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Граматика перекладу фахової 

літератури (у вправах та 

прикладах) : навч. посіб. 

/ Н. Б. Іваницька, А. І. Калініченко, 

В. О. Нечипоренко, Л. О. Сікорська. – 

Вінниця : Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 276 с. + 

Електронна копія. 

Навчальний посібник маю на 
меті формуваннѐ в студентів, що 
здобуваять спеціальність 
«Філологіѐ», граматичної 
вправності ѐк невід’юмного 
складника перекладацької 
компетенції. Він допоможе 
з’ѐсувати проблемні аспекти 

відтвореннѐ в цільовому 
українському дискурсі граматичних категорій та значень, виражених 
англійськими словоформами. Завданнѐ зоріюнтовані на виробленнѐ 
перекладацьких навичок адекватного застосуваннѐ граматичних 
трансформацій длѐ створеннѐ ѐкісного перекладу фахових текстів в 
англо- українській паралелі. 

Посібник призначено длѐ студентів, ѐкі вивчаять англійську 
мову і переклад, перекладачів-початківців, а також длѐ тих, хто 
бажаю поглибити та вдосконалити свої навички перекладу 
різножанрових текстів. 
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Європейська інтеграція : навч. 

посібник / за ред. М. І. Макаренка, 

Л. І. Хомутенко. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 344 с. 

У посібнику аналізуютьсѐ сутність ідеї 
ювропейської інтеграції, її еволяціѐ 
протѐгом століть; досліджено клячові 
теорії та концепції ювропейської інтеграції, 
проведено їх змістовне зіставленнѐ; 
розглѐнуто передумови й історія розвитку 
Європейського Соязу, процес поглибленнѐ 
та розширеннѐ ювропейської інтеграції, 
сучасні тенденції розвитку; висвітлено 
характерні риси правової системи ЄС, 
головні інститути ЄС, їхні функції, повнова-
ження та механізми взаюмодії в рамках 

загальної інституціональної системи; 
проаналізовано засади спільних політик ЄС, особливості країнових моделей ЄС, 
їх спільні та відмінні риси; висвітлено також особливості соціально-
економічних відносин України та ЄС, можливості реалізації ювроінтеграційних 
прагнень України. 

Виданнѐ призначене длѐ викладачів і студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у 
галузі ювропейської інтеграції, міжнародних економічних відносин, усіх 
зацікавлених осіб, ѐкі досліджуять проблематику сучасних інтеграційних 
процесів. 

 
Національна економіка : підручник 

/ [П. В. Круш, О. П. Кавтиш, О. В. Кривда, 

Н. Л. Кузьмінська, С. О. Тульчинська, 

С. О. Кириченко, А. В. Гречко, 

О. О. Кожемяченко, Т. П. Ткаченко, 

М. В. Шашина, О. А. Підлісна, 

О. С. Хринюк, Ю. В. Тюленева] : [за ред. 

П. В. Круша]. – Київ : Каравела, 2018. – 

536 с. 

Цей підручник ю узагальненнѐм 
надбань зарубіжної та вітчизнѐної 
економічної науки у сфері питань щодо 
особливостей формуваннѐ та 
функціонуваннѐ національної економіки ѐк 
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юдиної динамічної системи та підсистеми світового господарства. У ньому 
висвітляятьсѐ теоретичні питаннѐ щодо специфіки національної економіки ѐк 
галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрѐмку і ѐвища соціально-
економічної реальності, а також проблеми формуваннѐ та подальшого 
еволяційного розвитку національної економіки України з урахуваннѐм сучасного 
стану ринкових перетворень у державі та суспільстві. 

Підручник розрахований на студентів вищих закладів освіти будь-ѐкої 
форми навчаннѐ, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів.  

 

Мартинюк О. А.  Менеджмент та 

адміністративне управління : навч. посіб. 

/ О. А. Мартинюк, Н. І. Серебряннікова. – 

Одеса : Гельветика, 2017. – 538 с. 

Навчальний посібник містить 
теоретичний матеріал та ситуативні 
завданнѐ длѐ поглибленого засвоюннѐ 
дисциплін з менеджменту та 
адміністративного управліннѐ. На основі 
поюднаннѐ класичного підходу наукового 
обґрунтуваннѐ матеріалу та використаннѐ 
нового формату абстрактної візуалізації, 
матеріал підручника набуваю нового змісту 
та сприѐю кращому розуміння та засвоюння 
складного теоретичного матеріалу, 
розширяю світоглѐд та розвиваю 

когнітивний апарат мисленнѐ. 
Навчальний посібник сформовано у виглѐді графічних мікроновел ѐкі 

починаятьсѐ із тематичної притчі ѐка створяю певний емоційний настрій, 
продовжуятьсѐ сучасним науковим контентом із художньоя візуалізаціюя 
теоретичного матеріалу, закінчуютьсѐ переліком питань длѐ самоконтроля 
та творчим-кейсом завданнѐм, кожна тема обов’ѐзково містить не тільки 
перелік рекомендованих і використаних джерел а також перелік авторів та 
посиланнѐ на сайти художників, роботи ѐких були використанні длѐ 
ілястрацій певної теми. 

Тематично навчальний посібник структурований на дві частини: 
управлінська діѐльність організації, та публічна діѐльність організації, ѐкі 
містѐть чотири розділи 

Навчальний посібник буде корисним длѐ студентів вищих та середніх 
навчальних закладів, длѐ фахівців та власників різних сфер бізнесу, керівників 
органів влади, науковців, викладачів, аспірантів і пересічних громадѐн ѐкі 
цікавлѐтьсѐ питаннѐми проектуваннѐ та управліннѐ організаціюя, 
комунікативними технологіѐми діѐльності. 
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Пєтков В. П.  Менеджмент у 

державному управлінні : навч. посіб. 

/ В. П. Пєтков, В. М. Торяник ; за заг. ред. 

О. В. Негодченка. – Дніпро : Гельветика, 

2017. – 404 с.  
У навчальному посібнику системно 

висвітлено основні положеннѐ курсу 
«Менеджмент у державному управлінні»: 
питаннѐ теорії наукового менеджменту, 
сучасні підходи до професіоналізації праці 
менеджерів в органах державного 
управліннѐ, шлѐхи вдосконаленнѐ 
менеджменту персоналу державних 
органів, напрѐми використаннѐ технологій 
наукового менеджменту. Враховано новели 
законодавства та сучасні наукові 

досѐгненнѐ. Навчальний посібник список 
використаних джерел нормативно-правові акти, довідкову, містить основну, 
спеціалізовану та іноземну літературу), рекомендовані длѐ ознайомленнѐ під 
час вивченнѐ навчальної дисципліни «Менеджмент у державному управлінні». 

Длѐ студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, широкого 
кола фахівців-практиків, усіх, хто цікавитьсѐ питаннѐми менеджменту в 
державному управлінні. 

