
ООссттаанннніі  ннааддххоодджжеенннняя    
ллііттееррааттууррии  ддоо  ббііббллііооттееккии  
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Це перша оригінальна тритомна праця вітчизняних учених економістів-

фінансистів з еволюції фінансової думки України. 

У першому томі розкриваються теоретико-методологічні засади 

фінансової думки, висвітлюються питання ґенези, становлення і розвитку 

фінансової науки від найдавніших часів до сьогодення. Крізь призму 

еволюції національної та світової фінансової думки висвітлено широке коло 

питань, пов'язаних з фінансами та розвитком фінансової науки в історичному 

аспекті. Ця масштабна праця певною мірою є своєрідною атестацією зрілості 

вітчизняної фінансової науки на етапі її відродження на початку третього 

тисячоліття. 

У другому томі містяться біографічні відомості та критичний аналіз 

наукових здобутків ряду провідних вітчизняних економістів-фінансистів 

другої половини XIX — початку XXI ст. Книга в такому системному виданні 

є першою в Україні та однією з перших і на пострадянському просторі. 

Подано широку інформацію про життя, творчість, розмаїття поглядів 



представників фінансової думки України. Біографічні статті відзначаються 

насиченістю інформаційного матеріалу, аналітичністю, дослідницькою 

новизною. Вони акумулюють у собі частинки загального — еволюції 

фінансової науки в Україні. 

У першій частині третього тому міститься хрестоматійний виклад 

найважливіших праць вітчизняних економістів-фінансистів XIX ст. з теорії 

фінансів, грошей та кредиту. Значну частину їх становлять твори 

представників передової самобутньої Київської школи. Книга доводить, що 

українська фінансова думка XIX ст. розвивалася в контексті й на рівні 

передової європейської. Матеріали, вміщені в ній, свідчать про значний 

внесок українських учених у світову фінансову науку. 

Праці, написані українською мовою, подані у Хрестоматії майже без 

змін. 

У другій частині третього тому вміщені праці ряду провідних 

вітчизняних економістів-фінансистів, які зробили найбільш вагомий внесок у 

скарбницю української фінансової думки XX ст. Особливий інтерес серед 

них становлять праці українських фінансистів першої третини XX ст., в яких 

розвиваються найкращі традиції української і європейської фінансових шкіл. 

Частина з них недостатньо відома сьогоднішнім науковцям. Хрестоматія 

також доводить, що і в радянську добу, незважаючи на труднощі і специфічні 

проблеми, робилися спроби творчо розвивати теорію і практику фінансової 

науки, об'єктивно досліджувати складні явища багатогранного світу фінансів. 

Праці, написані українською мовою, подані у Хрестоматії майже без 

змін. 

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів, усіх тих, хто 

цікавиться персоналіями фінансової думки України. 

 

ККооввааллььччуукк,,  ВВ..  ММ..    ССввііттоовваа  

ееккооннооммііккаа::  їїїї  ііссттооррііяя  ттаа  ддооссллііддннииккии  ::  

ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ВВ..  ММ..  ККооввааллььччуукк,,  

ЛЛіі  ЦЦззее  ГГааоо,,  ЛЛ..  АА..  ООссттааннккоовваа..  ––  КК..  ::  

ЦЦееннттрр  ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  22001111..  ––  

552244  сс..  
 

У навчальному посібнику на основі 

великої кількості спеціальних досліджень 

та новітніх досягнень розкриваються 

питання історії світової економіки 

провідних країн та окремих регіонів та її 

дослідників від найдавніших часів до 

сьогоднішнього дня. Високий науковий 

рівень поєднується з доступним викладом 

матеріалу. В цьому підручнику практично 



не вивчалася історія економічного розвитку України та здобутки українських 

економістів-теоретиків. Це пояснюється тим, що колективом авторів 

готується до видання друга книга, присвячена виключно історії економіки 

України та українським дослідникам економіки. 

Розраховано на студентів, викладачів та усіх, хто цікавиться історією 

економіки та світової економічної думки. 

