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Особливості публічного 

управління та адміністрування : навч. 

посіб. / В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, 

В. Г. Горник, В. В. Шпачук. – Київ : Ліра-К, 

2019. – 254 с. 
 
Навчальний посібник призначений для 

ознайомлення та вивчення особливостей 

публічного управління та адміністрування 

як практичної, наукової та освітньої 

діяльності. Він зорієнтований на 

підготовку державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування 

за магістерською програмою у галузі знань 

«публічне управління та адміністрування». 

 
 

 

 

Малиновський В. Я.  Публічна 

служба в Україні : підручник 

/ В. Я. Малиновський. – Київ : Кондор, 

2018. – 312 с. 
 
У підручнику систематизовано 

знання з теорії га історії публічної служби 

в Україні. Особлива увага приділена 

організаційно-правовим аспектам 

публічної служби та практичним 

компонентам цього соціально-правового 

інституту та виду професійної 

діяльності. Автором запропонована кла-

сифікація видів публічної служби та їх 

основні характеристики. 

Для слухачів, студентів, аспірантів, докторантів спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування», працівників органів 

публічної влади та всіх тих, хто цікавиться питаннями теорії 

публічного управління. 
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Лазор О. Д.  Основи публічного 

управління та адміністрування : навч.-

метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, 

І. Г. Юник. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 

2019. – 268 с. 

Видання є сучасним навчально-

методичним посібником з основ 

публічного управління та 

адміністрування. Зміст викладеного 

матеріалу представлений темами, у 

яких розглянуто: концептуальні засади 

державного управління та місцевого 

самоврядування в Україні, зокрема, 

конституційно-правові основи; 

формування та функціонування владних 

інституцій різних рівнів, їх 

повноваження та взаємозв’язки; тендерна політика в органах 

публічної влади. 

До кожної теми сформульовано стислий виклад теоретичного 

матеріалу, складені запитання для самоперевірки, розроблені та 

запропоновані контрольні тести, питання для самостійного 

опрацювання, підібрані джерела та відповідна література а також 

методичні вказівки щодо написання контрольних робіт. 

Для викладачів, аспірантів, магістрів, слухачів, студентів. 
 

Управління проектами (для 

організації самостійної роботи 

студентів) : навч. посіб. – Київ : Кондор, 

2018. – 132 с. 

Навчальний посібник призначений 

для організації самостійної роботи 

студентів, у якому розглядаються усі 

аспекти, категорії та положення 

управління проектами, а саме: 

сутність управління проектами, 

характеристики керівника проекту, 

процес управління проектами, функції 

та методи управління проектами, 

життєвий цикл проекту, формування 

проектної команди, оцінювання 

ефективності проектів, тощо. Для 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент». 
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Осовська Г. В.  Менеджмент : 

підручник / Г. В. Осовська, 

О. А. Осовський. – 4-те вид., перероб. і 

допов. – Київ : Кондор, 2018. – 563 с. 

У підручнику розглянуто суть, 

мету і завдання менеджменту, його 

теоретичні основи, функції та 

принципи. Зроблено історичний огляд 

теорій управління. Розкрито 

передумови виникнення менеджменту, 

розвиток управлінської науки в Україні 

та еволюцію управлінської думки. 

Особливу увагу приділено функціям, 

процесу управління, організації 

прийняття управлінських рішень. 

соціальній відповідальності та 

ефективності менеджменту. 

Детально розкрито питання керівництва та лідерства. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів 

економічних вузів і факультетів, слухачів інституту післядипломної 

освіти та дорадництва, а також тих, хто цікавиться питаннями 

менеджменту. 
 

Менеджмент : підручник 

/ [О. М. Гірняк, П. П. Лазановський]. – 5-

 те вид., перероб. і допов. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 352 с. 

У навчальному посібнику 

узагальнено і систематизовано сучасні 

підходи до менеджменту організації 

вітчизняних і зарубіжних фахівців у 

галузі управління, детально і в логічній 

послідовності розглянуто програмні 

питання фундаментальної 

нормативної дисципліни 

«Менеджмент». 
При розробці структури і змісту 

висвітлення програмних питань з курсу 

«Менеджмент», формуванні завдань 

для практичних та семінарських занять, а також здійснення 

модульного контролю знань студентів, авторами враховано 

багаторічний досвід викладення дисциплін менеджерського циклу в 
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Київському національному торговельно-економічному університеті. 
До кожної теми надаються методичні вказівки щодо її 

вивчення, модульні практичні завдання у вигляді творчих аналітично-

розрахункових задач, кейсів та алгоритми їх розв’язування, 

контрольні завдання для самостійної роботи та тести для контролю 

і оцінювання отриманих знань, перелік питань, тестових завдань для 

прийняття іспитів (заліків), а також термінологічний словник.  
Особливістю навчального посібника є те, що він ґрунтується на 

сучасних літературних джерелах і ресурсах Internet; усі творчі 

аналітично-розрахункові задачі та кейси підготовлені за матеріалами 

конкретних підприємств, що дасть змогу студентам наблизитися до 

реальних умов їх діяльності і набути навичок щодо конкретних 

технологій управлінської роботи. 
Розрахований на студентів усіх спеціальностей, викладачів 

вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів і може 

використовуватись як за дистанційною, так і за іншими формами 

навчання. 
 