 
Тарасюк Г. М.  Управління проектами : 

навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – 3-тє вид., 

стер. – Київ : Каравела, 2018. – 320 с. 

Навчальний посібник підготовлений 
відповідно до програми курсу "Управліннѐ 
проектами". В посібнику розглѐдаятьсѐ 
теоретичні, методологічні та практичні 
основи управліннѐ проектами. Навчальний 
посібник містить теоретичні, практичні 
завдання, ситуації та тести за темами для 
самоконтролю. 

Розрахований на студентів, ѐкі 
навчаятьсѐ за програмами підготовки 
спеціалістів і магістрів економічних фахових 
спрѐмувань. Посібник може бути корисний 
аспірантам, викладачам, керівникам, 

менеджерам та спеціалістам, ѐкі займаятьсѐ 
управліннѐм проектами. 
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Чернышѐва Л. И.  Управление 

персоналом : учеб. пособ. 

/ Л. И. Чернышѐва, Е. М. Лукьянчук. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 168 с. 

Учебное пособие посвѐщаетсѐ 
актуальным вопросам управлениѐ 
персоналом современных организаций, 
затрагиваѐ теоретические, методологиче-
ские и социально-психологические основы 
данного научного направлениѐ. В пособии 
излагаятсѐ современные принципы, 
механизмы и методы эффективного 
влиѐниѐ на повышение качества работы 
персонала, конечные результаты 
управлениѐ персоналом, закономерности и 
особенности формированиѐ, 

функционированиѐ и развитиѐ персонала.  
Пособие предназначено длѐ студентов высших учебных заведений, 

изучаящих курсы: «Менеджмент», «Организациѐ предпринимательский 
деѐтельности», «Административный менеджмент», «Управление 
персоналом», «Менеджмент персонала», «Кадровый менеджмент», 
«Управление кадровым потенциалом предприѐтий и организаций», 
«Управление персоналом бизнес структур», аспирантов и преподавателей 
экономических спеціальностей. 

 
Кузьміна Т. О.  Системи управління 

якістю : навч. посіб. / Т. О. Кузьміна, 

В. В. Євтушенко. – Херсон : Олді-плюс, 

2018. – 500 с. 

У навчальному посібнику викладено 
найважливіші етапи розвитку, сучасний 
стан теорії та практики управліннѐ 
ѐкістя відповідно до освітньо-професійної 
програми, рекомендованої Міністерством 
освіти і науки України для підготовки 
фахівців на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти спеціальності 076 
«Підприюмництво, торгівлѐ та біржова 
діѐльність»у всіх навчальних закладах Ш - ІУ 
рівнѐ акредитації.  

Особлива увага приділѐютьсѐ 
стандартам нових версій 2015 p. ISO серії 
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9000, ISO 14000, ISO 17025 (версії 2017 p.), створення інтегрованих систем 
управліннѐ ѐкістя, використання статистичних методів контроля та 
аналізу ѐкості, соціально-психологічним аспектам впровадженнѐ систем 
управліннѐ ѐкістя. 

Навчальний посібник може бути використаний длѐ студентів та 
співробітників наукових і навчальних закладів, аспірантів і викладачів, ѐкі 
працяять над різними аспектами проблем ѐкості продукції, процесів та 
послуг, формуваннѐм систематичних знань про структуру й функції систем 
управліннѐ ѐкістя.  

 
 

Капінос Г. І.  Операційний 

менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Капінос, 

І. В. Бабій. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 352 с. 

У навчальному посібнику системно 
викладено теоретичні, методичні га 
практичні аспекти операційного 
менеджменту, розглѐнуто понѐтійний 
апарат. Розкрито сутність операційного 
менеджменту, принципи вибору операційної 
стратегії, побудови операційної системи 
організацій. Висвітлено методи управліннѐ 
операційноя системоя, організація 
операційних процесів на підприюмстві. Значну 
увагу приділено управління процесом 
проектуваннѐ операційної системи та її 

поточного функціонуваннѐ. Розглѐнуто основи 
управліннѐ проектами, зокрема сутність проектного підходу до управліннѐ 
організаціюя, методи сітьового плануваннѐ. Розкрито основи менеджменту 
ѐкості та управліннѐ результативністя операційної діѐльності. 

Книга може бути рекомендована длѐ студентів вищих навчальних закла-  
дів, що навчаятьсѐ за напрѐмом підготовки „Менеджмент”, а також всім, 
хто і цікавитьсѐ проблемами ефективного управліннѐ операційними 
системами в і умовах ринкових механізмів господаряваннѐ. 
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  Управління сталим розвитком : 

підручник / [В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. 

Туленков, А. А. Кравченко, Л. М. 

Макаренко, О. Г. Рябека, Н. В. Крохмаль, 

В. В. Чепак, Я. О. Чепуренко] : за заг. ред. 

В. П. Беха, М. В. Туленкова. – Київ : 

Каравела, 2018. – 538 с. 

У підручнику в межах системного 
підходу розглѐнуто світоглѐдно-історичні, 
логіко-мегодологічні та соціально-
технологічні засади управліннѐ сталим 
розвитком соціальних систем у контексті 
глобальних соціально-культурних змін і 
динамічних трансформацій сучасного 
постіндустріального соціуму; висвітлено 
проблеми формуваннѐ та оціняваннѐ 
можливостей сталого розвитку соціальних 

утворень, а також сучасні механізми управліннѐ ѐкісно новим світоустроюм 
соціальної спільноти на основі інноваційної методології управлінського циклу, 
що ю породженнѐм творчого потенціалу планетарного соціального організму. 

Призначений длѐ науковців і викладачів, докторантів, аспірантів, 
магістрантів і студентів різного типу вищих навчальних закладів, державних 
службовців і працівників сфери управліннѐ, а також усіх тих, хто цікавитьсѐ 
актуальними питаннѐми управліннѐ сталим розвитком соціальних утворень 
та сучасними проблемами організації, самоорганізації, саморегулѐції та 
самоврѐдуваннѐ соціальних спільнот у перебігу глобальних змін і суспільних 
трансформацій. 

 
 
Пріб К. А.  Діагностика в системі 

управління : навч. посіб. / К. А. Пріб, 

Н. І. Патика. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 432 с. 

У навчальному посібнику розкрито 
теоретичні, методичні й прикладні 
аспекти діагностики в системі управліннѐ. 
Подано порѐдок аналізу 
конкурентоспроможності, виробничого 
потенціалу, фінансово-майнового стану, 
результатів діѐльності. Наведено приклади 
практичної реалізації фінансово-
економічних розрахунків.  
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Матеріал навчального посібника подано за модульним принципом 
відповідно до структури навчальної дисципліни. Містить теоретичний 
матеріал, питаннѐ длѐ самоконтроля, тестові завданнѐ, ситуаційні вправи, 
термінологічний словник, список рекомендованої літератури. 

