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Пурський О. І.  Моніторинг 

соціально-економічного розвитку 

регіону : монографія / О. І. Пурський, 

О. А. Харченко, І. О. Мороз. – Київ : КНТЕУ, 

2017. – 180 с. 

 
Теоретично обґрунтовано основні 

положення формування і проведення 

соціально-економічного моніторингу та 

розроблено інформаційно-аналітичну web-

систему моніторингу показників соціально-

економічного розвитку регіонів України. 

Визначено головні аспекти вдосконалення 

процесів управління регіональним розвитком 

на основі інформаційних засобів соціально-

економічного моніторингу. 

Призначено для фахівців у сфері моделювання, моніторингу та 

управління складними соціально-економічними системами, а також 

викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей. 

 

 

Час вибору: виклики інформаційної 

епохи : колективна монографія / [за заг. 

ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева] ; [авт: 

А. А. Бакала, М. В. Бейлін, А. Р. Бурий, 

В.  Г. Воронкова, В. Є. Голка, А. О. Денисова, 

В. В. Завальнюк, Н. Л. Замкова, О. А. Івакін, 

Д. В. Кіслов, В. К. Конах, В. В. Лісіцин, 

Л. О.  Луцук та ін.]. – Одеса : Гельветика, 

2016. – 472 с. 

Монографія присвячена дослідженню 

методологічних і прикладних питань глобальних 

трансформаційних процесів та їх впливу на 

національний і регіональний рівень. Розглянуто 

концептуальні основи сталого розвитку 

національної економіки в умовах глобалізації та 

міжнародної інтеграції. Розкрито сучасний механізм регулювання 

трансформацій господарського комплексу України. 

 Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів та 

студентів, а також усіх тих, хто цікавиться теоретичними розробками в 

царині економіки і управління та реальними економічними процесами, що 

розвиваються в Україні та світі. 
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Організація підприємницької 

діяльності : навч. посіб. / Я. П. Квач, 

Н. Л. Шлафман, В. В. Коваль, 

В. В. Хачатрян. – Одеса : Бровкін О.В., 

2013. – 203 с. 
У навчальному посібнику викладені 

навчально-практичні матеріали із організації 

підприємницької діяльності - методичні вказівки 

з кожної теми, тести для перевірки знань, 

завдання для самостійної роботи студентів, 

рекомендована література. 

У посібнику доповнені наявні дослідження 

проблем підприємництва в частині розвитку 

інноваційної діяльності в економіці через 

реалізацію підприємницьких мереж, зміцнення 

економічної безпеки країни шляхом використання сучасних методів 

антикризового управління підприємницькими структурами та удосконалення 

питань державного регулювання. 

Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальностей 

«Фінанси і кредит», може бути корисним слухачам курсів підвищення 

кваліфікації й фахівцям фінансової сфери та управління. 

 

Михайленко В. Є.  Інженерна та 

комп'ютерна графіка : підручник 

/ В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, 

С. М. Ковальов ; за ред. 

В. Є. Михайленка. – 8-ме вид. – Київ : 

Каравела, 2017. – 368 с. 
Відповідно до державних стандартів 

України висвітлено питання графічної 

підготовки майбутнього спеціаліста в галузі 

техніки і будівництва. Наведено приклади 

геометричних побудов, основні питання 

нарисної геометрії, пов’язані з розв’язанням 

позиційних та метричних задач з гео-

метричними фігурами. Розглянуто питання 

креслення і деталювання машинобудівних 

креслеників, побудови різноманітних схем 

тощо. У розділі, присвяченому комп’ютерній 

графіці, детально розглянуто принципи виконання та редагування креслеників у 

системі AutoCAD. Після кожного розділу наведено запитання та вправи для 

самоперевірки. 
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 Облік зовнішньоекономічної 

діяльності : підручник / В. С. Рудницький, 

В. І. Бачинський, В. О. Хомедюк, 

О. М. Боровик. – Львів : Магнолія 2006, 

2018. – 280 с. 
Підручник складається із восьми 

розділів, в яких розглянуто порядок 

здійснення, документальне оформлення, 

оподаткування та відображення в системі 

рахунків бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічних операцій 

підприємства. Наведено відомості про 

зовнішньоекономічні контракти, 

відображення в бухгалтерському обліку 

валютно-фінансових, експортно-імпортних, 

бартерних операцій та операцій з 

давальницькою сировиною у сфері ЗЕД. 

Розглянуто питання порядку здійснення та обліку іноземних інвестицій та 

методику формування основних показників звітності суб’єкта ЗЕД. 

Підручник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» та призначений для студентів вищих 

навчальних закладів за напрямом підготовки «Облік і аудит». 
 

 

 

Ковальчук Т. Г.  Облік і аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності : навч. 

посіб. / Т. Г. Ковальчук. – Київ : Ліра-К, 

2018. – 216 с. 
У посібнику узагальнено методичні 

рекомендації, нормативні акти та окремі 

публікації з питань організації і ведення 

бухгалтерського обліку та аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності, висвітлено 

теоретичні і практичні аспекти, розглянуто 

загальні принципи здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, викладено 

методику обліку операцій ЗЕД підприємств, 

представлено методику аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності в сучасних 

умовах господарювання. 

Призначений для студентів 

відповідних спеціальностей, бухгалтерів-

практиків, економістів та тих, хто самостійно опановує бухгалтерський 

облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. 
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Облік у зарубіжних країнах : навч. 

посіб. / [Л. А. Янковська, З. Б. Живко, 

І. І. Стеців, Ж. В. Семчук, М. О. Живко, 

В. М. Мельникович]. – 2-ге вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 384 с. 

 
У навчальному посібнику розглянуто 

концептуальні основи, регулювання 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності у 

зарубіжних країнах; подано характеристики та 

відмінності систем бухгалтерського обліку; 

висвітлено основи організації обліку за рубежем; 

проаналізовано особливості застосування та 

вимоги Міжнародних стандартів обліку (IAS) та 

звітності (IFRS); висвітлено загальноприйняті 

методики ведення обліку у зарубіжних країнах за 

всіма розділами складання фінансової звітності; подано основи управлінського 

обліку та його вплив на прийняття управлінських рішень. 

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, практичних 

працівників економічних служб. 

 

 

 

 

Облік і звітність суб'єктів малого 

підприємництва : навч. посіб. / за ред. 

Р. Л. Хом'яка. – 4-те вид., стер. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 254 с. 

 
У навчальному посібнику розкрито 

особливості ведення обліку на підприємствах 

малого бізнесу відповідно до програми 

навчальної дисципліни. Зокрема подано 

методику обліку діяльності малих 

підприємств, побудовану за наскрізними 

принципами, процедуру відкриття власної 

справи та методику аналізу малого під-

приємства. Окремо подано відповідні 

нормативні інструктивні матеріали щодо 

організації ведення бухгалтерського обліку на 

малих підприємствах. 