 

 

Операційний менеджмент : 

навч. посіб. / В. Г. Воронкова, 

А. Г. Беліченко, В. О. Желябін та ін. – 

Львів : Магнолія 2006, 2018. – 439 с. 

У навчальному посібнику дається 

аналіз операційного менеджменту як 

дисципліни, науки, нового наукового 

напряму про концепції, методи, 

процедури, технологій створення та 

функціонування операційної системи 

на виробничому підприємстві, 

виконання необхідних операційних 

функцій для процвітання бізнесу. 

Операційний менеджмент, 

аналогічний управлінню 

виробництвом, охоплює широке коло 

проблем і реалізується в усіх без винятку організаціях, тому для 

виконання його функцій потрібні операційні менеджери. Операційний 

менеджмент не випадково входить як обов’язкова дисципліна з 

напряму «Менеджменту» у всіх провідних бізнес-школах світу. Фірма, 

корпорація, організація, підприємство можуть досягти успіху, 

використовуючи різноманітні технології операційного менеджменту, 
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щоб вийти на рівень висококонкурентоспроможних, досягти високої 

продуктивності та ефективності, реалізуючи функції - 

маркетингову, постачання, фінансову, наукових досліджень, 

управління персоналом, управління проектами. З початком епохи 

глобалізації та комерційного використання Інтернету ідеї 

операційного менеджменту більшою мірою використовуються 

успішними зарубіжними і вітчизняними компаніями. Навчальний 

посібник буде корисний тим, хто займається перетвореннями як у 

великій корпорації, так і в невеликому бізнесі, який виростає із 

торгової палатки. Рекомендується для студентів вищих навчальних 

закладів, аспірантів, викладачів, підприємців, бізнесменів, фахівців, 

керівників підприємств, організацій і установ, хто цікавиться 

питаннями удосконалення виробництва, підвищення продуктивності 

праці, виходу України з кризи. 
 
 

 

Новаківський І. І.  Інформаційні 

системи в менеджменті: адаптивний 

підхід : підручник / І. І. Новаківський, 

І. І. Грибик, Н. В. Смолінська. – Київ : 

Кондор, 2019. – 440 с. 

Висвітлено значення і місце 

сучасних інформаційних систем в 

управлінні організаціями, наведено їхні 

основні характеристики та 

класифікацію. Розглянуто основні 

складові інформаційних систем, які 

використовують для підготовки 

адаптованих рішень в економіці й 

менеджменті: інформаційні 

технології, бізнес-ужитків і 

функціональних систем, а також 

управління інформаційними системами та їхніми елементами. 

Сформовано засади аналізу ефективності інформаційних систем. Для 

кращого засвоєння курсу наприкінці кожної теми подано матеріал для 

закріплення знань. Буде корисний студентам, аспірантам та 

викладачам вищих навчальних закладів, менеджерам різних рівнів та 

напрямів, спеціалістам з упровадження та застосування 

інформаційних технологій та систем. 
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Шаховська Н. Б.  Проектування 

інформаційних систем : навч. посіб. 

/ Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин ; за 

наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 381 с.   

У навчальному посібнику 

розглядаються структурний і 

об’єктно-орієнтований підходи до 

логічного та фізичного проектування 

інформаційних систем. Детально 

описуються види діаграм, які 

реалізують ці підходи та мова 

уніфікованого моделювання UML. 

Розглядаються CASE-засоби, які 

призначені для побудови відповідних 

діаграм, поняття життєвого циклу 

проекту: аналізуються методи визначення цілей проекту і вибирання 

альтернатив реалізації проекту. 

Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються 

за напрямами підготовки Комп'ютерні науки і «Системний аналіз”, 

для магістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах 

підготовки. 
Основи економіко-

математичного моделювання : навч. 

посіб. / Н. М. Лавріненко, С. М. Латинін, 

В. В. Фортуна, О. І. Бескровний. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 540 с. 

У посібнику викладено 

теоретичні основи лінійного 

програмування, основи теорії 

двоїстості, теорії цілочислового, 

дробово-лінійного, параметричного та 

динамічного програмування. 

Розглянуто теорію парного, 

багатофакторного регресійного 

аналізу, теорію систем 

економетричних рівнянь, теорію 

загальних економетричних моделей. До 

кожного розділу додається навчальний тренінг, у якому 

запропоновано контрольні запитання і завдання для самостійної 

роботи. Для контролю засвоєння теми в цілому наведено тестові 

завдання та комплексні індивідуальні контрольні завдання.  
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Сявавко М. С.  Основи 

економічної інформатики : навч. 

посіб. / М. С. Сявавко, Т. В. Пасічник. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 236 с. 

Перша книга навчального 

підручника складається з двох 

розділів. У першому розділі розглянуто 

лише основні найбільш важливі 

поняття та складові інформатики та 

комп’ютерної техніки. Другий розділ 

присвячений математичному 

моделюванню і програмуванню. 

Опис математичного 

моделювання цієї книги базується на 

засадах математичного 

програмування. Поряд із класичною задачею лінійного програмування 

розглянуто задачі за умов ризику та невизначеності. Наведено 

приклади розв’язування цих задач на комп’ютері. 