Навчальний посібник розрахований на студентів, викладачів, менеджерів, 
працівників планово-економічної служби підприюмств і організацій, 
консультантів. Може використовуватись длѐ денної, заочної, дистанційної 
форм навчаннѐ. 

 
 

Міжнародна мікроекономіка : навч. 

посіб. / [Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, 

Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик, 

С. Н. Лебедева, М. І. Барановська, 

О. В. Захарченко, Є. В. Кравченко, 

Т. К. Метіль, М. А. Левицький, 

М. В. Гронська та ін.] ; за ред. 

Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, 

Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та 

допов. – Київ : Центр учбової літератури, 

2018. – 367 с. 

У третьому переробленому та 
доповненому виданні навчального 
посібника основні проблеми 
функціонуваннѐ та розвитку міжнародної 
економіки розглѐдаятьсѐ в системі 
сучасної економічної теорії 

(мікроекономіка, макроекономіка, 
міжнародна економіка). За допомогоя інструментів мікроекономічного 
аналізу висвітляятьсѐ основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної 
політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та 
наслідки економічної інтеграції. Логічним завершеннѐм змісту курсу ю розглѐд 
проблем регуляваннѐ міжнародної мікроекономіки. У навчальному посібнику 
представлені клячові понѐттѐ, запитаннѐ длѐ самоконтроля, тести й 
додатки що сприѐтиме активізації самостійної роботи над курсом. 

Посібник призначаютьсѐ длѐ викладачів, студентів економічних вузів та 
факультетів, а також длѐ фах.вців-прашгиків у галузі міжнародних економічних 
відносин.  
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Міжнародна макроекономіка : 

навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, 

Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова, 

А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева, 

М. І. Барановська, М. А. Левицький, 

О. В. Захарченко, Є. В. Кравченко, 

М. В. Гронська, Л. А. Пархоменко та ін.] ; 

за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, 

Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та 

допов. – Київ : Центр учбової літератури, 

2017. – 400 с.  
У третьому, переробленому та 

доповненому виданні навчального 
посібника основні проблеми 
функціонуваннѐ та розвитку міжнародної 
економіки розглѐдаятьсѐ в системі 
сучасної економічної теорії 

(мікроекономіка, макроекономіка, 
міжнародна економіка). За допомогоя інструментів макроекономічного 
аналізу висвітляятьсѐ система валятних курсів, платіжного балансу, 
функціонуваннѐ міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним 
завершеннѐм змісту курсу ю розглѐд проблем регуляваннѐ міжнародної 
макроекономіки. 

Посібник призначаютьсѐ длѐ викладачів, студентів економічних вузів та 
факультетів, а також длѐ фахівців-практиків у галузі міжнародних 
економічних відносин. 

 
Козакова О. М.  Макроекономіка : 

підручник / О. М. Козакова, 

Е. М. Забарна. – Херсон : Олді-плюс, 

2019. – 428 с. 

Пропонований підручник з 
макроекономіки присвѐчений теорії і 
методології аналізу макроекономічних 
проблем та охопляю всі теми навчальної 
програми. Підручник виконано у двох 
частинах: теоретичний курс і практикум-
тренінг. В першій частині в 
систематизованому, логічному порѐдку 
розкриваятьсѐ теоретичні аспекти 
основних макроекономічних проблем і 
сучасні методи їх наукового аналізу. 
Теоретичні положеннѐ іляструятьсѐ 
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схемами, графіками, рисунками, таблицѐми. Надаятьсѐ основні інформаційні 
джерела. Друга частина містить основні понѐттѐ і терміни, завданнѐ длѐ 
самоконтроля, питаннѐ длѐ самостійного опрацяваннѐ у формі рефератів 
(доповідей), тести та задачі (завданнѐ). Підручник містить відповіді на 
запропоновані тести та розв'ѐзаннѐ задач і відповіді на них. 

Такий формат і зміст підручника маю сприѐти ефективному опанування 
макроекономіки в контексті сучасних вимог до змісту і ѐкості вищої освіти.  

Підручник може бути рекомендований студентам економічних спеціаль-
ностей та викладачам вищих навчальних закладів, науковим та практичним 
працівникам. 

 
Сиротинська А. П.  Інформаційні 

системи підприємств малого бізнесу : 

навч. посіб. / А. П. Сиротинська, 

І. Д. Лазаришина. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 264 с. 

 

Навчальний посібник присвѐчений 
питаннѐм автоматизованої обробки 
економічної інформації підприюмств 
малого бізнесу з використаннѐм 
інформаційних систем. Розглѐнуто 
методику роботи із програмами „1C: 
Бухгалтеріѐ” конфігурації „Бухгалтерський 
облік длѐ України”, „Парус-Підприюмство”, 
„Парус-Зарплата”. 

Авторами представлені методичні 
аспекти обробки облікових даних підприюмств малого бізнесу у 
спеціалізованих програмних продуктах. Розглѐнуті найбільш актуальні 
питаннѐ налагодженнѐ та підготовки програм до роботи, автоматизації 
обліку фінансово-розрахункових операцій, товарно-матеріальних цінностей, 
необоротних активів, розрахунків з дебіторами, кредиторами і працівниками, 
формуваннѐ регістрів та звітності. 

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, 
слухачів інститутів післѐдипломної освіти. Може бути корисним длѐ 
працівників підприюмницьких структур, викладачів і аспірантів вищих 
навчальних закладів.  
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Приймак В. І.  Математичні методи 

економічного аналізу : навч. посіб. 

/ В. І. Приймак. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 292 с. 

Висвітлено теоретичні засади 
економічного аналізу, суть математичних 
мето дії? і моделей та особливості їх 
застосуваннѐ у процесі дослідженнѐ 
діѐльності господаряячих суб’юктів. 

Розглѐнуто методи елементарної 
математики, математичного аналізу, 
математичної статистики, економетрії та 
дослідженнѐ операцій, ѐкі використовуять 
під час вивченнѐ економічних ѐвищі процесів, 
а також методику виконаннѐ аналізу госпо-

дарської діѐльності за умов невизначеності 

Длѐ студентів, аспірантів та викладачів вищих закладів освіти, 
економістів, а також працівників економічних підрозділів, фірм, організацій і 
установ. 

 
Гуцаленко Л. В.  Державний 

фінансовий контроль : навч. посіб. 

/ Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, 

М. М. Коцупатрий. – 2-ге вид. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2019. – 424 с. 

У навчальному посібнику послідовно 
викладено теоретичні, методологічні та 
практичні аспекти контрольно-ревізійної 
діѐльності в Україні. Акцентовано увагу на 
створенні стандартизованого середовища 
здійсненнѐ державного фінансового 
контроля Навчальний матеріал 
доповняютьсѐ рисунками і таблицѐми, 
запитаннѐми длѐ самоперевірки, 
глосаріюм.  