Посібник розрахований на забезпечення викладачів, студентів, облікових 

працівників та підприємців теоретичним, практичним та інструктивним 

матеріалом. 
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Петришин Л. П.  Звітність підприємств : 

навч. посіб. / Л. П. Петришин, Г. В. Сиротюк ; 

за ред. Л. П. Петришин. – Львів : Магнолія 

2006, 2019. – 413 с. 
У навчальному посібнику комплексно 

розглядаються нормативно-правові теоретичні та 

практичні основи звітності, склад і структура 

фінансової та статистичної звітності 

підприємств. Відповідно до чинного законодавства 

описані методологія і методика складання окремих 

форм звітності, вимоги і принципи їх заповнення, 

подання та оприлюднення. На конкретних 

прикладах висвітлені теоретичні і прикладні основи 

відображення в бухгалтерському обліку та 

звітності різних господарських операцій. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації економічних спеціальностей. 

 

Петренко С. М.  Аудит: теорія і практика 

застосування міжнародних стандартів : навч. 

посіб. / С. М. Петренко, І. М. Пальцун. – 2-ге 

вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

520 с. 
У навчальному посібнику висвітлено 

питання: теоретичних засад аудиту (його 

сутності, правового регулювання аудиторської 

діяльності, професійної етики та правової 

відповідальності аудиторів, аудиторських 

стандартів); організаційних засад аудиту 

(планування, інформаційне забезпечення процесу 

аудиту, аудиторські докази, документування й 

узагальнення результатів аудиту); методичні 

засади аудиту (оцінка ризиків суттєвих 

викривлень, методики аудиту щодо дослідження фінансової звітності 

суб’єктів господарювання). Враховано останні зміни до Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг. Кожен розділ посібника містить контрольні питання, 

тестові завдання, вправи для самостійної роботи та практичні ситуації. У 

додатках подано структурно-змістовну характеристику Міжнародних 

стандартів аудиту та інші документи, які регламентують процес аудиту. 

Навчальний посібник розрахований на широке коло користувачів: 

студентів, аспірантів, викладачів, а також практиків - аудиторів, 

бухгалтерів, фінансових аналітиків та менеджерів. 
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Клочко О. В.  Професійна 

підготовка майбутніх менеджерів 

аграрного виробництва засобами 

сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій : монографія / О. В. Клочко. – 

Вінниця : Т. П. Барановська, 2018. – 350 с. 

У монографії висвітлюються 

теоретичні та методичні засади професійної 

підготовки майбутніх менеджерів аграрного 

виробництва засобами сучасних ін- 

формаційно-комунікаційних технологій. 

Автором розроблено навчально- методичну 

систему професійної підготовки майбутніх 

менеджерів аграрного виробництва із 

застосуванням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, 

студентів, інших дослідників галузі професійної підготовки майбутніх фахівців 

засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

 Менеджмент ресторанного 

господарства : навч. посіб. / Л. М. Яцун, 

О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина та ін. – 

Харків : Світ Книг, 2019. – 486 с. 
Навчальний посібник «Менеджмент 

ресторанного господарства» розроблено 

відповідно до робочої програми дисципліни. В 

навчальному посібнику розглянуті основні 

теоретичні положення менеджменту в 

ресторанному господарстві. Висвітлені 

питання планування, мотивації, контролю, 

координації. Особлива увага приділена ролі 

менеджера в системі управління бізнес-

процесами підприємств ресторанного 

господарства. 

Навчальний посібник призначений для 

студентів спеціальностей «Технологія харчування у ресторанному бізнесі», 

«Готельна та ресторанна справа», а також буде корисним для спеціалістів 

та підприємців у сфері ресторанного господарства. 
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Економіка ресторанного 

господарства : навч. посіб. / Н. О. Власова, 

Н. С. Краснокутська, О. А. Круглова, 

І. В. Мілаш. – Харків : Світ Книг, 2018. – 389 с. 

У навчальному посібнику системно 

розглянуто економічні питання щодо сутності 

та особливостей розвитку ресторанного 

господарства у сучасних умовах 

постіндустріального суспільства, глобалізації 

економічних відносин та інноваційних змін у 

технологіях виробництва кулінарної продукції та 

управління окремими підприємствами. Визначено 

основні зовнішні та внутрішні механізми 

функціонування різноманітних суб’єктів 

господарювання в ринковій економіці. Наведено 

методичні підходи до планування поточної діяльності та обґрунтування 

бізнес-планів розвитку підприємств ресторанного господарства. 

 

 

Організація харчування та 

обслуговування туристів на 

підприємствах ресторанного 

господарства : навч. посіб. 

/ О. В. Новікова, Л. О. Радченко, 

К. П. Вініченко та ін. – Харків : Світ Книг, 

2019. – 411 с. 

В навчальному посібнику викладена 

характеристика організації обслуговування 

туристів на підприємствах ресторанного 

господарства. Розглянута специфіка 

ресторанного господарства в індустрії 

гостинності, методи, форми та прогресивні 

технології обслуговування. Значна увага 

приділена організації харчування та 

обслуговування туристів в спеціальних видах 

туризму. 

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів за фахом 

6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.140101 «Готельно-ресторанна 

справа. 
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Мостова Л. М.  Організація 

обслуговування в ресторанному 

господарстві : підручник / Л. М. Мостова, 

О. В. Новікова, І. М. Ракленко. – Харків : Світ 

Книг, 2019. – 657 с. 

У підручнику викладено комплексну 

характеристику організації обслуговування в 

закладах ресторанного господарства різних 

типів. Охарактеризовані вимоги до виробничих 

та торговельних приміщень. Висвітлено 

характеристики посуду, устаткування білизни. 

Приводяться основні види меню, правила 

подавання холодних і гарячих закусок, страв і 

напоїв. Наведений детальний опис процесів 

обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства 

при здійсненні банкетів, прийомів, а також спеціальних форм обслуговування і 

обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Значна 

увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристичних 

комплексах та за місцем роботи та навчання. Розкрито особливості 

організації дозвілля в ЗРГ. Підручник призначений для студентів вищих 

учбчових закладів, коледжів, учнів професійних навчальних закладів, також він 

буде корисний працівникам системи ресторанного господарства. 

Особливості ресторанного сервісу. 

Обслуговування іноземних туристів : навч. 

посіб. / Л. О. Радченко, П. П. Пивоваров, 

О. В. Новікова та ін. – Харків : Світ Книг, 

2018. – 288 с. 

В навчальному посібнику викладена 

характеристика організації обслуговування 

іноземних туристів в закладах ресторанного 

господарства. Наведений детальний опис 

процесів обслуговування, які використовуються 

в закладах ресторанного господарства при 

здійсненні обслуговування іноземних туристів. 

Значна увага приділена особливостям 

обслуговування в готельно-туристичних 

комплексах. Визначено основні правила та 

вимоги при обслуговуванні туристів на 

транспорті, учасників симпозіумів, конференцій, виставок та ярмарок, 

особливості обслуговування туристів - інвалідів і спортивних заходів. Дана 

характеристика організації обслуговування на VIP-рівні. 