Посібник перш за все спрямований на студентів економічного 

профілю і здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.  

Може бути корисний науковим співробітникам, аспірантам і 

студентам, які спеціалізуються в галузі моделювання і 

програмування. 
 
 

Шиян А. А.  Економічна 

кібернетика: вступ до моделювання 

соціальних і економічних систем : 

навч. посіб. / А. А. Шиян. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 228 с. 

Книга є навчальним посібником 

для початкового ознайомлення 

студентів з фундаментальними 

основами моделювання соціальних і 

економічних систем - усього того, що 

може бути об’єднане під єдиною 

назвою “Економічна кібернетика”. 

Головне завдання книги - надати 

студенту такий обсяг знань, умінь і 

навичок, який буде ефективно 

використовуватися ним у своїй майбутній діяльності. Саме тому 

текст написаний так, щоб надавати допомогу читачеві й після 
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закінчення вузу, — зокрема, він може використовуватися як довідник. 

Наявність ретельно підібраних питань і завдань дозволяє 

користувачеві підготуватися до використання викладеного матеріалу 

у своїй практичній діяльності. 

Навчальний посібник відповідає навчальній програмі курсу 

“Економічна кібернетика” для спеціальностей «Економічна 

кібернетика” та “Економічна теорія”. 

 
Шаховська Н. Б.  Алгоритми і 

структури даних : посібник 

/ Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; за 

заг. ред. В. В. Пасічника. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 215 с. – 

(Комп'ютинг). 

У посібнику розглядаються 

статичні й динамічні структури даних 

і методи роботи з деревами та 

графами. Проаналізовано алгоритми 

пошуку та сортування. Уводиться 

поняття хеш-функції та подаються 

правила її вибирання. 

Проаналізовано поняття 

обчислювальної складності, визначено 

класи алгоритмів та задач. 

Буде корисним для студентів, що навчаються за напрямом 

підготовки фахівців «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз». 
 

Вовк Л. В.  Математичний 

інструментарій моделювання 

економічних процесів : навч. посіб. 

/ Л. В. Вовк. – Київ : Ліра-К, 2017. – 252 с. 

Навчальний посібник складено 

відповідно до державних стандартів 

вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців галузей 

знань «Соціальні поведінкові науки» 

(спеціальності «Економіка», 

«Соціологія», «Міжнародні економічні 

відносини»), «Управління й 

адміністрування» (спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 
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страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Менеджмент»). Також посібник може використовуватися при 

підготовці фахівців інших спеціальностей. Практичні заняття 

передбачають набуття студентами навичок, необхідних для 

розв'язання теоретичних і практичних завдань економіки з 

застосуванням математичного інструментарію досліджень; 

побудови економіко-математичних оптимізаційних й економетричних 

моделей; подальшого вивчення студентами дисциплін циклів 

природничо-наукової, загальноекономічної і професійної підготовки. 

Робочий зошит призначено для індивідуальної роботи 

студентів. Корисний для студентів, які навчаються дистанційно чи 

заочно, оскільки до кожного завдання наведено методичні вказівки, у 

яких зазначено теоретичні положення, основні поняття, формули, 

теореми й алгоритми, які можуть допомогти студенту повторити 

вивчений матеріал чи самостійно засвоїти новий. 
 

 
 

Медведєв М. Г.  Теорія 

ймовірностей та математична 

статистика : підручник / М. Г. Медведєв, 

І. О. Пащенко. – Київ : Ліра-К, 2008. – 

536 с. 

У підручнику розглядається 

основний теоретичний матеріал з курсу 

«Теорія ймовірностей та математична 

статистика» за кредитно-модульною 

системою згідно вимог Болонської 

конвенції. Особлива увага приділена 

доступності викладення матеріалу, який 

супроводжується великою кількістю 

прикладів. На електронному носії 

знаходяться задачі для самостійної 

роботи та модульного контролю студентів, біографічний довідник. 

Для студентів, викладачів та всіх, хто вивчає курс «Теорія 

ймовірностей та математична статистика». 
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Нікольський Ю. В.  Дискретна 

математика : підручник 

/ Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, 

Ю. М. Щербина ; за наук. ред. 

В. В. Пасічника. – 3-тє вид., випр. та 

допов. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 

432 с. – (Комп'ютинг). 

У підручнику викладено основні 

поняття та методи дискретної 

математики. Окрім таких розділів, як 

математична логіка, теорія множин і 

відношень, комбінаторний аналіз, 

теорія графів, основи теорії кодів, 

основи теорії формальних мов та 

алгоритмів, розглянуто також теорію 

складності обчислень. Виклад матеріалу супроводжується багатьма 

докладно розібраними прикладами, кожний розділ завершується 

збірником задач для самостійного розв’язування та списком 

комп’ютерних j проектів для індивідуальних завдань.За змістом та 

обсягом підручник відповідає навчальним планам дисципліни «Дис-

кретна математика» для студентів базових напрямів «Комп’ютерні 

науки», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія», 

«Інформатика», «Прикладна математика» та і «Системний аналіз». 

