + Електронна 

копія. 

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

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

"Маркетинг" / розроб.: І. Поліщук, Ю. Довгань. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 24 с. + Електронна копія. 
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56. Менеджмент соціального забезпечення = Social we management : метод. рек. до 

самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 023 "Соціальна робота" : 

спец. 232 "Соціальне забезпечення" : освіт. прогр. "Соціальне 

забезпечення" / розроб. Е. Ковтун. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2021. 19 с. + Електронна копія. 

57. Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 

власності = Methodology and organization of scientific research with the basics of 

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

знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. 

прогр. "Ресторанні технології" / розроб. Л. Фіалковська. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 17 с. + Електронна копія. 

58. Митна безпека = Customs security : робоча програма; для усіх галузей знань та 

спец. / розроб. В. Панькевич. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 

59. Міжнародне публічне і приватне право = International public and private law : 

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

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

освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. М. Пипяк. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 18 с. + Електронна копія. 

60. Міжнародний маркетинг = International marketing : метод. рек. до самост. роб.; 

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

спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. 

А. Танасійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 

59 с. + Електронна копія. 

61. Міжнародний маркетинг = International marketing : метод. рек. до самост. роб.; 

освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 

292 "Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. "Міжнародний 

бізнес" / розроб. А. Танасійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2021. 60 с. + Електронна копія. 

62. Міжнародний туризм = International tourism : метод. рек. до самост. роб.; освіт. 

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

освіт. прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. А. Кізюн. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 43 с. + Електронна копія. 

63. Міжнародний туризм = International tourism : робоча програма; освіт. ступінь 

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

прогр. "Міжнародний туристичний бізнес" / розроб. А. Кізюн. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 36 с. + Електронна копія. 

64. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства = Enterprise 

business activity simulation : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

прогр. "Маркетинг" / розроб. І. Поліщук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 
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65. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків = Rationale for 

economic decisions and risk assessment : робоча програма; освіт. ступінь 

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

073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент" / розроб. Н. Корж. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 22 с. + Електронна копія. 

66. Організація баз даних та знань = Organization of database and knowledge : метод. 

рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні 

технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. 

"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. Л. Половенко. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 34 с. + Електронна копія. 

67. Організація баз даних та знань = Organization of database and knowledge : метод. 

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

12 "Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : 

освіт. прогр. "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. Л. Половенко. 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 35 с. + Електронна 

копія. 

68. Організація праці менеджера = Organization of the labour of manager : робоча 

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

адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент" / 

розроб. Л. Бондарчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2021. 25 с. + Електронна копія. 

69. Офісні комп'ютерні технології = Office computer technologies : метод. рек. до 

самост. роб.; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні 

технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. прогр. 

"Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. Л. Половенко. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 52 c. + Електронна копія. 

70. Політологія = Politology : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

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

адміністрування" / розроб. Ю. Кокарча. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 34 с. + Електронна копія. 

71. Політологія = Politology : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

Ю. Кокарча. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 37 с. + 

Електронна копія. 

72. Порівняльна граматика першої іноземної та української мов = Comparative 

grammar of the first foreign language and Ukrainian language : метод. рек. до самост. 

роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 

035 "Філологія" : освіт. прогр. "Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська" / розроб. Н. Іваницька. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 c. + Електронна копія. 
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73. Правознавство = Science of law (jurisprudence) : робоча програма; освіт. ступінь 

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

073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент" / розроб. Н. Костюк. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

74. Правознавство = Science of law (jurisprudence) : робоча програма; освіт. ступінь 

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

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

банківська справа та страхування" / розроб. Н. Костюк. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 25 с. + Електронна копія. 

75. Правознавство = Science of law : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові 

технології" : освіт. прогр. "Харчові технології" / розроб. Н. Костюк. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 16 с. + Електронна копія. 

76. Правознавство = Science of law : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 

051 "Економіка" : спеціаліз./освіт. прогр. "Економічна кібернетика", "Економіка 

бізнесу", "Міжнародна економіка" / розроб. Н. Костюк. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 17 с. + Електронна копія. 

77. Практика перекладу з першої іноземної мови = Practical course of translation from 

the first foreign language : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : освіт. прогр. 

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

англійська" / розроб.: Н. Іваницька, Л. Довгань, Н. Бондар, Т. Ткачук, У. Шостак, 

В. Лобода. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 178 с. + 

Електронна копія. 

78. Практичний курс другої іноземної мови (німецька) = Practical course of the 

second foreign language (German) : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : 

спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська" / розроб. О. Самохвал. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 60 с. + Електронна копія. 

79. Професійна комунікація іноземною мовою = Professional communication in 

foreign language : робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 

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

прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб. Л. Довгань. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 17 с. + Електронна копія. 

80. Професійна комунікація іноземною мовою = Professional foreign language 

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

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

прогр. "Економіка підприємства" / розроб.: Н. Іваницька, С. Гладьо. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 46 с. + Електронна копія. 
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81. Професійна комунікація іноземною мовою = Professional foreign language 

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

07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік та оподаткування" : освіт. 