Посібник розрахований на керівників 
підприюмств, організацій, установ різних 
форм власності, бухгалтерів, працівників 

ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.  
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Фінансовий аналіз : навч. посіб. 

/ [Т. Д. Косова, І. В. Сіменко, 

П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко, 

І. В. Гречина] ; за заг ред.Т. Д. Косової, 

І. В. Сіменко. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 439 с. 

У навчальному посібнику 
висвітляятьсѐ основи фінансового 
аналізу та оцінки фінансового стану, 
грошових потоків, фінансових 
результатів, фінансових ризиків 
підприюмства. Навчальний посібник 
враховую специфіку кредитно- модульної 
системи організації навчального процесу. 
Призначений длѐ студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів, викладачів 

вищих навчальних закладів, практичних 
працівників. 

 
 

Основи економічної теорії : нач. 

посіб. / за заг. ред. П. В. Круша, 

В. І. Депутат, С. О. Тульчинської. – 3-тє 

вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 448 с. 

Пропонований навчальний посібник ю 
узагальненнѐм надбань зарубіжної та 
вітчизнѐної економічної науки, враховую 
особливості сучасного стану ринкової 
економіки України. При його написанні також 
був використаний досвід викладаннѐ ціюї 
дисципліни у Національному технічному 
університеті України “КПІ” та інших вищих 
навчальних закладах України. 

Навчальний посібник розрахований на 
студентів вищих навчальних закладів будь-

ѐкої форми навчаннѐ, ѐкі вивчаять основи 
економічної теорії та всіх тих, хто цікавитьсѐ проблемами економіки та ме-
ханізмом її функціонуваннѐ. 
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Орехівський Г. А.  Політекономія : 

навч. посіб. / Г. А. Орехівський. – 2-ге 

вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 440 с. 

Навчальний посібник містить 
короткий лекційний курс сучасної 
політекономії, вклячаю основи 
господарського розвитку, функціонуваннѐ 
ринку і діѐльності на ньому, суспільного 
відтвореннѐ та глобалізації. Предметно 
розглѐдаятьсѐ аграрні відносини. Матеріали 
узагальнені в 20 темах, об’юднаних у чотири 
взаюмопов’ѐзані розділи (модулі). Даятьсѐ 
рекомендації і завданнѐ длѐ самостійного 
вивченнѐ дисципліни згідно кредитно-
модульної системи підготовки фахівців 
(ECTS). 

Длѐ студентів вищих навчальних закладів.  
 

 
Орехівський Г. А.  Практикум з 

політекономії. Посібник для 

самопідготовки студентів : навч. посіб. 

/ Г. А. Орехівський, В. Г. Орехівський. – 3-

тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 

328 с. 

Відповідно до модульно-рейтингової 
системи підготовки фахівців (ECTS) даятьсѐ 
методичні вказівки щодо самостійного 
вивченнѐ сучасного курсу політичної 
економії. Кожна тема починаютьсѐ з 
ідейного резяме. Далі пропонуятьсѐ 
домашні завданнѐ, логічні вправи, задачі, 
тестовий тренінг і кросворди. До всіх 
чотирьох модулів та дисципліни загалом 
наводѐтьсѐ контрольні пакети тестів длѐ 
власної перевірки отриманих знань. В 

енциклопедично-довідковій формі коротко визначаятьсѐ поширені економічні 
терміни, понѐттѐ, категорії і закони.  

Посібник рекомендуютьсѐ студентам вищих навчальних закладів длѐ 
позааудиторної інтерактивної підготовки з політекономії.  
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Міжнародний маркетинг : підручник 

/ [Я. С. Ларіна, О. І. Бабічева, Р. І. Буряк, 

В. А. Рафальська, А. В. Рябчик, 

О. М. Барилович, Ю. М. Гальчинська, 

В. М. Фомішина, Н. Є. Федорова]. – Київ : 

Гельветика, 2018. – 452 с. 

У підручнику розглѐдаятьсѐ основні 
завданнѐ компаній, що вийшли за межі 
національних ринків, використовуячи 
міжнародний маркетинг ѐк філософія бізнесу. 
Висвітлені складові та особливості 
міжнародного маркетингового середовища, 
методичні підходи до вибору зарубіжних 
ринків та їх сегментів, альтернативи 
організаційних форм присутності на зовніш-
ньому ринку. Представлені різні підходи до 
формуваннѐ міжнародного маркетингового 

комплексу компанії, її маркетингових 
стратегій, використаннѐ можливостей новітніх маркетингових інструментів 
в освоюнні зарубіжних ринків. 

Книга призначена длѐ студентів, аспірантів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, буде корисна всім, хто 
цікавитьсѐ питаннѐми міжнародного маркетингу. 

 
Маркетингова діяльність 

підприємств: сучасний зміст : 

монографія / за заг. ред. Н. В. Карпенко. – 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 

252 с. 

У монографії представлені 
результати комплексного дослідженнѐ 
актуальних теоретичних і практичних 
проблем маркетингу на ринку товарів та 
Проаналізовано та висвітлено послуг. 
методологія і практику сучасного управління 
маркетинговою діяльністю підприємств 
України.  

Монографіѐ розрахована на 
вітчизнѐних науковців і фахівців у галузі 
маркетингу, викладачів, аспірантів і 
студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. 
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 Литовченко І. Л.  Інтернет-

маркетинг : навч. посіб. 

/ І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2018. – 183 с. 

Навчальний посібник розроблений 
длѐ підготовки магістрів зі спец 

іальності “Маркетинг”. В роботі 
розглѐдаятьсѐ концепціѐ та методологіѐ 
їнтернет-маркетин- гу, особливості 
віртуального середовища щодо 
маркетингових досліджень, формуваннѐ 
товарів та їх ціноутвореннѐ, специфіки 
розподілу та просуваннѐ в Інтернеті. 
Досліджуятьсѐ вимоги стосовно 
ефективного функціонуваннѐ web-сайту 
підприюмства. Розглѐнуті типові 

стратегічні рішеннѐ в І и тер нет-маркетингу, досвід впровадженнѐ 
ефективних бізнес-моделей. Теоретичні розділи закінчуятьсѐ питаннѐми 
щодо самоконтроля знань студентів. Практичний розділ вклячаю тести та 
завданнѐ длѐ са мості йної роботи.  

Длѐ викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців. 
 
 

 

Маркетинг міжнародного 

туризму : навч. посіб. / [Я. С. Ларіна, 

О. І. Бабічева, Л. В. Забуранна, 

Н. М. Антофій, С. В. Фомішин, 

А. В. Рябчик, Ю. М. Гальчинська] ; [за 

ред. Я. С. Ларіної]. – Херсон : 

Гельветика, 2019. – 412 с. 