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, також 

він буде корисний працівникам системи громадського харчування. 
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Доценко В. Ф.  Устаткування 

закладів ресторанного господарства : 

підручник / В. Ф. Доценко, В. О. Губеня. – 

Київ : Кондор, 2016. – 636 с. 

Розглянуто будову та принцип роботи 

механічного, теплового, холодильного та 

немеханічного устаткування закладів 

ресторанного господарства. Наведено 

наукові основи механічного, теплового та 

холодильного оброблення харчової сировини. 

Надано рекомендації щодо технічного 

оснащення закладів ресторанного 

господарства. Підручник містить приклади 

технологічних розрахунків механічного та 

холодильного устаткування. 

Підручник корисний для студенів та 

викладачів, діяльність яких пов'язана з технологією продукції ресторанного 

господарства, організацією виробництва та проектування підприємств 

ресторанного бізнесу. 

 

Гігієна та санітарія закладів 

ресторанного господарства : навч. 

посіб. / В. В. Євлаш, М. П. Головко, 

О. П. Прісс та ін. – Харків : ХДУХТ, Світ 

Книг, 2019. – 246 с. 

Навчальний посібник вміщує учбовий 

матеріал, який обґрунтовує з наукових 

позицій важливі завдання професійної 

діяльності спеціалістів ресторанної справи, 

в тому числі - раціональну організацію 

санітарного режиму підприємств, яка 

забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку 

харчових продуктів, профілактику 

захворювань, які виникають внаслідок 

вживання недоброякісних продуктів 

харчування, та професійних захворювань. 

Навчальний посібник рекомендовано для здобувачів вищої освіти, він 

також буде корисним для учнів коледжів та ПТНЗ, а також всім, хто 

цікавиться питаннями гігієни та санітарії в ресторанному господарстві. 
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Карпенко Р. В.  Облік, калькуляція і 

звітність у закладах ресторанного 

господарства : навч. посіб. 

/ Р. В. Карпенко, В. М. Кузнецов, 

Н. Г. Салогуб. – Харків : Світ Книг, 2019. – 

288 с. 

Навчальний посібник створений 

відповідно до типової навчальної програми 

предмета «Облік, калькуляція і звітність» 

Державного І стандарту професійно-

технічної освіти з професій: «Кухар» код 

5122, «Кондитер» код 7412, «Офіціант. 

Бармен» код 5123 (зміни внесені у межах 

дозволених норм). В навчальному посібнику 

висвітлені питання щодо організації 

діяльності ресторанного господарства, понять про господарський облік, 

матеріальну відповідальність, загальні принципи організації обліку, 

ціноутворення та калькуляції, облік касових операцій, проведення 

інвентаризації у закладах ресторанного господарства. 

Навчальний посібник може бути використаний викладачами на 

теоретичних уроках з бухгалтерського обліку, учнями - при виконанні 

домашнього завдання та при підготовці до практичних робіт.  
 

 

Інформаційні системи і технології в 

готельно-ресторанному та туристичному 

бізнесі : підручник / М. М. Скопень, 

М. К. Сукач, О. П. Будя та ін. ; [за ред.: 

М. К. Сукача, М. М. Скопеня]. – Київ : Ліра-К, 

2019. – 764 с. 

Викладено сутність та характеристику 

інформаційних систем і технологій, практикум 

розв'язування задач на платформі офісного 

(Microsoft Office 2010) та спеціалізованого 

(Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 

1C:Підприємство 8.2) програмного забезпечення, 

глобальних дистриб'юторних систем 

бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line 

бронювання (Vitiana), а також інших систем 

(ТІТБІТ) в сучасних умовах функціонування 

підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Розрахований 

на студентів усіх форм навчання спеціальностей Комп ’ютерні науки та 

інформаційні технології, Інженерія програмного забезпечення, Готель- но-

ресторанна справа, Туризм, Менеджмент, Маркетинг, Облік і оподаткування 

вищих навчальних закладів.  
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Мялковський О. В.  Барна справа. 

Теорія і практика приготування змішаних 

напоїв : підручник / О. В. Мялковський. – 

Київ : Кондор, 2017. – 376 с. 

Дана книга призначена для людей, що 

бажають освоїти професію бармена, а 

також тим, хто хоче знати правила і 

способи приготування, оформлення і подачі 

змішаних напоїв. 

У книзі допускаються деякі вільні 

жарти, невластиві підручникам. Але 

сподіваюся, цю книгу будуть читати 

майбутні бармени, люди виховані і з 

почуттям гумору. 

У книзі дана історична довідка про 

виникнення змішаних напоїв і деяких 

інгредієнтів. Дана класифікація змішаних 

напоїв. Розглянута товарознавча характеристика компонентів, з яких 

готуються змішані напої. Розглянуто основний інвентар та інструмент 

бармена. Обумовлені основні принципи приготування змішаних напоїв. 

Перераховуються головні групи змішаних напоїв, правила їх приготування і 

подачі. Послідовність викладення сприяє більш простому, логічному і швидкому 

його засвоєнню.  

 

Мережко Н. В.  Товарознавство. 

Спортивні товари : навч. посіб. 

/ Н. В. Мережко, А. С. Тернова, 

. – Вінниця : Редакційно-С. О. Сіренко

видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 

248 с. + Електронна копія. 
У навчальному посібнику розглянуто 

спортивні товари, які призначені для занять 

спортом та активного відпочинку: інвентар 

для занять спортом (інвентар для 

гімнастики, інвентар для атлетики та 

спортивних поєдинків, спорядження для 

катання і ковзання, інвентар для спортивних 

ігор); спортивні товари для активного 

відпочинку; рибальські товари; тренажери 

та фітнес-трекери; спортивна зброя. 

Навчальний посібник призначено для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а 

також широкого кола товарознавців, працівників маркетингових служб, 

продавців і покупців спортивних товарів. 
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Товарознавство непродовольчих 

товарів : навч. посіб. / Л. О. Радченко, 

Л. Д. Льовшина, М. П. Головко та ін. – 

Харків : Світ Книг, 2019. – 943 с. 

 
У навчальному посібнику викладено 

теоретичні відомості товарознавства 

непродовольчих товарів, містяться 

відомості про всі групи непродовольчих 

товарів, наведена їх класифікація. 

Висвітлюються формування асортименту, 

основи виробництва, оцінки споживчих 

властивостей та вимоги до якості товарів. 

Навчальний посібник призначений для 

студентів спеціальностей «Товарознавство 

та комерційна діяльність», 

«Товарознавство та експертиза в митній 

справі», «Експертиза товарів та послуг». 

 

 

 

 

Сирохман І. В.  Товарознавство 

продовольчих товарів : підручник 

/ І. В. Сирохман. – 2-ге вид., стер. – Харків : 

Світ Книг, 2019. – 713 с. 

Підручник із загального товарознавства 

містить базові теоретичні матеріали та 

основні нормативні документи, пов’язані з 

класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, 

маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. 

Враховано також вимоги нових державних 

стандартів, технічних умов, підзаконних актів, 

зміни в асортименті певних груп і видів товарів. 

Враховано також вимоги нових державних 

стандартів, технічних умов, підзаконних актів 

змін в асортименті певних груп і видів товарів. 