Ним можуть скористатись аспіранти та викладачі вищих навчальних 

закладів.  

Цивільне право України : 

підручник. Ч.1. Загальна / за ред. 

Р. Б. Шишки. – 2-ге вид., перероб. і 

допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 736 с. 

Підручник розроблено відповідно 

до програми Цивільне право України з 

урахуванням положень чинного 

цивільного законодавства та базових 

конструкцій, які були викладені у 

частині першій, вимог Болонської 

системи, досвіду регулювання цих 

відносин в інших країнах, існуючих 

основних теоретичних конструкцій. В 

ньому поміщені авторські конструкції 

низки інститутів зобов’язального 

права, бачення розв’язання вузьких 

місць правозастосування. 
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Підручник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів, 

особливо магістрантів ВНЗ. Він буде корисний практикам та тим, 

хто цікавляться проблемами цивільного права, особливо молодим 

викладачам, аспірантам. Може бути використаний при проведенні 

наукових досліджень. 
 

Цивільне право України : 

підручник. Ч.2. Особлива / за ред. 

Р. Б. Шишки. – 2-ге вид., пепероб. і 

допов. – Київ : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 996 с. 

Підручник розроблено відповідно 

до програми Цивільне право України 

на основі положень актів чинного 

цивільного законодавства, з 

урахуванням вимог Болонської 

системи, досвіду регулювання цих 

відносин в інших країнах, існуючих 

основних теоретичних конструкцій 

окремих інститутів цивільного права, 

судової практики, накопиченого 

авторами досвіду його викладання як 

навчальної дисципліни. 

В ньому поміщені аналітичні огляди відомих теоретичних 

конструкцій окремих інститутів і субінститутів цивільного права, у 

тому числі авторські, бачення розв’язання вузьких місць 

правозастосування. Є відмінності у структурі та викладенні 

матеріалу: вказується план, основні акти цивільного законодавства, 

та додаткова література, а у кінці - питання для самоконтролю. 

Розрахований на студентів, викладачів, аспірантів, вищих 

навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.  
 

Цивільний кодекс України : чинне 

законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 2019 

року (відповідає офіційному текстові). – 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 

298 с. 

Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на З 

ЧЕРВНЯ 2019 року (відповідає 

офіційному текстові). 
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Цивільний процесуальний кодекс 

України : чинне законодавство зі змінами 

та доповненнями станом на 3 червня 

2019 року (відповідає офіційному 

текстові). – Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. – 193 с. 

Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на З 

ЧЕРВНЯ 2019 року (відповідає офіційному 

текстові). 

 
 
 
 

Сімейний кодекс України : чинне 

законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 3 червня 2019 

року (відповідає офіційному текстові). – 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 

74 с. 

Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на З 

ЧЕРВНЯ 2019 року (відповідає офіційному 

текстові). 

 
 

 

Адміністративне право. Загальна 

частина (альбом схем) : навч. посіб. / за 

заг. ред. О. В. Кузьменко. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2018. – 232 с. 

Альбом схем репрезентує 

адміністративне право як галузь, що 

регулює діяльність публічної 

адміністрації щодо задоволення інтересів 

суспільства і громадян в процесі 

публічного управління, надання 

адміністративних послуг тощо. 

Розрахований на студентів та викладачів 

вищих навчальних закладів, у яких 

здійснюється підготовка фахівців у галузі 

правознавства. 
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Трудове право України : підручник 

/ за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, 

В. П. Мельника. – 2-ге вид., перероб. і 

допов. – Київ : Центр учбової літератури, 

2018. – 472 с. 

У підручнику висвітлюються 

основні питання трудового права. У 

Загальній частині визначається місце 

трудового права у системі галузей 

права, розкривається його предмет, 

метод, функції, система та принципи. 

Значна увага приділяється джерелам та 

суб’єктам трудового права, питанням 

соціального партнерства, а також 

правової організації зайнятості і 

працевлаштування, ринку праці. 

Важлива роль у підручнику відводиться ключовим інститутам 

Особливої частини трудового права: трудовому договору; робочому 

часу та часу відпочинку; оплаті праці; трудовій дисципліні; 

матеріальній відповідальності сторін трудового договору; охороні 

праці; процедурі врегулювання трудових спорів (конфліктів).  

Розраховано на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів 

вищих навчальних закладів, юристів, адвокатів, практикуючих 

правників, працівників кадрових служб, роботодавців, працівників, 

інших осіб, які цікавляться проблемами трудового права. 

 

 
Селецький С. І.  Теорія держави і 

права : навч. посібник 

/ С. І. Селецький. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 245 с. 

Вивчення курсу загальної "Теорії 

держави і права" студентами 

юридичного факультету має на меті 

оволодіти системою 

загальнотеоретичних сучасних знань 

про закономірності виникнення, 

розвитку і функціонування держави і 

права. Для студентів вищих навчальних 

закладів юридичних факультетів. 
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Політична економія : навч. посіб. 

/ за ред. Г. І. Башнянина, 

Є. С. Шевчука. – 4-те вид. пепероб. і 

випр. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 

307 с. 