У навчальному посібнику 
розглѐдаятьсѐ зміст та особливості 
міжнародного туризму, основні завданнѐ 
туристичних компаній, що вийшли за межі 
національних ринків, використовуячи 
маркетинг ѐк філософія бізнесу. 
Висвітлено роль маркетингу у 
міжнародному туризмі, його принципи, 
функції та сучасні концепції маркетингу в 
туризмі, складові міжнародного 
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маркетингового середовища в сфері туристичних послуг, методичні підходи 
до проведеннѐ маркетингових досліджень у міжнародному туризмі, 
сегментуваннѐ та вибору зарубіжних ринків. Представлені різні підходи до 
формуваннѐ маркетингового комплексу міжнародної туристичної компанії, її 
маркетингових стратегій, використаннѐ можливостей новітніх 
маркетингових інструментів в освоюнні зарубіжних ринків длѐ споживачів 
міжнародних туристичних послуг. Розглѐнуто питаннѐ плануваннѐ, 
фінансуваннѐ та організації маркетингу, впровадженнѐ сучасних 
інформаційних технологій ѐк складової маркетингової політики в 
міжнародному туризмі. 

Книга призначена длѐ студентів, аспірантів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, буде корисна всім, хто цікавитьсѐ питаннѐми мар-
кетингу туристичних послуг 

 
 
Ткаченко І. В.  Заповнення 

електронних декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування : метод. рек. 

/ І. В. Ткаченко. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 104 с. 

Починаячи з вереснѐ 2016 року понад 1 
млн. осіб подаю до Національного агентства 
з питань запобіганнѐ корупції електронні 
декларації. На сьогодні, суб’юктами 
декларуваннѐ ю державні службовці, 
прирівнѐні до них особи, посадові і службові 
особи органів місцевого самоврѐдуваннѐ, 
публічні особи і депутати всіх рівнів, 
керівники державних організацій, установ і 

підприюмств, військові посадові особи, поліцейські та інші. 
Ці методичні рекомендації покликані допомогти суб’юктам декларуваннѐ 

заповнити і подати електронну декларація будь-ѐкого типу, оскільки вони 
розроблені на основі системного аналізу існуячого масиву законодавства, ѐке 
стосуютьсѐ запобіганнѐ корупції та фінансового контроля. Рекомендації 
містѐть приклади, схеми та посланнѐ на нормативно-правові акти, що значно 
полегшую роботу з е-деклараціѐми. 
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Санітарно-епідеміологічна безпека : 

навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, 

Є. Ю. Соболь та ін. ; за заг. ред. 

С. В. Пєткова. – Київ : Скіф, 2018. – 128 с. 

Навчальний посібник присвѐчений 
забезпечення санітарно- епідеміологічної 
безпеки в контексті адміністративно-
правової реформи в Україні. Удосконалено 
понѐтійно-категорійний апарат у 
санітарно-епідеміологічній сфері. 
Проаналізовано зарубіжний досвід 
притѐгненнѐ до відповідальності за 
правопорушеннѐ у санітарно-
епідеміологічній сфері. Сформульовано низку 
конкретних пропозицій та рекомендацій 
щодо вдосконаленнѐ чинного законодавства 
України. Адресований науковцѐм і 

практикам, а також тим, хто цікавитьсѐ проблемами забезпеченнѐ 
санітарно- епідеміологічної безпеки. 

 
 

Назаренко Л. О.  Експертиза 

товарів (експертиза продовольчих 

товарів) : навч. посіб. 

/ Л. О. Назаренко. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 312 с. 

У навчальному посібнику розглѐнуто 
методологічні основи експертизи 
продовольчих товарів, особливості 
проведеннѐ експертизи продовольчих 
товарів вітчизнѐного та закордонного 
виробництва, наведено характеристики 
різних видів експертиз. 

Особливу увагу приділено технології 
проведеннѐ товарознавчих експертиз, 
сформульовано вимоги та процедури щодо 
визначеннѐ кількості та ѐкості 
продовольчих товарів вітчизнѐного та 

закордонного виробництва, визначено 
специфіку проведеннѐ товарознавчої судової, митної, санітарно-
епідеміологічної, ветеринарної, гігіюнічної та екологічної експертиз.  
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Запропонований навчальний посібник охопляю всі товарні групи 
продовольчих товарів, вивченнѐ ѐких передбачено  навчальноя програмоя. 

Навчальний посібник рекомендовано длѐ студентів вищих навчальних 
закладів III—IV рівнѐ акредитації, ѐкі навчаятьсѐ за спеціальністя 
«Товарознавство і комерційна діѐльність». 

 
 

Щепкань С. О.  Торговое 

оборудование : учеб.-практ. пособ. 

/ С. О. Щепкань. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 399 с. 

Рассматриваетсѐ современное 
оборудование длѐ доставки, хранениѐ, 
обработки, демонстрации, а также 
реализации товаров через систему 
торговли. Приводѐтсѐ его состав, 
структура и назначение. Особое внимание 
уделѐетсѐ вопросам техники безопасности 
и экологии. 

 
 
 

Обладнання закладів ресторанного 

господарства. Оцінка технічного рівня : 

навч. посіб. / О. В. Кузьмін, В. В. Кійко, 

Л. М. Акімова, С. М. Бондарчук. – Херсон : 

Олді-плюс, 2018. – 276 с. 

У навчальному посібнику викладені 
науково-теоретичні основи кількісної 
оцінки технічного рівнѐ та ѐкості 
обладнаннѐ, що використовуютьсѐ на 
підприюмствах ресторанного 
господарства. Значне місце надано 
обґрунтування принципів класифікації 
властивостей, показників ѐкості, їх 
об'юднанні у комплексний показник 
технічного рівнѐ та ѐкості обладнаннѐ 
ресторанного господарства методами 

кваліметрії. 
Навчальний посібник призначений длѐ підготовки студентів 

спеціальності 181 «Харчові технології». Також може бути корисний 
інженерно-технічним працівникам харчових виробництв. 
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 Сирохман І. В.  Товарознавство 

м'яса і м'ясних товарів : підручник 

/ І. В. Сирохман, Т. М. Лозова. – 2-ге вид., 

перероб. та допов. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. – 379 с. 

Підручник розрахований длѐ 
бакалаврів напрѐму підготовки 
„Товарознавство і торговельне 
підприюмництво і магістрів 
спеціальностей “Товарознавство і комер-
ційна діѐльність , Експертиза товарів і 
послуг”, “Товарознавство і експертиза в 
митній справі” з дисципліни 
“Товарознавство продовольчих товарів”, 
вивченнѐ ѐкої передбачено у навчальних 
закладах III і IV рівнів акредитації. 

У підручнику узагальнено товарну характеристику, класифікація, склад 
м’ѐса, формуваннѐ споживних властивостей і асортименту м’ѐсних 
продуктів, тенденції розробки нових виробів, поліпшеннѐ їх харчової цінності, 
використаннѐ засобів збереженнѐ ѐкості товарів. 

