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Поведінка споживачів : навч. 

посібник / Н. Л. Замкова, 

І. І. Поліщук, Н. Ю. Буга, 

К. Ю. Соколюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 200 с. + Електронна 

копія. 
В навчальному посібнику викладено 

теоретичні і методичні основи поведінки 
споживачів з метою підвищення 
ефективності маркетингової діяльності 
підприємства, розглянуто фактори 
зовнішнього і внутрішнього впливу та 
особливості прийняття рішень при купівлі 
індивідуальними й індустріальними 
споживачами. Висвітлено концептуальні 
засади використання маркетингових 
інструментів впливу на поведінку 

споживачів. Приділено увагу кількісним та якісним дослідженням поведінки 
споживачів. 

Теоретичний матеріал навчального посібника доповнено глосарієм, 
навчальним тренінгом до кожної теми, що містить тестові завдання, 
кросворди, ситуаційні (практичні) вправи. 

Навчальний посібник рекомендований для здобувачів вищої освіти 
економічних спеціальностей. 

 

 

 

Власенко І. Г.  Інновації у 

виробництві твердих сирів : 

монографія / І. Г. Власенко, 

Т. В. Семко, С. В. Гирич. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. – 144 с. + Електронна 

копія. 
В монографії розглянуто основні 

інноваційні процеси виробництва твердих 
сирів з використанням 
високотемпературної обробки молока - 
сировини для безпечності та якості 
продукції. Проведено аналіз методів 
математичного моделювання 
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технологічного процесу інтенсифікації посолки сиру. Математичний опис 
процесу виробництва сиру дозволяє всебічно дослідити вплив визначених 
технологічних факторів на вологість і рівень протеолізу білків у готовому 
продукті. Розглянуто технологічну схему приймання та високотемпературної 
обробки молока для виробництва сиру. Експериментально доведено суттєве 
зниження мікробіологічної забрудненості сировини та готового сиру при дії 
високотемпературної (ВТ) обробки. Для підтвердження наукової гіпотези 
високотемпературної обробки використали експериментальну установку 
високотемпературного пароконтактного оброблення. Проведено нормативно-
технологічні розрахунки та оптимізацію процесів . 

Видання призначено для інженерів, технологів та механіків 
молокопереробних виробництв, наукових співробітників, студентів, магістрів 
та аспірантів. 

 

 
 

Гладій І. О.  Управлінська 

звітність : навч. посібник / І. О. Гладій, 

О. М. Дзюба, Л. А. Майстер. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2019. – 260 с. + Електронна 

копія. 
Висвітлено обліково-аналітичне 

забезпечення управлінської звітності, її 
мета, інформаційні потреби споживачів 
звітності, склад звітності, вимоги та 
принципи складання, порядок заповнення 
та відповідальність підприємств і 
працівників за достовірність звітності, 
яка є важливим джерелом інформації для її 
користувачів при формуванні поточних і 
стратегічних управлінських рішень. 

Рекомендується для здобувачів вищої 
освіти, практикуючих бухгалтерів, 

аудиторів, фінансистів, економістів і всіх, хто прагне поглибити свої знання з 
обліку та набути навиків формування управлінської звітності підприємства. 
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Конституція України : станом на 

20 травня 2019 року (відповідає 

офіційному текстові). – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 66 с. 

 
Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на 20 
травня 2019 року (відповідає офіційному 
текстові). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративне судочинство. 

Процесуальні документи : практичний 

коментар та зразки / упоряд.: 

К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, 

О. С. Дніпров, О. Ю. Дрозд, 

В. Я. Мацюк, С. В. Пєтков. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 152 с. 

 
Під передумовами права на подання 

позову розуміються такі факти 
процесуального характеру, з наявністю 
або відсутністю яких процесуальний закон 
пов'язує виникнення права на звернення до 
адміністративного суду. 

Відтак процедура захисту порушених 
прав і свобод осіб в адміністративному 
судочинстві носить складний характер, а 
тому запропонований до уваги читачів 

посібник має налаштувати широкий загал та допомогти здійснити необхідні 
заходи на захист порушених прав. 

У посібнику також запропоновані приклади документів процесуального 
характеру, які притаманні цивільному судочинству.  
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Кодекс адміністративного 

судочинства України : чинне 

законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 166 с. 