  

ДДоорроошш,,  ММ..    ББииттвваа  ннаа  ССиинніійй  ВВооддіі  11336622  ррооккуу::  ввииззввооллеенннняя  

УУккррааїїннии  іі  ППооддіілллляя  ззооккррееммаа  //  ММииккооллаа  ДДоорроошш  ;;  ВВіінн..  ообблл..  оорргг..  ННаацц..  

ссппііллккии  ккррааєєззннааввцціівв  УУккррааїїннии..  ––  ВВііннннииццяя,,  22001122..  ––  227766  сс..  
 

Уже скільки років триває полеміка 

стосовно локалізації місця битви 1362 року 

руського-литовського війська на чолі з 

князем Ольгердом із татарськими ордами 

ханів Котлубуга, Качибея і Дмитра-Солтана 

на річці Синя Вода. Чимало дослідників 

робили спробу об'єктивного висвітлення 

місця, причин та перебігу подій. У своїй 

книзі автор у більш повній мірі проливає 

світло на непросту проблему, показує 

реальне місце вікопомної битви 

Книга стане в нагоді науковцям, 

учителям, студентам, краєзнавцям, усім хто 

цікавиться історією нашої Батьківщини, 

кому дорога справжня, реальна картина 

українського минулого. 

 

 

ММааллььссььккаа,,  ММ..  ПП..    ТТууррииссттииччнниийй  ббііззннеесс::  

ттееооррііяя  ттаа  ппррааккттииккаа  ::  ппііддррууччнниикк  

//  ММ..  ПП..  ММааллььссььккаа,,  ВВ..  ВВ..  ХХууддоо..  ––  22--ггее  

ввиидд..,,  ппееррееррообб..  ттаа  ддооппоовв..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  

ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  336688  сс..  
У підручнику розглянуто концептуальні 

підходи до туристичного бізнесу, 

менеджменту та маркетингу. Цей посібник – 

добрий порадник для тих, хто обрав своєю 

місією туризм і прагне стати справжнім 

фахівцем надзвичайно цікавої та потрібної 

справи. 
 

 



ББааннддууррккаа,,  ОО..  ММ..    ППооддааттккооввее  ппррааввоо  ::  ннаауукк..--ппрраакктт..  ппооссііббнниикк  

//  ОО..  ММ..  ББааннддууррккаа,,  ВВ..  ДД..  ППооннііккаарроовв,,  СС..  ММ..  ППооппоовваа..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  

ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  331122сс..  
 

Розглядаються сутність податкового 

права та основні принципи побудови 

податкової системи України, питання 

адміністрування податків та механізм 

справляння основних видів податків і зборів. 

Особлива увага приділяється організації 

податкового контролю та відповідальності; за 

порушення податкового законодавства. 

Призначений для студентів та курсантів 

юридичних та економічних вищих 

навчальних закладів, може бути корисним для 

фахівців податкових служб. 

 

 

  

 

 

ММааллььссььккаа,,  ММ..  ПП..    ГГооттееллььнниийй  ббііззннеесс::  ттееооррііяя  ттаа  ппррааккттииккаа  ::  

ппііддррууччнниикк  //  ММ..  ПП..  ММааллььссььккаа,,  

ІІ..  ГГ..  ППааннддяякк..  ––  22--ггее  ввиидд..,,  ппееррееррообблл..  ттаа  

ддооппоовв..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  ууччббооввооїї  

ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  447722  сс..  
У підручнику систематизовано виклад 

організаційних, управлінських та 

технологічних засад вивчення готельної 

сфери як навчальної дисципліни теоретико-

методологічного та прикладного 

спрямування. Послідовно розкрито питання 

еволюції сфери гостинності, проаналізовано 

проблему типології та класифікації 

готельних підприємств, організації та 

управління, технології обслуговування, 

архітектурно-планувальні особливості 

споруд готельних підприємств. 

Підручник пропонується для 

студентів вищих навчальних закладів, які 

готуються працювати у сфері туризму, 



викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельної та туристичної 

сфери.   