Підручник розраховано на студентів навчальних 

закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації зі спеціальностей економічно-комерційного і 

управлінського спрямування, а також за спеціальностями «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові 

технології».  
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Експертиза продовольчих товарів. 

Кредитно-модульний курс : навч. посіб. 

/ О. П. Юдічева, З. Я. Котова, 

Н. О. Кузнецова, З. П. Рачинська. – Київ : 

Ліра-К, 2018. – 248 с. 

Навчальний посібник призначений для 

студентів, що навчаються за спеціальностями 

«Товарознавство та експертиза в митній 

справі» і  «Товарознавство і комерційна 

діяльність» освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«Спеціаліст» та «Магістр». Матеріал 

посібника висвітлює питання експертизи всіх 

груп продовольчих товарів і викладений 

відповідно до програми дисципліни 

«Експертиза товарів» (теми 11-19). 

Структура посібника включає 16 тем, 

для поглибленого вивчення яких надаються методичні поради, зазначаються 

літературні джерела, наводиться матеріальне та методичне забезпечення. 

Посібник включає в себе термінологічний словник, додатки, систему 

поточного та підсумкового контролю, порядок і критерії оцінювання знань 

студентів під час вивчення даної дисципліни за кредитно-модульною 

системою.  

Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки 

якості продуктів : підручник 

/ Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, 

В. В. Євлаш та ін. – Харків : Світ Книг, 

2019. – 532 с.  

У підручнику наведено сучасні дані, 

щодо ролі основних харчових речовин у 

процесах життєдіяльності людини, сучасні 

рекомендовані норми їх споживання, 

наслідки нестачі та надлишку у раціонах, 

джерела в їжі. Надається також досить 

повна інформація щодо біологічної та 

харчової цінності різних груп продуктів 

тваринного та рослинного походження. 

Наведено характеристику харчових добавок 

та рекомендації по їх використанню у складі 

харчових композицій. У розділі, що присвячений продуктам з функціональними 

властивостями, надано їх класифікацію та характеристику. 

Підручник призначений для студентів торговельних та економічних вузів. 
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Черевко О. І.  Процеси і апарати 

харчових виробництв : підручник 

/ О. І. Черевко, А. М. Поперечний. – 

Харків : Світ Книг, 2018. – 495 с. 
Навчальний посібник призначений для 

студентів спеціальностей «Технологія 

харчування у ресторанному бізнесі», 

«Готельна та ресторанна справа», а також 

буде корисним для спеціалістів та 

підприємців у сфе Друге доповнене видання 

підручника «Процеси і апарати харчових 

виробництв» розкриває основні поняття, 

класифікацію, моделювання процесів та 

апаратів харчової галузі, ретельно 

описуються гідравлічні, гідромеханічні, 

механічні, теплові, масообмінні та біохімічні 

процеси, що мають важливе значення у виготовленні продукції харчових 

виробництв. Особлива увага приділяється питанням оптимізації процесів та 

збереженню енергетичних ресурсів. Дане видання доповнене розділом 

«Біохімічні процеси». 

Підручник розраховано для навчального процесу під час підготовки 

магістрів та спеціалістів кваліфікації інженер-механік та інженер-технолог 

підприємств ресторанного господарства і харчових виробництв.  

 

Організація торгівлі. Довідник 

працівника продовольчого магазину : 

навч. посіб. / І. В. Юрко, П. Ю. Балабан, 

О. О. Горячова та ін. ; за заг. ред. 

І. В. Юрка. – Харків : Світ Книг, 2019. – 304 

с. 

Навчальний посібник розрахований для 

використання в навчальному процесі з 

підготовки працівників продовольчих 

магазинів підприємств усіх форм власності. У 

навчальному посібнику розглянуті питання 

структури роздрібної торгівлі, організації та 

технології торговельних операцій у магази-

нах, товарознавства продовольчих товарів, 

основ економічних знань у торгівлі. 

Навчальний посібник призначений для 

студентів вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів, професійно-

технічних училищ, а також для працівниками магазинів, самопідготовки, на 

курсах підвищення кваліфікації спеціалістів торговельної галузі. 
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Харчова хімія : навч. посіб. 

/ В. В. Євлаш, О. І. Торяник, В. О. Коваленко 

та ін. – 2-ге вид., стер. – Харків : Світ Книг, 

2019. – 504 с. 
В навчальному посібнику наведено дані 

щодо будови, фізико-хімічних та 

функціонально-технологічних властивостей 

основних компонентів сировини та харчових 

продуктів — білків, ліпідів, вуглеводів 

мінеральних речовин, вітамінів, та їх 

перетворення у технологічному потоці. 

Окремо розглянуто роль води у харчових 

системах. 

Наведено характеристику основних 

функціональних класів харчових добавок, їх 

технологічні властивості, місце у сучасному 

раціоні харчування людини, гігієнічне 

регламентування у продуктах харчування. 

Приділено увагу безпечності сировини та харчових продуктів. 

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних 

закладів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» та 140101 

«Готельно-ресторанна справа». Крім того, посібник може бути 

рекомендований аспірантам та науковим співробітникам. 

 

Дієтичне харчування : підручник 

/ О. І. Черевко, Н. В. Дуденко, 

Л. Ф. Павлоцька та ін. – Харків : ХДУХТ, 

Світ Книг, 2019. – 360 с. 

У підручнику наведені сучасні підходи до 

дієтичного харчування, у тому числі базисні 

дієти, особливості дієтичного харчування при 

різних захворюваннях органів та систем, та 

технології. 

Призначено для студентів 

технологічних факультетів, магістрів, 

аспірантів вищих навчальних закладів, для 

студентів профільних факультетів медичних 

університетів, для підвищення рівня знань 

фахівців, що працюють в сфері дієтичного 

харчування, а також для населення з метою 

підвищення культури харчування. 
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Сімейний кодекс України : 

нормативні докумени з урахуванням 

останніх змін в редакції станом на 

08.01.2019 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2019. – 

84 с. 

 

 

 

 

 

 

Цивільний кодекс України : 

нормативні документи з урахуванням 

останніх змін в редакції станом на 

02.04.2019 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2019. – 

368 с. – (Законодавство України). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримінальний кодекс України : 

нормативні документи з урахуванням 

останніх змін в редакції станом на 

02.04.2019. – Суми : ВВП НОТІС, 2019. – 

208 с. 
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Новікова О. В.  Технологія 

виробництва хлібобулочних і 

борошняних кондитерських виробів : 

підручник. Кн.1. Технологія виробництва 

хлібобулочних виробів / О. В. Новікова. – 

Харків : Світ Книг, 2019. – 376 с. : іл. 

У підручнику викладено весь 

технологічний процес виробництва 

хлібобулочних виробів, наведені рецептури 

для різних видів хлібобулочних виробів, 

містяться вимоги до якості сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції, 

описується харчова цінність хліба. 

Підручник містить рецептури та способи 

приготування хлібобулочних кулінарних, 

національних та дієтичних хлібобулочних виробів. 