 
Кодекс адміністративного 

судочинства України *текст+ чинне 
законодавство України зі змінами та 
доповненнями станом на З ЧЕРВНЯ 2019 p.: 
(відповідає офіційному текстові). ’ 

 

 

 

 

Науково-практичний коментар 

Кодексу адміністративного 

судочинства України : станом на 15 

березня 2019 року / С. В. Банах, 

Ю. О. Буглак, К. А. Бабенко та ін. ; за 

заг. ред. Д. В. Журавльова. – Київ : ВД 

"Професіонал", 2019. – 419 с. 
У цьому науково-практичному 

коментарі подано постатейний аналіз 
чинної редакції Кодексу адміністративного 
судочинства України з урахуванням змін і 
доповнень, внесених до нього станом на 
березень 2019 року. 

Детально розглянуто усі 8 розділів 
коментованого Кодексу, особливу увагу 
приділено аналізу положень, присвячених 
новелам апеляційного і касаційного прова-
дження в адміністративних справах та 
підставам і порядку перегляду судових 

рішень Верховним Судом України, виходячи з нової системи судоустрою України. 
Додаються тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з питань 
організації адміністративного судочинства, широко аналізується судова 
практика щодо застосування окремих положень КАСУ.  

Мета коментаря - дати чітке системне уявлення про адміністративний 

юрисдикційний процес як врегульовану нормами адміністративного 
процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому 
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законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних 
адміністративних процесуальних прав, обов’язків і адміністративних 
процесуальних дій суду та учасників процесу з їх реалізації. 

Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів та інших 
практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться 
питаннями організації і вирішення судами справ в порядку адміністративного 
судочинства. 

 

 

Зразки процесуальних 

документів у адміністративному 

судочинстві : скарги, заяви, 

клопотання, відзиви, заперечення, 

позови / упоряд.: С. В. Пєтков, 

Н. О. Армаш, Д. В. Журавльов, 

Є. Ю. Соболь. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 78 с. 

 

Для реалізації права на подання 
адміністративного позову необхідний ряд 
передумов. 

Під передумовами права на подання 
позову розуміються такі факти процесуа-
льного характеру, з наявністю або 
відсутністю яких процесуальний закон 
пов'язує виникнення права на звернення до 

адміністративного суду. 
Відтак процедура захисту порушених прав і свобод осіб в 

адміністративному судочинстві носить складний характер, а тому 
запропонований до уваги читачів посібник має налаштувати широкий загал та 
допомогти здійснити необхідні заходи на захист порушених прав.  

У посібнику також запропоновані приклади документів процесуального 
характеру, які притаманні адміністративному судочинству.  
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Кодекс України про 

адміністративні правопорушення : 

чинне законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 252 с. 
 

Кодекс України про адміністративні 
правопорушення *текст+ чинне f 
законодавство України зі змінами та 
доповненнями станом на З червня 2019 p.: 
(відповідає офіційному текстові).  

 

 

 

 

 

Господарський кодекс України : 

чинне законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 150 с. 

Чинне законодавство України зі 
змінами та доповненнями станом на З 
червня 2019 року (відповідає офіційному 
текстові). 
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Науково-практичний коментар 

Господарського кодексу України : 

станом на 5 квітня 2019 року 

/ А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, 

Р. В. Батіг та ін. ; за заг. ред. 

В. В. Галунька. – Київ : 

ВД "Професіонал", 2019. – 740 с. 
У даному науково-практичному 

коментарі на основі наукового аналізу 
чинного Господарського кодексу України та 
узагальнення правозастосовної практики, 
зокрема щодо вирішення судами 
господарських спорів наводиться 
постатейне тлумачення його положень, 
що визначають основні засади 
господарювання в Україні і регулюють 
господарські відносини, що виникають у 
процесі організації та здійснення 

господарської діяльності між суб’єктами 
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин 
у сфері господарювання. 

Видання розраховане на адвокатів, юрисконсультів, працівників судових і 
правоохоронних органів, а також науковців, викладачів, аспірантів і студентів . 

 

Господарський процесуальний 

кодекс України : чинне законодавство 

зі змінами та доповненнями станом 

на 3 червня 2019 року (відповідає 

офіційному текстові). – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 152 с. 
 

Господарський процесуальний кодекс 
України *текст+ чинне законодавство 
України зі змінами та доповненнями 
станом на З червня 2019 p. (відповідає 
офіційному текстові).  
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Науково-практичний коментар 

Господарського процесуального 

кодексу України : станом на 

7 вересня 2018 року / С. В. Банах, 

Ю. О. Буглак, К. З. Возьний та ін. ; за 

заг. ред. С. О. Короєда. – Київ : 

ВД "Професіонал", 2018. – 400 с. 
У даному науково-практичному 

коментарі подано ґрунтовний аналіз 
чинної редакції Господарського 
процесуального кодексу України з 
урахуванням останніх змін і доповнень. 