  

ЦЦииббаанньь,,  ВВ..  ОО..    ННааггооррооддии  ННааццііооннааллььннооїї  ааккааддееммііїї  ннаауукк  

УУккррааїїннии..  ЗЗооллооттаа  ммееддаалльь  ііммеенніі  ВВ..  ІІ..  

ВВееррннааддссььккооггоо..  ППррееммііїї  ііммеенніі  

ввииддааттнниихх  ууччеенниихх  УУккррааїїннии..  

ВВііддззннааккии  //  ВВ..  ОО..  ЦЦииббаанньь..  ––  КК..::  

ААккааддееммппееррііооддииккаа,,  22001100..  ––  440000  сс..  
У книзі вперше узагальнено і в 

повній формі висвітлено інформацію про 

нагороди, премії й відзнаки, запроваджені 

в Національній академії наук України 

протягом її існування, надано коротку 

історичну довідку про життєвий шлях, 

наукові та творчі здобутки, нагороди 

видатних учених України, ім'я яких носять 

премії. В розділі «Додатки» наведено 

основні документи - постанови органів 

влади, Президії НАН України про 

заснування нагород, премій та відзнак з їх 

описами, а також повний перелік лауреатів 

премій. Книга розрахована на наукових 

працівників, всіх, хто цікавиться 

розвитком науки в Україні та зокрема історією Національної академії наук 

України. 

ККууллииккоовв,,  ВВ..  ЯЯ..    ООккккууппаацциияя  

ВВииннннииццыы  ((1188..0077..11994411--2200..0033..11994444))  ::  

ссввииддееттееллььссттввоо  ооччееввииддццаа  

//  ВВ..  ЯЯ..  ККууллииккоовв..  ––  КК..  ::  

ППААРРААППААНН,,  22001122..  ––  338844  сс..  
У книзі лікаря-вінничанина 

представлені матеріали, що стосуються 

трагічного періоду німецько-

фашистської окупації Вінниці в 1941-

1944 pp. Висвітлені маловідомі сторінки 

історії щодо життя та побуту вінничан в 

ці роки, загибелі єврейського населення 

міста, роботи медичних установ і 

лікарів, тощо. Книга адресована всім, 

хто не байдужий до історичної 

спадщини. 



ППооддііллььссььккіі  дджжееррееллаа  ::  ааллььммааннаахх  №№44..  ААррххііттееккттууррннаа  ВВііннннииццяя::  

ччаасс,,  ппррооссттіірр,,  ооссооббииссттооссттіі  //  ггооллоовв..  рреедд..  ЛЛ..  ММ..  ЗЗааггоорроодднняя..  ––  

ВВііннннииццяя  ::  ППРРААДДАА  ААРРТТ,,  22001122..  ––  

220088  сс..  ::  ккоолл..  іілл..,,  ппооррттрр..  
«Архітектурна Вінниця: час, 

простір, особистості» - черговий номер 

альманаху «Подільські джерела». Історія 

та забудова Вінниці від заснування до 

наших днів, будинки з історією, 

архітектори, які творили обличчя міста, 

- це неповний перелік тем, які розкрива-

ються на сторінках цього видання. 

Рекомендовано для широкого кола 

читачів, а також як інформаційно-

методичний посібник для вчителів шкіл 

та викладачів вищих навчальних 

закладів. 

  

  

  

  

  

ЕЕккооннооммііччннаа  ттееооррііяя..  

ММііккррооееккооннооммііккаа  ::  ппііддррууччнниикк  ВВ..  ММ..  ТТаарраассееввиичч,,  ОО..  ЛЛ..  ЧЧееррччееннккоо,,  

СС..  ПП..  ГГооррооббееццьь  ттаа  іінн..  ;;  ззаа  рреедд..  ВВ..  ММ..  

ТТаарраассееввииччаа..  ––  КК..  ::  ЗЗннаанннняя,,  22001122..  ––  

113344  сс..  ––  ((ВВиищщаа  ооссввііттаа  ХХХХІІ  ссттооллііттттяя  ::  

ззаасснн..  вв  11999988  рр..))..  
 