Підручник розрахований на студентів за спеціальністю «Харчові 

технології» та робочих професій «Кондитер», «Пекар». Він буде також 

корисний працівникам кондитерської промисловості і системи ресторанного 

господарства, широкому колу читачів, які цікавляться виготовленням 

борошняних виробів. 

Новікова О. В.  Технологія 

виробництва хлібобулочних і 

борошняних кондитерських виробів : 

підручник. Кн.2. Технологія виробництва 

борошняних кондитерських виробів 

/ О. В. Новікова. – Харків : Світ Книг, 

2019. – 398 с. : іл. 

У підручнику викладено весь 

технологічний процес виробництва 

борошняних кондитерських виробів. 

Наведено характеристику сучасиих 

оздоблювальних та випечених 

напівфабрикатів. Викладено технологію з 

приготування національних борошняних 

кондитерських виробів. Розглянуто сучасні 

види оздоблення та рецептури. 

Підручник розрахований на студентів за спеціальністю «Харчові 

технології» та робочих професій «Кондитер», «Пекар». Він буде також 

корисний працівникам кондитерської промисловості і системи ресторанного 

господарства, а також широкому колу читачів, які цікавляться 

виготовленням борошняних кондитерських виробів. 
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Невинс А.  Джон Д. Рокфеллер. 

Промышленник и филантроп = John D. 

Rockefeller. Industrialist and Philanthropist 

/ А. Невинс ; пер. с англ. 

Л. А. Игоревского. – Москва : 

Центрполиграф, 2016. – 448 с. : фото. 

В предлагаемой книге автор Аллан 

Невинс анализирует многогранную, но в то 

же время в определенном смысле 

ограниченную личность Джона 

Д. Рокфеллера. Детские годы, неординарные 

родители, начало пути в бизнесе, где было 

многое: и подкуп чиновников, и разорение 

конкурентов, — словом, все, что 

характеризует первый этап дикого 

капитализма. Но при этом с первых дней 

своей деятельности Рокфеллер много и последовательно жертвовал как 

церковной общине, так и, впоследствии, фонду, который до сих пор 

существует и носит его имя. Эта книга раскрывает тайны того, как 

удалось одному человеку сконцентрировать в своей личности такое мощное 

влияние на судьбы всего человечества. 

 

 

 

Трейсі Б.  Максимум успішності. 

Стратегії і навички для розкриття 

прихованого потенціалу = Maximum 

Achievement. Strategias and Skills That Will 

Unlock Your Hidden Powers to Succed 

/ Б. Трейсі ; пер. з англ. О. Замойської. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 

336 с. 
Чому одні люди успішні, а інші — ні? 

Брайан Трейсі знайшов відповідь на популярне 

запитання. Автор пропонує ефективну серію 

кроків для досягнення успіху, в основі якої 

лежать елементи психології, релігії, 

філософії, бізнесу, економіки, політики та 

історії. Ви зможете навчитися 

концентрувати увагу на тому, що робите, 

бути переконливим та позитивним, використовувати 100 % свого 

потенціалу. Більшість людей, які пройшли курси Брайана Трейсі, значно 

підвищили свій фінансовий прибуток та покращили життя. 
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Кові С. Р.  Восьма звичка. Від 

ефективності до величі = The 8th Habit. 

From Effectiveness to Creatness / С. Р. Кові ; 

пер. з англ. О. Замойської. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. – 496 с. 

Відомий бізнес-консультант, 

мотиваційний спікер, викладач і автор 

численних книжок, визнаний журналом Time 

одним з найбільш впливових американців, 

Стівен Кові пропонує доступний кожному 

рецепт розвитку людського генія. Його черго-

вий світовий бестселер «Восьма звичка» є 

логічним продовженням знаменитої книжки 

«7 звичок надзвичайно ефективних людей». 

То що ж це за загадкова восьма звичка? 

Усе дуже просто — позбудьтеся колишнього 

способу життя і старих звичок, розвиньте в собі нові якості та несподівані 

здібності. 

«Восьма звичка» — це покрокова інструкція, як почати мислити по-

новому і «зростити в собі» цілу нову звичку, щоб досягати потужної 

ефективності в еру інтелектуального працівника й успішно вирішувати 

проблеми у сім’ї, колективі та громаді. 

 

Хіз Ч.  Приліпи! Ефективність ідей: 

чому одні досягають успіху, а інші 

зазнають невдач = Made to stick: why 

some ideas survive and others die / Ч. Хіз, 

Д. Хіз ; пер. з англ. І. Грипи. – Харків : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 320 с. 
Стівен Кові давно і впевнено веде 

вперед тих, хто прагне стати кращим. 

Книга «Восьма звичка» вказує шлях до нових 

звершень і успіху.Що підтримує поширення 

теорій змов, численних міських легенд і 

міфів? Чому деякі досить безглузді ідеї 

продовжують існувати, тимчасом як безліч 

хороших задумів приречені на зникнення? У 

своєму провокаційному та пізнавальному 

дослідженні брати Хізи з’ясовують, що ж 

робить ідеї «липкими» і яка формула сприяє 

їхній успішності. Історії талановитої вчительки початкової школи, 

Нобелівського лауреата, творців найуспішнішої комерційної реклами та 

безліч інших прикладів навчать, як створювати ефективні ідеї, які 

сприймуть і запам’ятають надовго. 
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Гетьмани й козацькі отамани / авт.-

уклад. І. Ю. Левашова. – Київ : 

Видавництво Глорія, 2014. – 384 с. 

 

В історії всіх народів є свої історичні 

рубікони. Є така віха і в історії України. Це 

час зародження козацтва і його активних 

спроб створити свою державу-республіку — 

час видатних особистостей і великих гетьма-

нів, про які й розповідає ця книга. 

 

 

 

 

 

Правый П.  Бандеровцы. Красным по 

черному. Ангелы и Демоны Великой 

Войны : историко-публицистическое 

расследование / П. Правый ; ред. 

С. Пантюк. – Київ : Видавництво Сергія 

Пантюка, 2017. – 456 с. : іл. 

Согласен, ангелами их назвать трудно. 

Ангелы с оружием в руках вообще 

встречаются редко, будь то Джон Уоллес, 

Джузеппе Гарибальди или Тадеуш Костюшко. 

Но лгать зачем? 

Прошли годы. СССР давно уже нет, а 

мифы, сочиненные пропагандистами о своих 

врагах, живы до сих пор. В России и Польше, 

Израиле и у нас, в Украине. 

Мифы - как драконы, умирают тяжело. 

Книгу эту старался писать максимально объективно. Агрессивно в 

отношении советских мифов, но и, не обходя острые углы, которых в 

истории ОУН И УПА предостаточно. Ибо самое страшное в истории – это 

именно мифы, от какой из сторон они бы не исходили. 

А в современной украинской историографии их тоже немало. 

Неправда, написанная из патриотических побуждений, неправдой быть не 

перестает. 

Итак, Ангелы или Демоны? А, может быть, и Ангелы, и Демоны? 

Вам судить, Читатель. 