Мета коментаря - дати чітке 
системне уявлення про господарський 
процес як врегульовану нормами 
господарського процесуального права 
діяльність суду, що здійснюється в 
установленому законом порядку та 

визначається системою взаємопов'язаних 
господарських процесуальних прав, обов'язків і господарських процесуальних дій 
суду, органу державного виконання та учасників процесу з їх реалізації  

 

Господарське судочинство. 

Процесуальні документи : практичний 

коментар та зразки / упоряд.: 

К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, 

О. С. Дніпров, О. Ю. Дрозд, 

В. Я. Мацюк, С. В. Пєтков. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 176 с. 
Посібник розрахований на юристів 

господарської спеціалізації, керівників, 
суб’єктів господарювання, фізичних осіб - 
підприємців. 

Зміст збірника подано з урахуванням 
останніх змін до чинного законодавства 
України. Також читачам пропонуються 
матеріали довідкового та методичного 
характеру. 
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Господарські договори: правове 

визначення, законодавче 

регулювання, зразки окремих видів 

договорів : практичний посібник 

/ упоряд.: А. А. Верховець, 

О. С. Удовиченко, К. І. Чижмарь, 

Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2019. – 84 с. 

Поняття «господарський договір» 
доволі широко використовується у 
юридичній практиці, але досі є явищем 
спірним, за великим рахунком 
невизначеним у правовому сенсі. 

Вітчизняна юридична наука та 
практика успадкували радянську 
цивілістичну спрямованість, і навіть 
прийняття свого часу Господарського 
кодексу України не виправило ситуацію. 

Більш того зараз, за часів суттєвих змін, якщо не сказати реформаторських 
змін, вітчизняне законодавство готове позбавитися цього нормативного 
акту. Дуже голосно лунають пропозиції щодо скасування цього кодексу.  

Завданням цього посібника - надання практичних порад учасникам 
господарської діяльності і спрямувати читачів у поточному становищі 
правового регулювання цієї діяльності. 

Рекомендуємо посібник практикуючим правникам, суб’єктам господарських 
відносин - підприємцям, студентам юридичних факультетів. 

 

Зразки процесуальних документів у 

господарському провадженні : листи, 

претензії, відповіді на претензії, позовні 

заяви, відзиви на позовні заяви, 

оскарження судових рішень / упоряд.: 

С. М. Грудницька, К. І. Чижмарь, 

Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 80 с. 

Посібник розрахований на юристів 
господарської спеціалізації, керівників, 
суб’єктів господарювання, фізичних осіб - 
підприємців. 

Зміст збірника подано з урахуванням 
останніх змін до чинного законодавства 
України.  
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Житловий кодекс України : чинне 

законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 54 с. 
 
Житловий кодекс України *текст+ 

чинне законодавство України зі змінами та 
доповненнями станом на З червня 2019 p.: 
(відповідає офіційному текстові).  

 

 

 

 

Земельний кодекс України : 

чинне законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 104 с. 
 
Земельний кодекс України *текст+ 

чинне законодавство України зі змінами та 
доповненнями станом на З червня 2019 p.: 
(відповідає офіційному текстові).  
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Кодекс законів про працю 

України : чинне законодавство зі 

змінами та доповненнями станом на 3 

червня 2019 року (відповідає 

офіційному текстові). – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 84 с. 

Кодекс законів про працю України 
*текст+ чинне законодавство ’ України зі 
змінами та доповненнями станом на з 
червня 2019 p.: (відповідає офіційному 
текстові). 

  

 

 

 

Науково-практичний коментар 

Кодексу законів про працю України : 

станом на 5 лютого 2019 року 

/ А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, 

В. А. Багрій та ін. ; за заг. ред. 

Д. В. Журавльова, О. М. Обушенка. – 

Київ : ВД "Професіонал", 2019. – 344 с. 
 
У даному науково-практичному 

коментарі подано ґрунтовний аналіз 
чинної редакції Кодексу законів про працю 
України з урахуванням останніх змін і 
доповнень. 

Коментар, призначений для 
практичного застосування і зацікавить 
керівників підприємств, установ, 
організацій, працівників профспілкових ор-
ганізацій, практикуючих правників, 
студентів юридичних факультетів та 

всіх, хто цікавиться трудовим правом. 
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Кримінальний кодекс України : 

чинне законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 177 с. 

 
Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на З 
червня 2019 року (відповідає офіційному 
текстові). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кримінальний процесуальний 

кодекс України : чинне 

законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 274 с. 