Викладено найважливіші положення 

мікроекономіки як відносно самостійної 

складової економічної теорії. Аналізується 

система економічних відносин між 

основними суб'єктами господарювання. 

Розглядаються основи поведінки 

споживача, теорії фірми, типи ринкових 

структур, ринки факторів виробництва, 

загальна економічна рівновага, 

мікроекономічні аспекти державного 

регулювання. До кожного розділу до-

даються таблиці, рисунки, схеми, графіки, 

контрольні запитання і завдання, списки 

рекомендованої літератури.  



Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. 

 

ЕЕккооннооммііччннаа  ттееооррііяя..  ППррааккттииккуумм  //  АА..  ВВ..  ББааззииллююкк,,  

ЖЖ..  ВВ..  ДДеерріійй,,  ВВ..  ВВ..  ККооннццеевваа,,  

ІІ..  ОО..  ХХооммееннккоо..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  ууччббооввооїї  

ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  331122  сс..  
Навчальний посібник містить 

системний виклад концептуальних 

положень економічної теорії у контексті 

сучасних вимог економічної освіти. 

Практикум представлений у вигляді 

збірника тестів, практичних задач і 

ситуацій дозволяє їх розв'язувати та 

аналізувати не тільки під час проведення 

аудиторних занять, а й самостійно. 

Даний посібник буде корисним 

студентам, аспірантам, науковцям, 

працівникам комерційних структур, 

викладачам, усім, хто прагне оволодіти 

економічною теорією. 

  

  

ППееннттииллююкк,,  ММ..  ІІ..    ДДііллооввее  ссппііллккуувваанннняя  ттаа  ккууллььттуурраа  

ммооввллеенннняя  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ММ..  ІІ..  ППееннттииллююкк,,  ІІ..  ІІ..  ММаарруунниичч,,  

ІІ..  ВВ..  ГГааййддааєєннккоо..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  

ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  22001111..  ––  222244  сс..  
У посібнику подано основні 

теоретичні відомості про культуру 

українського мовлення, з'ясовано поняття 

мова, мовлення, літературна мова, її усна 

і писемна форми, норми літературної 

мови та їх роль у формуванні 

мовленнєвої культури громадян України. 

Окремо виділено культуру ділового 

мовлення, розкрито особливості 

спілкування, культури усного і 

писемного ділового мовлення. 

Посібник розрахований на 

студентів нефілологічних вищих і 

середніх навчальних закладів. 



ООррггааннііззааццііяя  іі  ммееттооддииккаа  ееккооннооммііччннооггоо  ааннааллііззуу  ::  ннааввчч..  

ппооссііббнниикк  //  ТТ..  ДД..  ККооссоовваа,,  

ПП..  ММ..  ССууххаарреевв,,  ЛЛ..  ОО..  ВВаащщееннккоо  ттаа  

іінн..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  

22001122..  ––  552288  сс..  
У навчальному посібнику 

висвітлюються організаційно-

інформаційне забезпечення економічного 

аналізу, методика аналізу фінансових 

результатів, рентабельності, фінансового 

стану підприємства, узагальнюються 

результати аналізу звичайної діяльності 

підприємства. Навчальний посібник 

враховує специфіку кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу. 

Призначений для студентів 

економічних спеціальностей, аспірантів, 

викладачів вищих навчальних закладів, 

практичних працівників. 

 
 

РРууддееннккоо,,  ВВ..  ММ..    ММааттееммааттииччннаа  ссттааттииссттииккаа  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ВВ..  ММ..  РРууддееннккоо..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  

ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  330044  сс..  
 

Розкриваються основи теорії 

ймовірностей та математичної статистики: 

предмет, методи, базові категорії, 

показники тенденцій і мінливості 

сукупностей, статистичне оцінювання, 

перевірка статистичних гіпотез з 

використанням параметричних і 

непараметричних критеріїв, кореляційний, 

регресійний, дисперсійний аналіз. 