В СССР тема ОУН и УПА была краеугольным каменем 

государственной пропаганды. Именно - пропаганды. 

На сцене десятилетиями один другого сменяли продажные историки, 

которые за премии, ордена, спецпайки и звания выдавали горы книг о том, 

какими нехорошими были «бандеровцы». 



 

 

22 

 

 

 Ординація Вінниці. 1790. – 

Вінниця : Марцев О.М., 2019. – 72 с. 

 
У виданні представлений документ 

«Ординація Вінниці» — конституція 

міста XVIII ст., що юридично 

врегульовувала провідні сфери міського 

життя. Цей установчий документ 

побачив світ, коли Річ Посполита йшла до 

свого занепаду, а король намагався 

втримати владу і водночас іти на певні 

поступки. В той час органи місцевого 

самоврядування отримували ширші 

повноваження, а місто жило за чіткою 

організацією. Документ складається з 26 

розділів та переліку присяг президента 

міста, чиновників та городян. Текст 

подано мовою оригіналу та в українському перекладі. 
 

 

 

 

 

 

 

Бізнес-еліта Поділля: XVI 

Міжрегіональний конкурс = Business-

elites of Podillia: XVI The Interregional 

Competition / [уклад.: 

В. А. Кирницький, А. В. Кириницька, 

О. О. Ковальчук, В. А. Гаврилюк]. – 

Вінниця : Вінницька обласна 

Друкарня, 2019. – 112 с. : іл., фото. 

 

 У довіднику представлена 

інформація про підприємства 

Подільськогорегіону, що стали 

лауреатами Міжрегіонального конкурсу 

«Безнес-еліта Поділля»у 2019 році. 
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Плясовица Ю. А.  Городские 

откровения. Записки винницкого 

архитектора / Ю. А. Плясовица ; ред. 

Л. Рачек. – Вінниця : ПРАДА АРТ, 2016. – 

264 с. : іл. 

Полвека в городе. Это много или 

мало? 

У каждого свой ответ. Для 

архитектора - это ЭПОХА. 

Ты помнишь колбасу по 2.20, изучал 

трилогию Брежнева - «Малая земля - 

Целина - Возрождение». Просиживал 

штаны в своих НИИ, привык к дефициту и 

блату. Помнишь авоськи с мясом в 

форточке, старушек с кулечками для 

семечек и рулонами туалетной бумаги на шее. Собрал полное собрание 

сочинений анализов мочи. 

А потом вдруг кооперативы. Ваучеризация. Приватизация. Субси¬дии 

на коммуналку. Но, ты мог все это не заметить. Ведь ты СТРОИЛ НОВЫЙ 

ГОРОД - город твоей любви - ВИННИЦУ. 
 

Вінниця. Топ 10 = Vinnitsia. Top 10 : 

путівник. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 

24 с. : іл., фото.  

 
Путівник «Вінниця» покликаний 

зацікавити туристів як вітчизняних, так і 

з-за кордону до відвідин міста, яке є 

перлиною Поділля. Краєзнавче видання 

спершу знайомить із найдавнішими 

храмами різних релігійних конфесій. 

Наступні сторінки гостинно відчиняють 

двері двох меморіальних музеїв, що 

знайомлять із діяльністю М. Пирогова й 

М. Коцюбинського - видатних вінничан, 

відомих усьому світу. Затим упорядники 

путівника пропонують гостям оглянути 

найвидатніші культурні та архітектурні надбання міста. Ласкаво просимо 

до Вінниці! 
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Гайдуцький П. І.  Біль за Україну = 

Pain over Ukraine / П. І. Гайдуцький. – 

Київ : ДКС Центр, 2019. – 656 с. 

 
Ця книга про внутрішні та зовнішні, 

політичні та економічні потрясіння та 

виклики, що випали на долю України - 

загрожували її державності та 

зумовлювали вболювання за неї. 

Підготовлено на основі виступів та 

інтерв'ю Президента України (1994-2005 

pp.) JI. Кучми з проблемних питань 

формування національної єдності 

українського народу та зміцнення 

української державності. 

Для тих, кому болить за Україну. 

 
 

 Домбровський О.  Україна на 

розломі цивілізацій : зб. публ. 

/ О. Домбровський ; ред. 

С. Вишневська. – Вінниця : Вінницька 

газета, 2017. – 176 с. : іл., фото. 

 «Україна на розломі цивілізацій» 

Олександра Домбровського - це перша 

книга, яка видається в рамках роботи 

Інституту Глобальних Трансформацій. 

Це право «першовидання» Олександр 

Домбровський отримав не просто як 

глибокий аналітик-експерт і системний 

практик. Він є засновником та 

ініціатором створення нашого інституту 

й одним із організаторів його діяльності як 

голова Стратегічної ради Інституту 

Глобальних Трансформацій, кандидат 

економічних наук, Заслужений економіст України. 

Інститут Глобальних Трансформацій (IGT) є міжнародною неурядо-

вою організацією, заснованою в 2010 році за ініціативи групи провідних 

українських вчених, громадських діячів, політиків та економістів. Основними 

напрямками його діяльності є питання міжнародної політики та геопо-

літики, зовнішньої та безпекової політики України, розвиток енергетичного 

сектору Та глобальні тренди. 

Основною концепцією, яка лягла в основу функціонування IGT, було 

переконання, що в умовах глобалізації Україна та світ потребують нового 
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мислення, розробки сучасних підходів і принципів для розуміння і реагування 

на глобальні виклики та загрози. 

Тому книга «Україна на розломі цивілізацій» якнайточніше відображає 

дану концепцію, адже є спробою через призму «цивілізаційного розлому» 

розглянути культурні, історичні, міжнародні та внутрішньополітичні 

процеси, що відбувались і відбуваються в Україні й оточуючому її 

глобальному середовищі, а також сформувати бачення майбутнього 

розвитку нашої країни у новому світі, який нині формується. 

Чверть століття новітня історія незалежності України і особливо 

події останніх років, які розгорнулись у нашій державі, змінили країну, долі її 

людей та ставлення до України з боку міжнародної спільноти. Все це 

підтверджує не просто необхідність пошуку Україною свого місця у світі, а 

й потребу навчитися розуміти й прогнозувати процеси тектонічних 

глобальних політичних, історичних трансформацій, свідками та учасниками 

яких стає наше покоління. Без такого розумного підходу - правильно 

розуміючи своє місце та адекватно оцінюючи свої можливості - Україна не 

зможе вижити та належно розвиватися у цьому новому світі з багатьма 

викликами. 

 

Клочко І.  Буття на дотик 

/ І. Клочко. – Тернопіль : Навчальна книга 

- Богдан, 2018. – 176 с. 
Один із жанрів стародавньої 

японської літератури має назву «дзуйхіцу», 

що перекладається як «услід за пензликом». 

У дзуйхіцу переважають чорно-білі кольори 

й тісно переплітаються письмо й малюнок. 

Услід за пензликом творяться думки, 

фіксуються миттєві враження, снуються 

спогади, лунають вірші й музика, 

виникають образи й народжуються мрії. 