Підручник вклячаю новітні досѐгненнѐ науки й техніки галузей 
виробництва м’ѐсних товарів, матеріал щодо визначеннѐ ѐкості окремих груп 
м’ѐсних продуктів, ідентифікації видів, виѐвленнѐ фальсифікації.  

Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів. 
 

 

Янчева М. О.  Фізико-хімічні та 

біохімічні основи технології м'яса і 

м'ясопродуктів : навч. посіб. 

/ М. О. Янчева, Л. В. Пешук, 

О. Б. Дроменко. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. – 304 с. 

У навчальному посібнику розглѐнуто 
фізіологічні функції, будову, склад, фізико-
хімічні та біохімічні властивості тканин 
м’ѐса. Особливу увагу приділено основним 
закономірностям процесів та змінам, що 
відбуваються з м'ѐсом післѐ забоя тварин, 
під час зберігання та під впливом 
біологічних і фізико-хімічних факторів. 
Надано основні фізичні властивості м’ѐса і 
м'ѐсопродуктів. 
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Навчальний посібник рекомендовно длѐ студентів, ѐкі навчаятьсѐ за 
соціальністя « І ехнологіѐ зберіганнѐ, консервуваннѐ та переробки м’ѐса». Він 
може бути корисним широкому колу фахівців мѐсопереробної галузі. 

 
 

 
Костенко В. І.  Технологія 

виробництва молока і яловичини : 

практикум / В. І. Костенко. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. – 400 с. 

Викладено у виглѐді окремих 
навчальних занѐть матеріали про 
виробничий і племінний облік у скотарстві, 
методи оцінки й обліку відтвореннѐ стада, 
вирощуваннѐ молоднѐку, молочної і м’ѐсної 
продуктивності та її ѐкості, а також 
способи оцінки маточного поголів'ѐ різних 
напрѐмів продуктивності та моделяваннѐ 
технологічних процесів виробництва 
продукції скотарства. 

 
 

 

 

Мельник Р. В.  Дослідження 

вогнепальної зброї, переробленої з 

макетів масогабаритних (ММГ), та її 

сліди на кулях і гільзах : інформ.-довід. 

посіб. / Р. В. Мельник. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. – 32 с. 

У посібнику розглѐнуто особливості 
переробки з ММГ пістолетів «ТТ» калібру 
7,62x25 мм, «ПМ» калібру 9^18 мм, «Р 38» 
калібру 9x19 мм, а також автомата «АКС-
74» калібру 5,45x39 мм та описано сліди від 
частин і механізмів зброї на кулѐх і гільзах. 
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Пешук Л. В.  Технологія 

парфумерно-косметичних продуктів : 

навч. посіб. / Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, 

І. М. Демідов. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 372 с. 

Наведено сучасну класифікація, 
номенклатуру, властивості парфумерних 
та косметичних продуктів і туалетного 
мила, вимоги до їхньої ѐкості, основні 
принципи та особливості складаннѐ 
рецептури, теоретичні та інженерні основи 
їх отриманнѐ, упакуваннѐ, 
транспортуваннѐ, зберіганнѐ й ви-
користаннѐ, подано технологічні схеми 
виробництва парфумерно-косметичних 

продуктів різного агрегатного стану та 
перспективи їх виробництва. 

Длѐ студентів вищих навчальних закладів IV рівнѐ акредитації напрѐму 
6.051701 «Харчова технологіѐ та інженеріѐ» спеціальності «Технологіѐ жирів 
та жирозамінників» та спеціалізації «Технологіѐ парфумерно-косметичних 
продуктів». 

 
 Стафійчук В. І.  Рекреалогія : 

навч. посіб. / В. І. Стафійчук. – Херсон : 

Олді-плюс, 2017. – 428 с. 

В навчальному посібнику 
розкриваятьсѐ теоретичні основи 
рекреалогії, сутність основних понѐть 
науки, принципи і методи комплексної 
оцінки рекреаційних ресурсів. Посібник 
містить детальну інформація про 
кліматичні, бальнеологічні, водні, 
біотичні, історико- культурні та інші 
рекреаційні ресурси і умови України, в 
тому числі у розрізі суспільно-географічних 
районів. У контексті медико-екологічних 
проблем розглѐдаютьсѐ система 
курортно-оздоровчих закладів України та 
їх можливості у відтворенні здоров’ѐ 
лядини. Подано матеріал про нозоареали 

небезпечних захворявань у світі та інформація про курорти окремих частин 
світу. Представлено проблеми рекреаційного природокористуваннѐ і 
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перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України. 

Книга адресована студентам фаху менеджмент туризму спеціальних 
вищих навчальних закладів і географічних, економічних та історичних 
факультетів класичних університетів, спеціалістам в галузі туризму, 
рекреації і охорони здоров’ѐ. Може бути корисна при виборі санаторно- 
курортних закладів України і світу. 

 
Панченко Ю. В.  Менеджмент 

внутрішнього і міжнародного туризму : 

навч. посіб. / Ю. В. Панченко, 

О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – вид. 

стереотип. – Херсон : Олді-плюс, 

2017. – 342 с. – (Вища освіта в Україні). 

У посібнику розглѐнуто теоретичні 
і методичні питаннѐ формуваннѐ 
управлінської діѐльності в організаціѐх 
сфери туризму на основі теорії і 
практики менеджменту сучасного 
господаряваннѐ. Матеріал посібника 
доповняю небагатосельні навчальні 
виданнѐ в Україні, де підходи класичного 
менеджменту поюднуятьсѐ зі специфікоя 
управліннѐ внутрішнього та 
міжнародного туризму. 

Посібник складаютьсѐ зі вступу, 
основної частини із 20 розділів, додатків і списку літературних 
джерел.Основна частина посібника присвѐчена розглѐду специфіки туризму та 
особливостей його регуляваннѐ, функцій менеджменту длѐ організацій сфери 
туризму, зовнішнім зв’ѐзкам, управління конфліктами в туристичній 
діѐльності, використання методів менеджменту і сучасних інформаційних 
технологій та інноваціѐм в індустрії туризму, комунікаціѐм, ефективності 
туристичної роботи, вимогам до ѐкості роботи сучасного менеджера в 
туризмі. Висвітленно основні питаннѐ індустрії туризму з готельно-
ресторанного менеджменту. За кожноя темоя посібника наводѐтьсѐ 
питаннѐ до самоконтроля знань. 

Практичну направленість посібника підсиляять тестові вправи, блок 
завдань длѐ самостійної роботи і термінологічний словник, що наведено у 
додатках.  

Виданнѐ призначено длѐ студентів ВНЗ, ѐкі навчаятьсѐ за напрѐмом 
підготовки «Туризм» з дисципліни «Менеджмент туризму», а також 
викладачам та фахівцѐм з туристичної діѐльності. 
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Кіптенко В. К.  Організація 

екскурсійних послуг : підручник 

/ В. К. Кіптенко, О. Ю. Малиновська. – 

Херсон : Олді-плюс, 2018. – 518 с. 