Розглядаються технологічні прийоми і 

способи комп'ютерної реалізації 

статистичної обробки даних на базі 

табличного процесора MS Excel, 

організація діалогового інтерфейсу. 

Посібник може бути корисним для 

аспірантів і магістрантів, учителів і психо-

логів, студентів і викладачів вищих 

навчальних закладів. 

 



ІІннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї  ттаа  ммооддееллюювваанннняя  ббііззннеесс--ппррооццеессіівв  ::  

ннааввчч..  ппооссііббнниикк  //  ОО..  ММ..  ТТооммаашшееввссььккиийй,,  ГГ..  ГГ..  ЦЦееггееллиикк,,  

ММ..  ББ..  ВВііттеерр,,  ВВ..  ІІ..  ДДууббуукк..  ––  КК..  ::  

ЦЦееннттрр  ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  

229966  сс..  
У навчальному посібнику 

проведено аналіз інформаційної 

технології, що представляється як 

сукупність процесів, які оперують 

первинною інформацією для отримання 

інформаційного продукту. Розглянуті 

експертні технології дозволяють з 

більшою ефективністю отримати знання 

та прийняти оптимальне у певній 

ситуації рішення. Досліджено галузь 

математичного моделювання бізнес-

процесів та методів прийняття рішення з 

оптимізацією за заданим критерієм. 

Стисло викладено відомості про базові 

мережні технології, протоколи та 

сервіси, механізми пошуку, електронні 

платіжні системи, розглянуто види 

інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них. 

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей 

та фахівців з розробки інформаційних систем.  

 

 ССиичч,,  ЄЄ..  ММ..    ССттррааттееггііччнниийй  

ааннаалліізз  ::  ннааввчч..  ппооссііббнниикк  

//  ЄЄ..  ММ..  ССиичч,,  ОО..  ВВ..  ППииллииппееннккоо,,  

ММ..  СС..  ССттаассиишшеенн..  ––  КК..  ::  ККааррааввееллаа,,  

22001100..  ––  330044  сс..  

Навчально-методичний посібник 

містить навчальну програму дисципліни 

"Стратегічний аналіз" з розподілом тем 

на модулі, конспект лекцій, практичні 

завдання для самостійного виконання, 

контрольну роботу для студентів заочної 

форми навчання, теми рефератів, теоре-

тичні питання для підсумкового 

контролю знань, приклад завдання для 

модульного контролю знань, список 



рекомендованих інформаційних джерел та словник основних термінів 

дисципліни. 

Навчально-методичний посібник призначений для вивчення дис-

ципліни "Стратегічний аналіз".  

 

  

ССееллііввееррссттоовваа,,  ЛЛ..  СС..    ФФііннааннссооввиийй  ааннаалліізз  ::  ннааввчч..--ммееттоодд..  

ппооссііббнниикк  //  ЛЛ..  СС..  ССееллііввееррссттоовваа,,  ОО..  ВВ..  ССккррииппнниикк  ;;  ззаа  ззаагг..  рреедд..  СС..  ММ..  

ББееззррууттччееннккаа..  ––  КК..  ::  ЦЦееннттрр  ууччббооввооїї  ллііттееррааттууррии,,  22001122..  ––  227744  сс..  
Посібник підготовлено відповідно до програми вивчення спеціальної 

дисципліни «Фінансовий аналіз». 

В навчально-методичному 

посібнику розглянуто теоретичні, 

методичні та практичні питання 

фінансового аналізу підприємства; 

висвітлено основні питання, пов'язані з 

практичним використанням інформації, 

наведеної у фінансовій звітності; 

наведено методологію аналізу майна та 

капіталу підприємства; запропоновано 

методики комплексного фінансового 

аналізу діяльності підприємства. 

Посібник містить теоретичну 

частину, тести, контрольні запитання, 

практичні завдання, фінансові таблиці, 

основні форми фінансової звітності. 

Навчально-методичний посібник 

призначено для студентів вищих 

навчальних закладів.   