Посібник підготовлений згідно 

основних вимог програми курсу 

“Політекономія”, затвердженої і 

рекомендованої Міністерством освіти і 

науки України. Розглядаються основи 

економічного розвитку. Політекономія 

трактується як вступна частина до 

економічної теорії і як загальна теорія 

економічних систем. Загальні 

закономірності функціонування та 

розвитку економічних систем 

аналізуються в контексті формування ринкової економіки в 

суспільствах трансформаційного типу. 

Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, 

викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня акредитації . 
 

Криміналістика : підручник / авт.: 

О. О. Алєксєєв, В. В. Арешонков, 

В. М. Атаманчук, О. О. Вакулик, 

В. К. Весельський, А. В. Іщенко, 

Ю. Б. Комаринська, А. В. Кофанов, 

І. Р. Курилін, В. Г. Лісогор, 

Б. Є. Лук'янчиков, Є. Д. Лук'янчиков, 

А. В. Мировська, Л. Л. Патик та ін. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 

544 с. 

 У підручнику викладено 

загальнотеоретичні проблеми 

криміналістики, питання 

криміналістичної техніки та окремих її 

галузей, розкрито зміст 

криміналістичної тактики, розглянуто 

сучасні методики розслідування 

окремих видів злочинів. 

Підручник розрахований на курсантів, слухачів, студентів, 

аспірантів і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних 

закладів та працівників правоохоронних органів. 
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Удовенко Ж. В.  Криміналістика : 

конспект лекцій / Ж. В. Удовенко ; за 

заг. ред. В. І. Галагана. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. – 320 с. 

Підготовлений конспект лекції з 

курсу криміналістики покликаний 

доповнити тексти виданих 

підручників з цієї навчальної 

дисципліни, сприяти вивченню нових 

положень науки криміналістики, 

надати допомогу в оволодінні 

засобами вирішення криміналістичних 

завдань під час розслідування 

кримінальних правопорушень з огляду 

на удосконалення правоохоронної 

практики і розвиток науки 

криміналістики. Конспект лекцій 

містить короткий виклад основних питань з тем навчальної програми 

підготовки до заліку чи екзамену. 

Навчальний посібник розрахований для курсантів, слухачів, 

студентів та викладачів вищих навчальних закладів України 

юридичного спрямування, а також для практичних працівників як 

криміналістичні рекомендації під час досудового розслідування.  

 
Кримінальний процес : альбом 

схем (загальна та особлива частини) 

/ авт.: Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, 

Д. П. Письменний, А. В. Форостяний, 

О. І. Галаган, Д. О. Савицький, 

О. Є. Омельченко, Я. Ю. Конюшенко, 

В. І. Галаган, І. В. Чурікова, С. О. Заїка, 

О. В. Римарчук, О. В. Мельник, 

Г. М. Степанова та ін. – 2-ге вид., випр. 

та допов. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 406 с. 

У посібнику, який представлений 

у формі схем, компактно викладено на-

вчальний матеріал з навчальної 

дисципліни «Кримінальний процес». 

Видання розраховано на 

студентів, слухачів і курсантів 

юридичних навчальних закладів, де вивчається «Кримінальний 

процес», може бути корисний і абітурієнтам. 
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Онисько С. М.  Фінанси 

підприємств : практикум 

/ С. М. Онисько, А. А. Верзун, 

П. М. Марич ; за заг. ред. 

С. М. Онисько. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 308 с. 

Завдання для практичних занять 

складено відповідно до структури кур-

су за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалаврів за 

напрямами підготовки «Фінанси і 

кредит», «Економіка підприємства», 

«Облік і аудит». Завдання можна 

використовувати і для підготовки 

фахівців за іншими напрямами 

підготовки. 

Практикум призначений як для проведення аудиторних 

практичних занять так і для самостійної роботи студентів, для 

кожного завдання наведено методичні вказівки, в яких зазначено 

нормативні документи, приклади розрахунки тощо. Книга буде 

корисною при підготовці студентів аграрних навчальних закладів, 

оскільки враховує специфіку фінансів агропромислових підприємств. 

Для наукових працівників, спеціалістів органів державного 

управління, викладачів і студентів вузів. 
 

 Управління потенціалом 

підприємства : навч. посіб. / [авт.: 

О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко]. 

– 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 308 с. 

Висвітлено історичні та 

практичні аспекти управління 

потенціалом підприємства в сучасних 

умовах господарювання. Узагальнено та 

розширено поняття потенціалу 

підприємства, розглянуто особливості 

його формування в умовах «нової» 

економіки. Детально проаналізовані 

методи визначення 

конкурентоспроможності 

підприємства та продукції, основні 

шляхи забезпечення конкурентних переваг, процес керування 
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управлінськими реакціями на несподівані зміни, положення про індивіду-

альний. системний та груповий опір, процес контролінгу, Наведено 

рекомендації щодо управління конкурентоспроможністю промислового 

комплексу, визначено джерела фінансування його саморозвитку на 

середньострокову перспективу.  

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних факультетів. 
 

Товарознавство. Непродовольчі 

товари: одягово-взуттєві вироби : 

навч.-наоч. посіб. / І. С. Полікарпов, 

Б. Д. Семак, Н. А. Терешкевич та ін. – 2-

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

2019. – 264 с. 