Пропонований навчальний посібник с 
першим в Україні, ѐкий у повному обсѐзі 
вклячаю програмний матеріал з понѐть 
екскурсознавства і музеюзнавства. 

Розкрито особливості розвитку 
екскурсійної справи в контексті еволяції 
туристичної діѐльності. 

Висвітлено особливості створеннѐ 
інноваційного екскурсійного продукту та 
специфіка методики проведеннѐ 
оглѐдових і тематичних екскурсій. 

Особливу увагу присвѐчено 
професійній майстерності екскурсовода, 

зокрема, опанування ним методичних 
прийомів показу і розповіді, а також ораторському мистецтву і 
комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними 
відвідувачами. 

Розглѐнуто механізм управліннѐ екскурсійноя діѐльністя в ринкових 
умовах, а також організаційно-інституційні засади розвитку екскурсійної 
справи в Україні. Висвітлено сутність сучасних інструментів маркетингу і 
менеджменту екскурсійної діѐльності, модель управліннѐ екскурсійноя 
діѐльністя на національному рівні. 

Підручник містить значний фактичний і прикладний матеріал; подано 
словник термінів По архітектурі, скульптурі, живопису та декоративно-
прикладному мистецтву, що стане у нагоді практикуячим екскурсоводам при 
підготовці екскурсій на різноманітну тематику. 

Длѐ студентів фаху менеджмент туризму географічних, історичних, 
економічних факультетів вищих закладів освіти. Може бути корисним длѐ 
практикуячих екскурсоводів і методистів екскурсійної справи. 
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Плиса В. Й.  Бухгалтерський облік : 

навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 3-

 тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 

520 с. 

У навчальному посібнику розглѐнуто 
теоретичні основи організації 
бухгалтерського обліку на підприюмстві; 
зміст і структуру бухгалтерського балансу 
та рахунків бухгалтерського обліку, 
сутність подвійного запису; місце та роль 
оціняваннѐ і калькуляваннѐ в системі 
бухгалтерського обліку; організація 
документообороту на підприюмствах. 
Зосереджено увагу на особливостѐх обліку 
необоротних й оборотних активів, власного 

капіталу та зобов’ѐзань, доходів і витрат 
підприюмства. З’ѐсовано склад і порѐдок поданнѐ фінансової  звітності. 

Длѐ студентів закладів вищої освіти, слухачів системи післѐдипломної 
освіти, усіх, хто цікавитьсѐ бухгалтерським обліком.  

 
Облік у бюджетних установах : 

навч. посіб. / за заг. ред. В. С. Леня. – 2-

ге вид., випр. – Київ : Каравела, 2019. – 

564 с. 

У навчальному посібнику викладені 
особливості бухгалтерського обліку і 
звітності установ і організацій, ѐкі ю 
розпорѐдниками та одержувачами 
бяджетних коштів, за Національними 
положеннѐми (стандартами) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі. У кожній темі, де це вимагаютьсѐ 
її змістом, наведені завершені числові 
приклади алгоритмів бухгалтерських 
проводок, що даю змогу краще засвоїти 
теоретичний матеріал.  

Вклячені до посібника питаннѐ длѐ 
самопідготовки, тести та задачі даять змогу використовувати посібник длѐ 
проведеннѐ практичних занѐть, видачі завдань длѐ самостійної підготовки та 
тестового контроля знань студентів. 

Розраховано длѐ студентів спеціальності 071 “Облік та 
оподаткуваннѐ”, викладачам вищих навчальних закладів. 
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Сук Л. К.  Облік і звітність суб'єктів 

малого бізнесу : навч. посіб. / Л. К. Сук, 

П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна ; за заг. ред. 

П. Л. Сука. – Київ : Каравела, 2018. – 37 с. 

У посібнику розглѐнуто питаннѐ 
веденнѐ обліку і складаннѐ звітності 
суб’юктів малого бізнесу, а саме: 
організаційно-правові форми 
господаряваннѐ, організаціѐ обліку, план 
рахунків бухгалтерського обліку суб’юктів 
малого підприюмництва, проста і спрощена 
форми бухгалтерського обліку, облік у 
приватного підприюмцѐ, порѐдок підготовки 
та поданнѐ фінансової і податкової 
звітності. 

Призначений длѐ студентів, ѐкі 
вивчаять бухгалтерський облік, бухгалтерів, 

фінансистів, аудиторів та інших спеціалістів економічного профіля. 
 

Сук П. Л.  Бухгалтерський облік в 

галузях національного господарства : 

навч. посіб. / П. Л. Сук. – Київ : Каравела, 

2018. – 368 с. 

Навчальний посібник присвѐчений 
ведення бухгалтерського обліку на 
підприюмствах сільського господарства, 
будівництва, торгівлі, автомобільного 
транспорту. Головна увага в ньому 
звернута на особливості відображеннѐ 
господарських операцій в окремих галузѐх 
економічної діѐльності, формуваннѐ 
витрат, доходів, фінансових результатів, 
калькуляваннѐ собівартості продукції, 
виконаних робіт і наданих послуг. З метоя 
наочності, полегшеннѐ сприйнѐттѐ та 

засвоюннѐ навчального матеріалу виданнѐ 
містить числові приклади, рисунки, таблиці. 

Посібник призначений длѐ студентів вищих навчальних закладів 
спеціальності 071 “Облік і оподаткуваннѐ” денної і заочної форм навчаннѐ, може 
бути використаний аспірантами, слухачами інститутів післѐдипломної освіти, 
бухгалтерами, фінансистами, аудиторами та іншими спеціалістами 
економічного профіля. 
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Бухгалтерський облік : навч. посіб. 

/ Т. В. Давидюк, О. В. Манойленко, 

Т. І. Ломаченко, А. В. Резніченко. – вид. 

стереотип. – Харків : Гельветика, 2019. – 

392 с.  
Навчальний посібник підготовлено 

відповідно до програми дисциплін 
«Бухгалтерський облік (основи)», 
«Фінансовий облік І», «Фінансовий облік II» і 
спрѐмований на виробленнѐ у студентів 
навичок щодо веденнѐ бухгалтерського 
обліку на підприюмстві. Він гармонійно 
поюдную завданнѐ теоретичного та 
практичного характеру. Длѐ полегшеннѐ 
опануваннѐ матеріалу контрольні 
запитаннѐ та завданнѐ представлені 

таким чином, щоб оріюнтувати студента на самостійну перевірку ѐкості 
засвоюннѐ матеріалу. 

У посібнику висвітлено теоретичні основи бухгалтерського обліку в 
умовах впровадженнѐ національних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. Дана характеристика бухгалтерського обліку, його 
сутність, функції в системі управліннѐ економікоя; предмет і метод 
бухгалтерського обліку, розкрито особливості веденнѐ фінансового обліку 
на підприюмствах. 