 
Кримінальний процесуальний кодекс 

України *текст+ чинне законодавство 
України зі змінами та доповненнями 
станом на З червня 2019 p.: (відповідає 
офіційному текстові). 
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Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України : станом 

на 5 лютого 2019 року / А. В. Андрєєв, 

Р. В. Батіг, О. О. Беспалов та ін. ; за заг. 

ред. М. В. Лошицького. – Київ : 

ВД "Професіонал", 2019. – 792 с. 

У даному науково-практичному 
коментарі подано постатейний аналіз 
положень Кримінального кодексу України 
з урахуванням останніх змін і доповнень 
станом на 5 лютого 2019 року. 

В процесі підготовки коментаря 
автори намагались зробити акцент саме 
на практичному аспекті застосування 
норм Кримінального кодексу України з 
урахуванням особливостей тієї сфери 
суспільних відносин, якої вони стосуються. 

Видання розраховано на суддів, 
працівників правоохоронних органів, практикуючих юристів, студентів, 
аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання в галузі кримінального 
законодавства в Україні.. 

Кримінальне судочинство. 

Процесуальні документи : практичний 

коментар та зразки / упоряд.: 

К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, 

О. С. Дніпров, О. Ю. Дрозд, В. Я. Мацюк, 

С. В. Пєтков. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 184 с. 

За новим КПК суттєво змінилась сама 
філософія кримінального провадження, 
тому завданням цього посібника є 
звичайна констатація необхідних дій 
сторони захисту у кримінальному 
провадженні та процесуальних 
документів, що властиві захисту у певних 
стадіях кримінального провадження. 

Зазначені межі та зміст посібника 
ґрунтуються на тому невеликому досвіді 
практичного застосування нової редакції 
КПК України, що існує у правовій практиці 

з моменту прийняття нового КПК та наявного застосування його приписів.  
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Зразки процесуальних документів у 

кримінальному судочинстві : скарги, 

заяви, клопотання, заперечення, відводи 

/ упоряд.: С. С. Чернявський, 

С. В. Пєтков, Л. Д. Удалова, 

В. М. Стратонов. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 92 с. 

За новим КПК суттєво змінилась сама 
філософія кримінального провадження, 
тому завданням цього посібника є 
звичайна констатація необхідних дій 
сторони захисту у кримінальному 
провадженні та процесуальних 
документів, що властиві захисту у певних 
стадіях кримінального провадження. 

Зазначені межі та зміст посібника 
ґрунтуються на тому невеликому досвіді 
практичного застосування нової редакції 

КПК України, що існує у правовій практиці з моменту прийняття нового КПК 
та наявного застосування його приписів. 

 

Зразки процесуальних документів 

та бланків у кримінальному 

провадженні : з коментарями та 

поясненнями / упоряд.: 

С. С. Чернявський, С. В. Пєтков, 

Л. Д. Удалова, В. М. Стратонов. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2019. – 350 с. 

За новим КПК суттєво змінилась сама 
філософія кримінального провадження, 
тому завданням цього посібника є 
звичайна констатація необхідних дій 
сторони захисту у кримінальному 
провадженні та процесуальних 
документів, що властиві захисту у певних 
стадіях кримінального провадження. 

Зазначені межі та зміст посібника 
грунтуються на тому невеликому досвіді 
практичного застосування нової редакції 

КПК України, що існує у правовій практиці з моменту прийняття нового КПК 
та наявного застосування його приписів. 

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного 
законодавства України.  
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Зразки процесуальних 

документів у кримінальному 

провадженні : практичний коментар-

роз'яснення / упоряд.: 

А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – 

Київ : Центр учбової літератури, 

2018. – 238 с. 

 
Практичний посібник - коментар 

розрахований на суддів, прокурорів, 
слідчих, співробітників оперативних 
підрозділів та адвокатів для 
використання в практичній роботі, а 
також як навчальний посібник для 
студентів навчальних учбових закладів, 
які готують фахівців в галузі права. 

 

 

 

Митний кодекс України : чинне 

законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 288 с. 
 

Чинне законодавство України зі 
змінами та доповненнями станом на З 
червня 2019 року (відповідає офіційному 
текстові). 
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Податковий кодекс України : 

чинне законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 680 с. 

Податковий кодекс України *текст+ 
чинне законодавство України зі змінами 
та доповненнями станом на З червня 
2019 p.: (відповідає офіційному текстові). 

 
 

 

 

 

Науково-практичний коментар 

Цивільного кодексу України : станом 

на 2 вересня 2019 року 

/ К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик 

та ін. ; за заг. ред. С. О. Короєда. – 

Київ : ВД "Професіонал", 2019. – 1152 с. 