Дзуйхіцу словом і графічним рисунком 

зображає плин життя й осягає сутність 

буття як найближчого спільника життя. 

Книга «Буття на дотик» зіткана з 

невеликих фрагментів і розгорнутих есеїв, адже рука, що рухається услід за 

пензликом, може несподівано зупинитися й залишити на папері лише кілька 

рисок, декілька речень - невеликий ескіз, а може створити картину, багату 

графікою й образами. Тонкі обриси гірських краєвидів, мінливий плин 

сріблястої води, краплини роси, нанизані на осіннє павутиння, перламутрові 

весняні хмаринки, витончені, майже невагомі дерев’яні церкви, лет орла у 

високих небесах, розмаїття форм сніжинок, які повільно кружляють й 

спроквола вкривають білим килимом землю, ритуальний чай і запашна кава... 

Книга пропонує у щоденних дотиках до буття відкинути дріб’язковість та 

ілюзорні цінності, творити мистецький твір, що має назву «Життя». 
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Методичні видання 
1. Актуальні питання приватних галузей права : робоча програма = 

Current issues of private branches of law : освіт. ступінь "магістр" : галузь 
знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. "Право" / розроб. 
М. О. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 32 с. + Електронна копія. 

2. Архітектура та дизайн : робоча програма : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-
ресторанна справа" : освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" 
/ розроб.: Н. М. Чорна, С. В. Риндюк. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 19 с. + Електронна копія. 

3. Бухгалтерський облік в банках : робоча програма = Accounting in 
banks : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : освіт. прогр. "Облік і 
оподаткування" / розроб. І. В. Копчикова. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

4. Бухгалтерський облік в державному секторі : робоча програма : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 074 "Публічне управління та адміністрування" : 
спеціаліз. "Публічне управління та адміністрування" / розроб.: 
О. М. Откаленко, І. В. Копчикова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 23 с. + Електронна копія. 

5. Виробнича практика : робоча програма = Practikal training : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. "Менеджмент 
організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / розроб. 
Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
26 с. + Електронна копія. 

6. Вища та прикладна математика : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Higher and applied mathematics : освіт. ступінь 
"молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб.: 
Л. П. Гусак, І. О. Гулівата. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 110 с. + Електронна копія. 

7. Державна статистика : робоча програма : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : 
спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. 
"Публічне управління та адміністрування" / розроб. С. А. Сегеда. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 



 

 

27 

 

8. Державне управління та місцеве самоврядування : методичні 
рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец. 281 "Публічне 
управління та адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та 
адміністрування" / розроб. Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

9. Друга іноземна мова : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 
відносини" : освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. О. Б. Осаульчик. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 46 с. + 
Електронна копія. 

10. Економіка готелів і ресторанів : робоча програма : 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. – 
48 с. + Електронна копія. 

11. Економіка України : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні економічні 
відносини" : освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб.: 
О. М. Менчинська. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 32 с. + Електронна копія. 

12. Економічна статистика : робоча програма = Ekonomichna 
statystyka : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. 
І. Ф. Лобачева. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
24 с. + Електронна копія. 

13. Економічна теорія : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 
галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні 
відносини" : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 
"Міжнародні економічні відносини" : освіт. прогр. "ПУА", "Міжнародний 
бізнес" / розроб. Л. В. Осіпова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 36 с. + Електронна копія. 

14. Експертиза наркотичних, оруйних та вибухових речовин : робоча 
програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та експертиза в митній справі" 
/ розроб. С. О. Сіренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 27 с. + Електронна копія. 

15. Експертиза товарів : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 076 " 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. 



 

 

28 

 

"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. С. О. Сіренко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 30 с. + 
Електронна копія. 

16. Інвестиційне право : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : 
галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт прогр. "Право" / розроб. 
О. Ф. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
23 с. + Електронна копія. 

17. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма : 
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. – 
69 с. + Електронна копія. 

18. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = 
Foreign language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і 
оподаткування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Облік і оподаткування" / розроб. 
Н. Б. Іваницька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
44 с. + Електронна копія. 

19. Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма = 
Foreign language for specific purposes : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" : спеціаліз./освіт. прогр. "Фінанси, банківська 
справа та страхування" / розроб.: Н. Б. Іваницька, В. О. Нечипоренко. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 50 с. + 
Електронна копія. 

20. Іноземна мова спеціальності : робоча програма : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" : 
спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" : освіт. прогр. 
"Публічне управління та адміністрування" / розроб.: Н. Б. Іваницька, 
С. Д. Чугу. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + 
Електронна копія. 

21. Історія міжнародної торгівлі та торговельно-економічної думки : 
робоча програма = History of international trade and trade and economic 
thought : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" 
: спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Міжнародний бізнес" / розроб. М. В. Стопчак. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 

22. Історія української культури : завдання до практичних занять = 
History of Ukrainian Culture : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх галузей знань 
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/ розроб. Г. М. Красніцька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

23. Історія української культури : робоча програма = History of Ukrainian 
Culture : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. 
Г. М. Красніцька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
25 с. + Електронна копія. 

24. Контролінг : робоча програма : для всіх галузей знань : для всіх 
спеціальностей / розроб. Г. В. Іванченко. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 

25. Корпоративне управління : завдання до практичних занять : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 
/ розроб. Н. В. Корж. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2019. – 48 с. + Електронна копія. 

26. Менеджмент готелів і ресторанів : робоча програма : 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. – 28 с. + Електронна копія. 

27. Менеджмент соціального забезпечення : робоча програма : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. Е. О. Ковтун. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

28. Митна справа : робоча програма = Customs affair : для всіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. А. С. Тернова. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

29. Міжнародна торгово-економічна інформатика : робоча програма : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : 
спеціаліз. 292 "Міжнародні економічні відносини" : освіт. прогр. 
"Міжнародний бізнес" / розроб. С. А. Яремко. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 23 с. + Електронна копія. 

30. Міжнародне технічне регулювання : робоча програма : освіт. 
ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб. В. І. Паламарчук. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 14 с. + 
Електронна копія. 

31. Міжнародний менеджмент : робоча програма : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні 
економічні відносини" : освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб. 
Е. О. Ковтун. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
30 с. + Електронна копія. 
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32. Міжнародні стандарти контролю : робоча програма = International 
standards of control : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. Г. В. 
Даценко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 15 с. + 
Електронна копія. 

33. Моделювання фінансово-господарької діяльності підприємства : 
робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та 
поведінкові науки" : спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" : спеціаліз. 
"Міжнародний бізнес" / розроб.: В. В. Хачатрян, О. М. Менчинська. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + 
Електронна копія. 

34. Моніторинг та оцінювання державної політики : робоча пограма : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 
адміністрування" (07"Публічне управління та адміністрування") : спец. 281 
"Публічне управління а адміністрування" (074 "Публічне управління та 
адміністрування") : освіт. прогр. "ПУА" / розроб. Н. М. Махначова. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + 
Електронна копія. 