У навчально-наочному посібнику 

розглянуто чинники формування 

асортименту і споживних 

властивостей одягово-взуттєвих 

товарів. Велику увагу приділено 

вивченню сучасного асортименту та 

оцінці якості цих товарів. Навчально-

наочний посібник містить 

ілюстративно-наочні матеріали, що 

сприяють вивченню і викладанню 

дисципліни, засвоєнню їх змісту. 

Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 

 
Товарознавство. Непродовольчі 

товари: вироби господарського та 

культурно-побутового призначення : 

навч.-наоч. посіб. / І. С. Полікарпов, 

В. С. Лукашов, І. І. Шийко та ін. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 296 с. 

У навчально-наочному посібнику 

розглянуто чинники формування 

асортименту і споживних 

властивостей виробів господарського 

та культурно-побутового призначення. 

Велику увагу приділено вивченню 

сучасного асортименту та оцінці 

якості цих товарів. Навчально-наочний 



19 

 

посібник містить ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють 

вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту. 

Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 
Товарознавство. Непродовольчі 

товари: електроосвітлювальні 

прилади : навч. посіб. / І. І. Кельман, 

І. І. Шийко, Л. Б. Демидчук, 

Ю. І. Шийка. – Львів : Магнолія 2006, 

2019. – 371 с. 

У посібнику розглянуто 

товарознавчі особливості сучасного 

ринкового асортименту 

електроосвітлювальних приладів і 

джерел світла нового покоління, 

вказано на їх переваги і недоліки та 

тенденцію їх розвитку. 

Посібник призначений для 

студентів товарознавчих 

спеціальностей ВНЗ 3-4 рівня 

акредитації, він може бути корисним для працівників, у сферах ді-

яльності яких задіяні електроосвітлювальні прилади. 

 
Полікарпов І. С.  Товарознавство. 

Непродовольчі товари: нагрівні 

прилади : посіб. / І. С. Полікарпов, І. І. 

Шийко, О. І. Шийко. – 2-ге вид. стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 303 с. 

У посібнику наведено відомості 

про ринок електропобутових машин, 

фактори, які формують їхній 

асортимент і якість, їх 

електрообладнання, споживні 

властивості і асортимент. 

Посібник призначений для 

студентів спеціальностей 

«Товарознавство і експертиза в 

митній справі», «Експертиза товарів 

та послуг», «Товарознавство та 

комерційна діяльність», інших спеціальностей, пов’язаних зі сферою 

торгівлі. 
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Полікарпов І. С.  Товарознавство. 

Непродовольчі товари: 

електропобутові машини : посіб. 

/ І. С. Полікарпов, І. І. Шийко, 

Л. Г. Ніколайчук. – 2-ге вид., стер. – 

Львів : Магнолія 2006, 2019. – 403 с. 

У посібнику наведено відомості 

про ринок електропобутових машин, 

фактори, які формують їхній 

асортимент і якість, їх 

електрообладнання, споживні 

властивості і асортимент. 

Посібник призначений для 

студентів спеціальностей 

«Товарознавство і експертиза в 

митній справі», «Експертиза товарів 

та послуг», «Товарознавство та комерційна діяльність», інших 

товарознавчих та економічних спеціальностей, пов’язаних зі сферою 

торгівлі. 
 
 

 

Полікарпов І. С.  Товарознавство. 

Непродовольчі товари: килими та 

килимові вироби : навч. посіб. 

/ І. С. Полікарпов, Л. В. Пелик. – Львів : 

Магнолія 2006, 2019. – 182 с. 

У навчальному посібнику дана 

концепція килимів і килимових виробів, 

характеристика їх споживних 

властивостей і сфери застосування; 

розглянуто структуру килимів та 

килимових виробів, їх способи ви-

готовлення та характеристику 

властивостей. Дана товарознавча кла-

сифікація та характеристика 

асортименту машинних та ручних 

килимів і килимових виробів, а також 

розглянуті особливості оцінки якості та визначення сортності цих 

виробів. Призначений для студентів вищих навчальних закладів 

товарознавчих спеціальностей 3-4 рівня акредитації, а також 

практичних працівників. 
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Ідентифікація пластмас : 

підручник / А. А. Дубініна, В. В. Євлаш, 

Г. А. Синицина, Л. В. Кононенко. – 

Харків : Світ Книг, 2019. – 242 с. 

У підручнику міститься аналіз 

полімерних матеріалів хімічними 

фізичними та фізико-хімічними 

методами. 

Наведено приблизну схему 

ідентифікації пластичних мас за 

результатами комплексної оцінки 

зовнішніх ознак виробів, проб на 

нагрівання і горіння, якісних реакцій 

продуктів розчинення і термічного 

розпаду полімерів під час сухої 

перегонки, а також за результатами спектральних і полярографічних 

досліджень. Надано санітарно-гігієнічну оцінку виробам із пластмас. 

Підручник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, 

які навчаються за напрямом підготовки «Товарознавство та 

торговельне підприємництво». 
 

Новікова О. В.  Технологія 

приготування їжі: українська кухня : 

навч. посіб. / О. В. Новікова, 

Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов. – 2-ге 

вид., виправ. та допов. – Харків : Світ 

книг, 2019. – 679 с. : іл. 