 
У даному науково-практичному 

коментарі подано постатейний аналіз 
чинної редакції Цивільного кодексу України 
з урахуванням змін і доповнень станом на 
2 вересня 2019 року. 

Видання розраховано на суддів та 
працівників суду, адвокатів, прокурорів, 
нотаріусів, студентів, аспірантів і 
викладачів юридичних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, а також усіх, 
хто цікавиться питаннями організації і 

провадження судами справ в порядку цивільного судочинства.  
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Науково-практичний коментар 

Цивільного процесуального кодексу 

України : станом на 5 лютого 2019 року 

/ К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик та 

ін. ; за заг. ред. С. О. Короєда. – Київ : 

ВД "Професіонал", 2019. – 496 с. 

У даному науково-практичному коментарі 
подано постатейний аналіз чинної редакції 
Цивільного процесуального кодексу України з 
урахуванням змін і доповнень станом на 5 
лютого 2019 року. 

Видання розраховано на суддів та 
працівників суду, адвокатів, прокурорів, нота-
ріусів, студентів, аспірантів і викладачів 
юридичних спеціальностей вищих навчальних 
закладів, а також усіх, хто цікавиться 
питаннями організації і провадження судами 
справ в порядку цивільного судочинства. 

 

 

Зразки процесуальних 

документів у цивільному 

судочинстві : листи, скарги, заяви, 

позовні заяви, відзиви на позовні 

заяви, оскарження судових рішень 

/ упоряд.: С. О. Короєд, К. І. Чижмарь, 

Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 108 

с. 
Мета цього збірника - зорієнтувати 

звичайного громадянина у складнощах ци- 
вільно-процесуальних відносин, надання 
йому можливості самостійно оцінити свої 
сили при захисті своїх прав, можливості 
здійснення самостійного і вільного вибору 
при здійсненні цивільного провадження, 
запобігання помилкам при складанні про-

цесуальних документів у разі, коли немає можливості скористатись 
юридичною допомогою. 
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Процесуальні документи у 

сфері цивільно-правових відносин : 

зразки документів, коментарі, 

роз'яснення / упоряд.: К. І. Чижмарь, 

Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков, 

М. А. Хомішин. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 184 с. 
Мета цього збірника - зорієнтувати 

звичайного громадянина у складнощах 
цивільно-процесуальних відносин, надання 
йому можливості самостійно оцінити свої 
сили при захисті своїх прав, можливості 
здійснення самостійного і вільного вибору 
при здійсненні цивільного провадження, 
запобігання помилкам при складанні 
процесуальних документів у разі, коли 
немає можливості скористатись юри-
дичною допомогою. 

У посібнику також запропоновані приклади документів процесуального 
характеру, які притаманні цивільному судочинству. 

 
 

Корнєєв Ю. В.  Земельне право 

України : навч. посібник 

/ Ю. В. Корнєєв. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 200 с.  
Навчальний посібник розрахований на 

студентів, слухачів, аспірантів вищих 
навчальних закладів. Структура 
навчального посібника побудована на 
найбільш оптимальному та легкому 
поданні матеріалу студентам - у 
запитаннях і відповідях. Даний посібник 
стане у пригоді всім, хто бажає озброїти 
себе системою знань з курсу земельного 
права, які стануть у пригоді в практичній 
діяльності кожного юриста. 
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Савченко А. В.  Кримінальне 

право України. Загальна та 

Особлива частини (у схематичних 

діаграмах) : навч. посібник 

/ А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2019. – 312 

с. 
У навчальному посібнику у вигляді 

схематичних діаграм викладені поло-
ження Загальної та Особливої частин 
кримінального права України. Такий підхід 
значно підвищує візуальне сприйняття 
та логічне розуміння навчального 
матеріалу, сприяючи кращому засвоєнню 
необхідних знань. 

Для студентів, слухачів і курсантів 
вищих юридичних навчальних закладів 
України, учених, викладачів та аспірантів, 
працівників правоохоронних органів, 
адвокатів, суддів, а також всіх, хто 

цікавиться питаннями кримінального права. 
 

 

Корнєєв Ю. В.  Транспортне 

право України : навч. посібник 

/ Ю. В. Корнєєв. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 168 с. 
Навчальний посібник розрахований 

на студентів, слухачів, аспірантів 
вищих навчальних закладів. Структура 
навчального посібника побудована на 
найбільш оптимальному та легкому 
поданні матеріалу студентам - у 
запитаннях і відповідях. Даний посібник 
стане у пригоді всім, хто бажає 
озброїти себе системою знань з курсу 
транспортного права, які стануть у 
пригоді в практичній діяльності 
кожного юриста. 
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Бойко М. Д.  Трудове право 

України : навч. посібник 

/ М. Д. Бойко. – 3-тє вид., перероб. та 

допов. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 392 с. 