35. Організація державного фінансового контролю : робоча програма = 
Pablic financial control management : для всіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. Г. В. Даценко. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 

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

37. Пенсійна система : робоча програма = Retirement system : для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. Ю. А. Романовська. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 

38. Політологія : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 
"бакалавр" : для усіх галузей знань / розроб. М. М. Бичков. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 44 с. + Електронна копія. 

39. Проектування готелів : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" 
: галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна 
справа" : освіт. прогр. "Готельно-ресторанна справа" / розроб. 
Н. М. Чорна. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
29 с. + Електронна копія. 

40. Проектування закладів ресторанного господарства : робоча 
програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та 
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технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. прогр. "Ресторанні 
технології" / розроб. Н. М. Чорна. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 27 с. + Електронна копія. 

41. Психолінгвістичні аспекти перекладу : методичні рекомендації до 
самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 
"Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - англійська" / розроб. 
В. О. Нечипоренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 36 с. + Електронна копія. 

42. Публічне адміністрування : робоча програма : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування" (07 
"Управління та адміністрування") : спец. 281 "Публічне управління та 
адміністрування" (074 "Публічне управління та адміністрування" : освіт. 
прогр. "ПУА") / розроб. Н. М. Махначова. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 25 с. + Електронна копія. 

43. Публічне управління та адміністрування : робоча програма : 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. – 32 с. + Електронна копія. 

44. Робоча програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 074 
"Публічне управління та адміністрування" : д. ф. н. / розроб.: 
В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Н. М. Махначова, 
І. І. Ніколіна, О. О. Прутська, Т. І. Сухоребра. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 23 с. + Електронна копія. 

45. Системи технологій : робоча програма = Systems of technologies : 
освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз./освіт. прогр. 
"Менеджмент організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності" / розроб. Л. В. Бондарчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 13 с. + Електронна копія. 

46. Соціальна та демографічна статистика : робоча програма = Social 
and demographic statistics : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 23 
"Соціальна робота" : спец. "Соціальне забезпечення" : спеціаліз./освіт. 
прогр. "Соціальне забезпечення" / розроб. С. А. Сегеда. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 24 с. + Електронна копія. 

47. Статистика : робоча програма = Statistics : освіт. ступінь 
"молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
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спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз./освіт. прогр. "Маркетинг" / розроб. 
С. А. Сегеда. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
19 с. + Електронна копія. 

48. Статистика ринку товарів та послуг : робоча програма = Market 
for goods and services statistics : для усіх галузей знань та спеціальностей 
/ розроб. С. А. Сегеда. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 21 с. + Електронна копія. 

49. Стратегічне управління підприємством : робоча програма : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 073 "Менеджмент" : освіт. прогр. "Менеджмент організацій" 
/ розроб.: В. В. Боковець, М. А. Горшков. – Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 

50. Судова економічна експертиза : робоча програма = Forensic 
economic examination : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. 
В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2020. – 28 с. + Електронна копія. 

51. Сучасні лінгвістичні теорії : робоча програма = Modern linguistic 
theories : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : 
спец. 035 "Філологія" : спеціаліз./освіт. прогр. "Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - ангійська" / розроб. 
Н. Б. Іваницька. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
22 с. + Електронна копія. 

52. Теоретичні основи товарознавства : методичні рекомендації до 
самостійної роботи = Theoretical foundations of commodity science : освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : освіт. прогр. 
"Товарознавство та комерційна логістика" / розроб.: С. В. Гирич, 
А. С. Тернова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
24 с. + Електронна копія. 

53. Теоретичні основи товарознавства : робоча програма = Theoretical 
foundations of commodity science : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна 
логістика" / розроб.: С. В. Гирич, А. С. Тернова. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 26 с. + Електронна копія. 

54. Теорія і практика перекладу : робоча програма : освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини" : спец. 292 "Міжнародні 
економічні відносини" : освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб.: 
Н. Б. Іваницька, В. О. Нечипоренко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 28 с. + Електронна копія. 
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55. Тлумачення правових актів : робоча програма : освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. прогр. 
"Право" / розроб. О. Ф. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 20 с. + Електронна копія. 

56. Тлумачення правових актів : робоча програма = Interpretation of 
legal acts : для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. 
О. Ф. Мельничук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
19 с. + Електронна копія. 

57. Товарознавство. Непродовольчі товари : робоча програма = 
Commodity. Non-food products : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність" : освіт. прогр. "Товарознавство та комерційна 
логістика" / розроб.: С. О. Сіренко, А. С. Тернова, В. В. Шарко. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 77 с. + Електронна копія. 

58. Управління соціально-гуманітарним розвитком : робоча програма : 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 28 "Публічне управління та 
адміністрування" : освіт. прогр. "Публічне управління та адміністрування" 
/ розроб. Н. М. Махначова. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 

59. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : 
робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. прогр. 
"Готельно-ресторанна справа" / розроб.: Н. М. Чорна, В. В. Швець, 
О.  А. Іваніщева. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
22 с. + Електронна копія. 

60. Фізика для харчових технологій : робоча програма = Physics for food 
technologies : 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. – 25 с. + Електронна копія. 

61. Фізичне виховання : робоча програма = Physical Education : освіт. 
ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та спеціальностей 
/ розроб.: А. А. Бондар, С. В. Сальникова, М. І. Пуздимір. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 21 с. + Електронна копія. 

62. Фізичне виховання. Аеробіка : завдання до практичних занять = 
Physical Education. Aerobics : освіт. ступінь "бакалавр" : для усіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. С. С. Васькевич. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 42 с. + Електронні дані. 

63. Фізичне виховання. Аеробіка : робоча програма = Physical Education. 
Aerobics : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та 
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спеціальностей / розроб.: С. В. Сальникова, С. С. Васькевич. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 

64. Фізичне виховання. Аеробіка : робоча програма = Physical Education. 
Aerobics : освіт. ступінь "бакалавр" : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб.: С. В. Сальникова, С. С. Васькевич. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 22 с. + Електронна копія. 

65. Фізичне виховання. Баскетбол : робоча програма = Physical 
Education. Basketball : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб.: А. А. Бондар, В. В. Шкондя. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 

66. Фізичне виховання. Бокс : робоча програма = Physical Education. 
Boxing sport : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. С. В. Сальникова. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 16 с. + Електронна копія. 

67. Фізичне виховання. Волейбол : робоча програма = Physical Education. 
Volleyball : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб.: С. В. Сальникова, І. В. Рогаль. – Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 

68. Фізичне виховання. Легка атлетика : робоча програма = Physical 
Education. Athletics : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей 
знань та спеціальностей / розроб. М. І. Пуздимір. – Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 17 с. + Електронна копія. 

69. Фізичне виховання. Настільний теніс : робоча програма = Physical 
Education. Table tennis : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб.: А. А. Бондар, Ю. С. Чехівська. – 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. – 14 с. + 
Електронна копія. 

70. Фізичне виховання. Плавання : робоча програма = Physical Education. 
Swimming : освіт. ступінь "молодший бакалавр" : для усіх галузей знань та 
спеціальностей / розроб. С. В. Сальникова. – Вінниця : Редакційно-
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