У навчальному посібнику 

представлений комплекс 

теоретичних основ технології 

приготування їжі. 

Розглянуті основні способи й 

прийоми первинної обробки сировини 

й приготування напівфабрикатів. 

Основна частина посібника 

присвячена технології приготування 

страв та кулінарних виробів 

відповідно до традиційного 

приготування в української кухні. 

Посібник призначений для студентів навчальних закладів 1-4 

рівнів акредитації. Він може становити інтерес і для практичних 

працівників, що навчаються в системі перепідготовки кадрів і 

підвищення кваліфікації, працівникам ресторанного господарства. 
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Ростовський В. С.  Кухні народів 

світу : підручник / В. С. Ростовський. – 

Київ : Кондор, 2018. – 502 с. 

 

Підручник для студентів II та IV 

курсів спеціальності «готельно-

ресторанне господарство» і «технологія 

харчування», а також для студентів 

технікумів, коледжів спеціальності 

«готельно-ресторанне господарство». 
 

 

 

 

Лѐвшина Л. Д.  Лучшие рецепты 

современной кухни народов мира 

/ Л. Д. Лѐвшина, Л. А. Тетерядченко, 

А. В. Мячиков. – Харків : Мир книг, 

2012. – 201 с. 

 

Кухня каждой отдельной 

страны интересна и своеобразна. 

Хотите совершить 

гастрономическое путешествие, не 

выходя из дома? Попробовать 

экзотические африканские блюда, 

изысканные португальские, пряные 

мексиканские? Отведать блюда 

белорусов и поляков, вспомнить 

традиционную русскую кухню?  

Но отыскать рецепты национальных блюд непросто. Эта 

сложная работа была выполнена составителями данной книги. В ней 

приведены наиболее известные рецепты, приготовить которые 

можно в домашних условиях. Книга «Лучшие рецепты современной 

кухни народов мира» поможет выбрать желаемое блюдо и 

приготовить его к праздничному столу и в повседневной жизни по 

всем правилам кулинарного искусства. Книга рассчитана на широкий 

круг читателей. 
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Коронація слова : науково-

довідкове видання на відзначення 20-

річчя Міжнародного літературного 

конкурсу "Коронація слова" 2000-2020 

/ керівник проекту Н. О. Струк. – Київ : 

Світ Успіху, 2019. – 496 с. 

Науково-довідкове видання 

«Коронація слова» на відзначення 20-

річчя Міжнародного літературного 

конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, 

пісенної лірики та творів для дітей 

уперше презентує читачам 

систематизовану інформацію про його 

результати як підсумок подвижницької 

праці засновників і меценатів - 

громадських діячів Юрія і Тетяни 

Логушів та команди. Ознайомлює із 

тенденціями в літературному процесі крізь призму світоглядних пере-

конань сучасних письменників. Надає біографічні довідки про 

лауреатів I—III премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв’ю, 

перелік дипломантів конкурсу, окремі наукові оглядові розвідки. 

Видання розраховане на літературознавців, критиків, викладачів і 

вчителів української словесності, студентів, учнів, усіх, хто 

цікавиться українською літературою періоду незалежності України. 
 

 

 

Пащенко М.  Легенди та історії 

Вінниці / М. Пащенко. – Вінниця : Балюк 

І.Б., 2019. – 524 с. : іл., фото. 

Ця книга - енциклопедія вінницьких 

легенд, загадкових історій, містичних 

збігів, що траплялися в житті міста. 

Як з'явився «град Вънича», пізніше 

- «город Вєніца»? Які таємниці 

приховують вінницькі катакомби? Про 

що засвідчують невідомі написи у 

підземеллі? Звідки виникла англійська 

назва «Савой»? Чому зникла назва 

гоголівської книгозбірні? Вінницькі 

таємниці Сталіна і легендарний єврей, 

який став двійником вождя. 

Нерозгадані таємниці «Вервольфа». 
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Про що застерігала болгарська провидиця Ванга? Гнів вождя до 

вінницького підпілля. Терни тим, хто гідний слави. 

Чому зникли деякі легенди Вінниці? Відроджена пам’ять про 

людей у назвах міських вулиць - все це в книзі Михайла Пащенка 

«Легенди та історії Вінниці». 

Пропонований твір - це данина людській пам’яті минулого і 

шана майбутнього. 

 

 

 
Дашвар Л.  Ініціація : роман 

/ Л. Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 414 с. 

Стара Костомарова не пам’ятає, 

як опинилася на тому забутому богом 

хуторі. «Чорні ріелтери» відібрали її 

квартиру, а жінку спровадили подалі 

від Києва. Селянин Перегуда дав їй 

притулок, він навіть вийшов на нотарі-

уса Германа, який обдурив стару. А 

коли повернувся на хутір, то вже ні 

хати, ні Костомарової не було... Тим 

часом у Києві дівчина Меланія 

потрапляє у вир дивних подій. Усе 

починається зі снів про мерців, далі — 

зустріч із нотаріусом Германом та 

його зникнення. І Блейк, у якого Меланія 

закохується до нестями і який зраджує її. Від того часу дівчині 

сниться вже інший сон: про розлючений натовп, стару жінку, Блейка, 

який просить про допомогу... От-от шляхи всіх героїв перетнуться. І 

тоді кожен з них — хоче він того чи ні — пройде свою ініціацію. 