У цьому посібнику зібрані та 
упорядковані лекції з трудового права 
України відповідно до програми «Трудове 
право» для вищих навчальних закладів за 
спеціальністю «Правознавство». 

Посібник розрахований на студентів, 
які навчаються за спеціальністю «Право-
знавство», а також на студентів 
неюридичних спеціальностей, які 
вивчають основи правознавства. 
Посібник може стати в нагоді також 
аспірантам, викладачам права, 

спеціалістам-практикам. усім, кого цікавлять питання правового регулювання 
трудової діяльності в умовах формування ринкових відносин в Україні.  

 

 

 

Вишновецька С. В.  Міжнародне 

приватне право : навч. посібник 

/ С. В. Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. – 

Київ : Центр учбової літератури, 

2019. – 228 с. 

 
Навчальний посібник розрахований на 

студентів, слухачів, аспірантів вищих 
навчальних закладів. Структура 
навчального посібника побудована на 
найбільш оптимальному та легкому 
поданні матеріалу студентам - у 
запитаннях і відповідях. Даний посібник 
стане у пригоді всім, хто бажає озброїти 
себе системою знань з курсу міжнародного 
приватного права, які стануть у пригоді в 
практичній діяльності кожного юриста. 
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Дахно І. І.  Право Європейського 

Союзу : навч. посібник / І. І. Дахно, 

В. М. Алієва-Барановська. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 416 

с. 
Ця книга є логічним продовженням 

напрацювань професора І. І. Дахна з права 
Європейського Союзу, опублікованих 
видавництвом «Центр учбової 
літератури». Містить новий матеріал, 
якого не було в попередніх книгах. Цей 
матеріал читач не знайде в Інтернеті та 
книгах інших авторів. Книга спрямована на 
задоволення освітніх і професійних 
інтересів читачів. Може викорис-
товуватися при викладанні і вивченні 
таких дисциплін як «Право Європейського 
Союзу», «Міжнародне право». 

«Міжнародне економічне право», «Міжнародні економічні відносини» тощо.  
Для викладачів, аспірантів, студентів та широкого читацького загалу, 

який цікавиться Європейським Союзом. 
 

 

Дахно І. І.  Міжнародне 

економічне право-2 : навч. посібник 

/ І. І. Дахно, В. М. Алієва-

Барановська. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 368 с. 
Цей навчальний посібник є логічним 

продовженням навчального посібника 
професора 1.1. Дахна «Міжнародне 
економічне право». Матеріал викладено за 
оригінальною схемою, яка не зустрічається 
в книгах інших авторів. Залучено такий 
матеріал, який відсутній в інших книгах і є 
корисним не лише з пізнавальної, а й 
практичної точок зору. 

Навчальний посібник може 
використовуватися при викладанні та 
вивченні таких дисциплін як «Міжнародне 
право», «Міжнародне економічне право», 

«Міжнародні економічні відносини» тощо, а також в процесі вивчення 
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англійської мови. 
Для викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів, фахівців-

практиків, а також широкого читацького загалу, що цікавиться сучасними 
проблемами міжнародного публічного права і вивченням ділової англійської 
мови. 

 

       Гультай М. М.  Конституційна 

скарга у механізмі доступу до 

конституційного правосуддя : 

монографія / М. М. Гультай. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2019. – 

270 с. 
Монографія грунтується на 

Конституції України, законах та інших 
нормативно-правових актах у галузі 
конституційного права України з 
урахуванням останніх законодавчих змін. У 
них розкривається зміст інституту 
конституційної скарги, аналізується її 
значення у механізмі індивідуального 
доступу до конституційного правосуддя, 
визначається її правова природа та різні 
аспекти прояву в контексті законодавчого 
впровадження, з урахуванням найкращого 

світового досвіду функціонування цього інституту та сучасних умов 
вітчизняної конституційно-правової 
практики, а також основних інститутів 
конституційного права України. Робота 
призначена для студентів юридичних вузів 
та факультетів, тих, хто цікавиться 
проблемами конституційної юстиції, а 
також громадян України. 

 

 

Перевірки, що здійснюються 

податковими органами Державної 

фіскальної служби України : види, 

порядок проведення, строки, 

оскарження. Практ. посібник / упоряд. 

Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 248 с. 