прогр. "Облік та оподаткування", "Фінансовий контроль та аудит" / розроб.: 

Н. Іваницька, Л. Терещенко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2021. 61 с. + Електронна копія. 

82. Професійна комунікація іноземною мовою = Professional foreign language 

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

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

"Маркетинг" / розроб. Н. Іваницька, В. Нечипоренко. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 43 с. + Електронна копія. 

83. Професійна комунікація іноземною мовою = Professional foreign language 

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

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

"Міжнародна економіка" / розроб.: Н. Іваницька, С. Гладьо. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 47 с. + Електронна копія. 

84. Професійна комунікація іноземною мовою = Professional foreign language 

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

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

страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Державні та муніципальні фінанси" / 

розроб.: Н. Іваницька, Л. Терещенко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 63 с. + Електронна копія. 

85. Професійна комунікація іноземною мовою = Professional foreign language 

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

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

прогр. "Економічна кібернетика" / розроб.: Н. Іваницька, С. Гладьо. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 44 с. + Електронна копія. 

86. Публічне управління та адміністрування = Public management and administration : 

метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне 

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

адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 

адміністрування" / розроб. Н. Махначова. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

87. Ринок фінансових послуг = Financial services market : робоча програма; для всіх 

галузей знань та спец. / розроб. Ю. Романовська. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 21 с. + Електронна копія. 

88. Статистика = Statistics : метод. рек до самост. роб.; освіт. ступінь "молодший 

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

073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент" / розроб.: О. Кудирко, 

І. Лобачева. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 33 с. + 

Електронна копія. 
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89. Статистика = Statistics : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

прогр. "Маркетинг" / розроб. Н. Коцеруба. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 с. + Електронна копія. 

90. Статистика = Statistics : робоча програма; освіт. ступінь "молодший бакалавр" : 

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

освіт. прогр. "Менеджмент" / розроб. О. Кудирко. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + Електронна копія. 

91. Стилістика першої іноземної мови = Stylistics of the first foreign language : метод. 

рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні 

науки" : спец. 035 "Філологія" : освіт. прогр. "Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська" / розроб. С. Гладьо. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 67 с. + Електронна копія. 

92. Стратегія сталого розвитку = Sustainable development strategy : метод. рек. до 

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

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

прогр. "Публічне управління та адміністрування" / розроб. Н. Махначова. 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 32 с. + Електронна 

копія. 

93. Теорія організації = Theory of organization : робоча програма; освіт. ступінь 

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

073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент" / розроб. Г. Іванченко. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 22 с. + Електронна копія. 

94. Технології інноваційних харчових продуктів = Innovative food technologies : 

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

18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. 

"Ресторанні технології" / розроб. Т. Семко. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 36 с. + Електронна копія. 

95. Технології соціального забезпечення = Social work in the community : робоча 

програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 

232 "Соціальне забезпечення" : освіт. прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. 

Л. Мартинова. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 

22 с. + Електронна копія. 

96. Українська мова за професійним спрямуванням = The ukrainian language for 

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

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

"Соціальне забезпечення" / розроб. В. Тимкова. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 56 с. + Електронна копія. 

97. Управління бізнес-процесами в готельно-ресторанному бізнесі = Business 

activity management in hospitality industryl and restaurant business : метод. рек. до 

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

спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : спеціаліз./освіт. прогр. 
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"Готельно-ресторанна справа" / розроб. І. Мазуркевич. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

98. Управління державними програмами та проектами  = Management of state 

programs and projects : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "магістр" : галузь 

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

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

адміністрування" / розроб. І. Семенюк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + Електронна копія. 

99. Управління особистими фінансами = Personal finance management : метод. рек. 

до самост. роб.; для всіх галузей знань та спец. / розроб. Л. Маршук. Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

100. Управління проєктами в туризмі = Project management in tourism : метод. рек. 

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

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

туристичний бізнес" / розроб. І. Власенко. Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + Електронна копія. 

101. Філософія = Philosophy : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

прогр. "Економічна кібернетика", "Економіка бізнесу", "Міжнародна економіка" / 

розроб. Ю. Кокарча. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2021. 29 с. + Електронна копія. 

102. Філософія = Philosophy : робоча програма; освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 

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

"Цифрова економіка", "Економіка бізнесу", "Міжнародна економіка" / розроб. 

Ю. Кокарча. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 25 с. + 

Електронна копія. 

103. Фінансовий ринок = Financial market : завдання до практ. занять; освіт. ступінь 

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

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

банківська справа та страхування", "Фінансовий менеджмент" / розроб. 

Е. Гатаулліна. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 

90 с. + Електронна копія. 

104. Фінансовий ринок = Financial market : робоча програма; 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". Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

105. Цивільне право = Civil law : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. 

"Право" / розроб. Т. Сухоребра. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2021. 57 с. + Електронна копія. 
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І. Бахновська, Н. Костюк, М. Пипяк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 
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