Ініціацію на право вважати себе людиною... 
 

 

 

 

 

 



25 

 

Дашвар Л.  Покров : роман 

/ Л. Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2016. – 381 с. 

Романи Люко Дашвар незмінно 

мають успіх у читача. Вона пише так 

гостро й пронизливо, психологічно й 

чутливо, що торкається струн душі 

кожного... Неможливо не співчувати її 

героям, як неможливо не звернути 

увагу на гострі, болючі, неоднозначні 

питання, які порушує письменниця... 

Ніч проти ЗО листопада 2013 

року багато чого змінює і в житті 

країни, і в долі киянки Мар’яни 

Озерової. Після розміреного 

напівсонного існування дівчина 

опиняється у вирі подій і несподіваних 

зустрічей: виснажливі чергування на Майдані, зникнення коханої 

людини та пошуки нащадків у сьомому коліні славного козака Яреми 

Дороша, яких прокляла його дружина — зарозуміла шляхтянка 

Станіслава. Та чи не даремні пошуки? Адже перед цими щасливцями 

постає непростий вибір — незліченні скарби, що їх мають 

успадкувати від свого предка, чи кохання і воля... 
 

Дашвар Л.  Молоко з кров'ю : роман 

/ Л. Дашвар. – 4-те вид. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2018. – 272 с. : іл. 

Яке то щастя — зустріти свою 

половинку і покохати! Коли душа сягає 

неба, коли розумієш: ось твоя доля... 

Першій красуні на селі Марусі-

румунці до пари став Льошка — 

розумний, красивий, успішний, — то й 

жити б їм, як королям. І яке їй діло до 

сусіда, хирлявого рудого Стьопки-німця в 

поламаних окулярах? От тільки чомусь 

щоночі йде він до бузкового куща біля 

Марусиної хати, і щоночі вона відчиняє 

вікно... 
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Роздобудько І.  ЛСД. Ліцей 

слухняних дружин : роман 

/ І. Роздобудько ; гол. ред. С. С. Скляр. – 

2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2015. – 319 с. 

Ідеальні дівчата з ідеальним 

вихованням... Невже вони жертви 

таємної змови проти людства, яка 

існує ще з непам’ятних часів? Мета її 

— виховати слухняних і безпорадних 

жінок, покірних рабинь для майбутніх 

чоловіків. Коли гине вихованка одного з 

елітних навчальних закладів, приховати 

інформацію не вдається, бо є ті, кому 

не байдужа доля дівчат... 
 

 

 

Метисон Р.  Куди приводять мрії = 

What Dreams May Come : роман 

/ Р. Метисон ; пер. з англ. Д. 

Петрушенко. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2016. – 288 с. 

 

Що чекає на нас за порогом 

життя? Небуття чи вічність? Чи, 

можливо, нескінченна подорож? Саме 

така мандрівка поза простором та 

часом судилася Крису після смерті. 

Щоб визволити кохану, яка вкоротила 

собі віку, та знову знайти надію й 

любов, він ладен покинути рай і 

спуститися в пекло. Адже справжнє 

кохання не зможе зруйнувати навіть 

смерть. 
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Фаулз Д.  Колекціонер : роман 

/ Д. Фаулз ; пер. з англ. 

Г. Яновської. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. – 304 с. : 

іл. 

Джон Фаулз — культовий 

постмодерніст 60—70-х років, який, 

за версією «Times», входить до 

рейтингу 50 найвеличніших 

британських письменників 

сучасності, уперше заявив про себе в 

літературі романом «Колекціонер». 

Книга не лише миттєво стала 

бестселером по обидва боки 

Атлантики, а й була з успіхом 

екранізована — фільм здобув 

відзнаку Канського кінофестивалю 

1965 року, «Золотий глобус» та 

тричі був номінований на «Оскар» у 

1966-му. 

Фредерик Клеґґ — нічим не примітний банківський клерк. Єдина 

його пристрасть — метелики. Впіймати, посадити під скло, зберегти 

їхню красу, щоб милуватися в будь-який момент... Але якось він знахо-

дить екземпляр, набагато цікавіший за метеликів... 

Жодна книга не зробить вас поціновувачем свіжого повітря 

більше, ніж ця жахлива історія кімнатного ув’язнення. 

Історія Міранди підвищує ставки між кішкою і мишкою, а ще 

породжує непереборне відчуття клаустрофобії, яка пронизує 

сторінки книги. Разом із дівчиною читач бореться за кожний віддих у 

задушливому, штучно освітленому підвалі Фреда. Ефект є навмисним, 

і це суть роману. Ніколи ще свобода не смакувала так гірко! Ніколи 

ще море не здавалося таким синім, а пісок таким золотим. Як добре 

сприймати як належне можливість занурити пальці у воду. Як славно 

відчути сонце, що зігріває шкіру. Мати можливість піти будь-куди за 

власним бажанням. Озирнутися — і побачити безмежний простір 

відкритого світу. Адже якщо ви втратите волю, що залишиться в 

житті? 
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