 



24 

 

 
 

У посібнику цілком нейтрально і неупереджено визначені види податкових 
перевірок, підстави та строки їх проведення, права і обов’язки як податківців 
так і підприємців під час цих перевірок, а також можливість оскарження їх 
проведення чи їх наслідків. Надана сучасна судова практика, а також 
матеріали про відповідальність за порушення у сфері оподаткування.  

Зазначене видання розраховане, перш за все, на широке коло читачів, що є 
підприємцями, а також стане у нагоді студентам юридичних факультетів.  

 

Мокій А. І.  Міжнародні 

організації : навч. посібник 

/ А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – 

Київ : Центр учбової літератури, 

2018. – 280 с. 
У навчально-методичному посібнику 

відображені зміст, структура, завдання 
та основні розділи дисципліни 
«Міжнародні організації». Висвітлюються 
напрями і форми впливу міжнародних 
організацій на взаємозв’язки між 
державами, розглядаються структура, 
цілі та економічні функції міжнародних 
організацій, аналізуються проблеми розви-
тку міжнародних інститутів регулювання 
взаємовідносин між країнами. 

 

 

Банкрутство. Законодавство. 

Роз'яснення. Судова практика : практ. 

посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. – 

Київ : Центр учбової літератури, 

2018. – 360 с. 
Посібник розрахований на суддів, 

адвокатів, арбітражних керуючих (роз-
порядників майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів) для використання в прак-
тичній роботі, а також як навчальний 
посібник для студентів навчальних учбо-
вих закладів, які готують фахівців в галузі 
права. 
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Закон України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом" : чинне 

законодавство України зі змінами та 

доповненнями (відповідає 

офіційному текстові). – Київ : Центр 

учбової літератури, 2016. – 106 с. 

Закон України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» *текст+ чинне 
законодавство України зі змінами та 
доповненнями: (відповідає офіційному 
текстові): - К. : «Центр учбової 
літератури», 2016.-106 с. 

 
 

 

Мальська М. П.  Корпоративне 

управління: теорія та практика : 

підручник / М. П. Мальська, 

Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 360 

с. 
Підручник “Корпоративне управління: 

теорія та практика” передбачає си-
стемне викладення основ 
корпоративного менеджменту - теорію і 
практику управління корпоративними 
підприємствами в умовах ринкової 
економіки. 

Вирішуються задачі визначення 
проблем управління корпоративними 
правами власників, раціонального 
управління акціонерними товариствами 
та товариствами з обмеженою 
відповідальністю, встановлення 

специфіки роботи фондового ринку та встановлення балансу інтересів 
інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.  
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Іванюта Т. М.  Економічна 

безпека підприємства : навч. 

посібник / Т. М. Іванюта, 

А. О. Заїчковський. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. – 256 с. 
В даному навчальному посібнику 

розглянуті сутність та складові 
елементи економічної безпеки держави, 
регіону, підприємства. Викладені основи 
правового регулювання комерційної 
таємниці за кордоном та у вітчизняному 
законодавстві. Обґрунтована 
необхідність в інформації на підприємстві 
та наведені методи її збирання. І наведені 
заходи щодо забезпечення безпеки 
підприємства та його інформації, а 
також технічні засоби захисту. 

Призначена для студентів економічних юридичних спеціальностей, 
менеджерів, маркетологів, керівників підприємств, співробітників служб 
економічної безпеки підприємств. 

 

Мусатов А. В.  Учебник 

менеджера ресторана : 31-

дневный план обучения 

менеджера ресторана. Материал 

для чтения, контрольные формы, 

бланки, шаблоны, практические 

задания / А. В. Мусатов. – Киев, 

2019. – 470 с. 
Это учебное пособие не является (и 

не может являться) универсальным 
учебником для менеджеров любого 
уровня, ресторанов всех возможных 
концепций, предприятий любого 
региона любой страны. Оно 
непременно должно быть 
адаптировано в соответствии со 
спецификой конкретного бизнеса и 
требованиями действующего в вашем 
регионе Законодательства. 
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Брюханова Г. В.  Комп'ютерні 

дизайн-технології : навч. посібник для 

студ. вищ. навч. закл. 

/ Г. В. Брюханова. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2018. – 180 с. 
Навчальний посібник присвячено 

актуальним проблемам підготовки 
фахівців з дизайну реклами. Висвітлено 
основні поняття комп'ютерних дизайн 
технологій; використання програм для 
комп'ютерного дизайну та комп'ютерні 
технології у роботі дизайнера; розглянуто 
технологічні особливості підготовки 
файлів до друку. 

Для викладачів і студентів вищих 
навчальних закладів напряму 
«Мистецтво» спеціальності «Дизайн». 

 

 

Бочелюк В. Й.  Юридична 

психологія : навч. посібник 

/ В. Й. Бочелюк. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 336 с. 
Запропонований термінологічний 

словник містить найважливіші терміни 
та словосполучення українською, 
російською та англійською мовами, які 
широко використовуються у вітчизняному 
бухгалтерському обліку, притаманні 
міжнародній обліковій та фінансовій 
термінології, стосуються юридичної 
справи, статистики та соціології, а 
також сфери бізнесу, комерції, 
маркетингу, менеджменту та часто 
зустрічаються у ділових документах. При 
розкритті змісту термінів використано 
нормативні документи, національні та 
міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. 
Словник покликаний полегшити засвоєння основних економічних понять 

майбутніми фахівцями, сприяти їх успішній професійній діяльності в 
міжнародному соціально-економічному просторі.  
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Опорні конспекти 
1. Ніколіна І. І.  Моделі економічної динаміки : опорний конспект лекцій 

/ І. І. Ніколіна. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 81 с. + 

Електронна копія. 

2. Штифурак В. Є.  Психологія торгівлі : опорний конспект лекцій 

/ В. Є. Штифурак. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 74 

с. + Електронна копія. 

3. Андрущенко Н. О.  Управління бізнес-процесами : опорний конспект лекцій 

/ Н. О. Андрущенко. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 82 

с. + Електронна копія. 

4. Дзюба О. М.  Управління публічними закупівлями : опорний конспект лекцій 

/ О. М. Дзюба. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 63 с. + 

Електронна копія. 

 

Методичні видання 
1. Адвокатура і нотаріат : завдання до практичних занять : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 08 "Право" / розроб. В. М. Панькевич. – Вінниця : 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 36 с. + Електронна копія. 

2. Адміністративні послуги : методичні рекомендації до самостійної 

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

адміністрування" / розроб. Н. М. Махначова, І. Ю. Семенюк. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 25 с. + Електронна копія. 

3. Аудиторський консалтинг : методичні рекомендації до самостійної 

роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

/ розроб. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2019. – 25 с. + Електронна копія. 

4. Безпека інформаційних систем та мереж : методичні рекомендації до 

самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки" / розроб. Л. П. Половенко. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 54 с. + Електронна копія. 

5. Бізнес-інжиніринг : методичні рекомендації до самостійної роботи : 

освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. 

О. М. Кульганік. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 26 с. + 

Електронна копія. 

6. Біржова торгівля : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. 

ступінь "бакалавр" : галузь знань 29 "Міжнародні відносини", 07 "Управління та 

адміністрування" / розроб. О. П. Недбалюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 44 с. + Електронна копія. 

7. Бренд-менеджмент : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" / розроб. 

А. М. Танасійчук. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 22 

с. + Електронна копія. 

8. Бухгалтерський облік в торгівлі : методичні рекомендації до самостійної 

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

адміністрування" / розроб. І. В. Копчикова. – Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 30 с. + Електронна копія. 
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9. Бухгалтерський облік в торгівлі : робоча програма : освіт. ступінь 

"бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / розроб. І. В. 

Копчикова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 20 с. + 

Електронна копія. 

10. Виробнича (переддипломна) практика : робоча програма : освіт. 

ступінь "магістр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" / розроб. С. А. 

Яремко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 18 с. + 

Електронна копія. 

11. Виробнича практика : наскрізна програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

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

Мазуркевич, Н. В. Онищук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2019. – 24 с. + Електронна копія. 

12. Виробнича практика : наскрізна програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

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

"Туризм" / розроб.: Н. М. Чорна, А. В. Лук'янець. – Вінниця : Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 22 с. + Електронна копія. 

13. Виробнича практика : наскрізна програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 18 "Виробництво та технології" : срец. 181 "Харчові технології" : освіт. 

прогр. "Харчові технології" / розроб.: Т. В. Семко, О. А. Іваніщева. – Вінниця : 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 23 с. + Електронна копія. 

14. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 056 "Міжнародні 

економічні відносини" : освіт. прогр. "Міжнародний бізнес" / розроб.: В. В. 
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редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 28 с. + Електронна копія. 
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Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 41 с. + Електронна копія. 
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Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 35 с. + Електронна копія. 

37. Інжиніринг будівель : методичні рекомендації до самостійної роботи для 
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відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 55 с. + Електронна копія. 
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методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : 

галузь знань 29 "Міжнародні відносини" / розроб. М. В. Стопчак. – Вінниця : 
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"Управління та адміністрування" / розроб. Л. М. Маршук. – Вінниця : Редакційно-
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