Навчальний посібник розраховано длѐ студентів економічних 
спеціальностей денної і заочної форм навчаннѐ. 

 
Михайлов М. Г.  Бухгалтерський 

облік у бюджетних установах : навч. 

посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, 

О. П. Славкова ; за заг. ред. 

М. Г. Михайлова. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2018. – 384 с. 

Викладено методику веденнѐ 
бухгалтерського обліку активів, 
зобов’ѐзань, капіталу, операцій 
господарської діѐльності в бяджетних 
установах в сучасних умовах з врахуваннѐм 
вимог нормативних документів. В даному 
навчальному посібнику викладаютьсѐ 
організаціѐ первинного, аналітичного та 
синтетичного обліку об’юктів 
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бухгалтерського обліку в бяджетних установах: доходів та видатків, 
грошових коштів, розрахунків, основних засобів, матеріалів тощо. Викладеннѐ 
матеріалу супроводжуютьсѐ схемами облікових записів, приведені 
кореспонденції рахунків за типовими господарськими операціѐми. 

Посібник призначено длѐ вивченнѐ курсу «Облік в бяджетних установах» 
студентами спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси» у вищих навчальних 
закладах. 

 
Облікова політика підприємства : 

навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. А. Кулик, 

Ю. О. Ночовна, С. Ю. Іванюк. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. – 312 с. 

У навчальному посібнику розкрито 
комплекс теоретичних, організаційних та 
методичних аспектів формуваннѐ облікової 
політики підприюмства, висвітлено зміст, 
структуру і порѐдок складаннѐ 
розпорѐдчого документу про облікову 
політику. Особливу увагу приділено впливу 
облікової політики на показники фінансової 
звітності та оцінку фінансового стану 
підприюмства. 

Навчальний посібник розрахований на 
студентів спеціальності «Облік і аудит» 
вищих навчальних закладів та широке коло 

фахівців. 
 

Лень В. С.  Облік і аудит у 

страхових організаціях : навч. посіб. 

/ В. С. Лень, О. О. Сидоренко. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 

2018. – 460 с. 

Посібник розраховано длѐ 
підготовки студентів, слухачів системи 
підготовки, перепідготовки та 
підвищеннѐ кваліфікації, працівників 
бухгалтерій страхового бізнесу, ѐкі вже 
засвоїли теорія бухгалтерського обліку 
та фінансовий облік. У посібнику 
висвітляятьсѐ основні особливості 
організації обліку, звітності, аналізу, 
аудиту та порѐдку відображеннѐ на 
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рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій страховиків. У 
третьому виданні актуалізовано нормативну базу та приведено до неї і 
доповнено текст посібника. 

Особливістя посібника ю те, що в ньому, крім теоретичного матеріалу, 
містѐтьсѐ завданнѐ длѐ самопідготовки, практичні завданнѐ та тести з 
основних питань здійсненнѐ бухгалтерського обліку та аудиту в страхових 
компаніѐх. 

При використанні посібника практикуячими бухгалтерами слід 
враховувати, що в нормативні акти з питань обліку і оподаткуваннѐ 
постійно вносѐтьсѐ зміни, а тому практичне застосуваннѐ наведених 
алгоритмів вирішеннѐ задач можливе лише за умови врахуваннѐ таких змін.  

 
 

Шара Є. Ю.  Звітність бюджетних 

установ : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, 

О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2017. – 360 с. 

У навчальному посібнику, 
підготовленому на основі чинних 
законодавчих актів і нормативних 
документів, висвітляятьсѐ питаннѐ 
методики й техніки складаннѐ звітності 
бяджетними установами, що подаятьсѐ ѐк 
вищим органам, так і органам 
статистичноя служби, Фонду соціального 
страхуваннѐ з тимчасової втрати 
працездатності. Фонду соціального стра-
хуваннѐ від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворявань, 

органам доходів і зборів України та ін. 
В даному навчальному посібнику викладено методику та техніку 

складаннѐ звітності у розрізі навчальної програми дисципліни «Звітність 
бяджетних установ». 

Виданнѐ містить конспект лекцій, навчально-практичний матеріал, 
завданнѐ длѐ самостійної роботи, тематику рефератів, термінологічний 
словник клячових понѐть та додатки, ѐкі вклячаять форми звітності. Усі 
форми звітності дані станом на 01.09.13 р. з детальним описом принципів їх 
заповненнѐ та правилами обчисленнѐ показників, що входѐть до них. 

Розраховано на студентів економічних вузів, а також стане у практичній 
пригоді спеціалістам, ѐкі працяять бухгалтерами та економістами у 
бяджетних установах. 
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Лень В. С.  Звітність підприємства : 

підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 4-

те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 676 с. 

У першій частині підручника 
розкриваятьсѐ сутність та зміст 
фінансової звітності підприюмств, 
теоретичні та практичні аспекти її 
складаннѐ за національними стандартами 
бухгалтерського обліку, джерела інформації 
длѐ заповненнѐ показників, порѐдок запов-
неннѐ та відповідальність підприюмств і 
працівників за достовірність звітності, ѐка ю 
важливим джерелом інформації длѐ її 
користувачів при формуванні поточних та 
стратегічних рішень. У другій частині 
викладені основні питаннѐ складаннѐ та 

поданнѐ за призначеним податкової, 
статистичної та іншої звітності. 

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів спеціальності 071 
“Облік і оподаткуваннѐ” та слухачів інститутів післѐдипломного навчаннѐ. 
Підручник буде корисним також викладачам вищих навчальних закладів, 
бухгалтерам-практикам, керівникам підприюмств і організацій, студентам 
інших економічних спеціальностей, ѐкі прагнуть оволодіти знаннѐми щодо 
складу, порѐдку заповненнѐ та поданнѐ за призначеннѐм звітності 
підприюмства. При практичному застосуванні посібника слід враховувати 
поточні зміни у нормативних документах, ѐкі регуляять складаннѐ 
звітності та розмір податків і зборів. 

 
 

Сич Є. М.  Стратегічний аналіз : навч. 

посіб. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, 

М. С. Стасишен. – 3-тє вид., стер. – Київ : 

Каравела, 2018. – 302 с. 

Навчально-методичний посібник 
містить навчальну програму дисципліни 
“Стратегічний аналіз” з розподілом тем на 
модулі, конспект лекцій, практичні завданнѐ 
длѐ самостійного виконаннѐ, контрольну 
роботу длѐ студентів заочної форми 
навчаннѐ, теми рефератів, теоретичні 
питаннѐ длѐ підсумкового контроля знань, 
приклад завданнѐ длѐ модульного контроля 
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знань, список рекомендованих інформаційних джерел та словник основних 
термінів дисципліни. 

Навчально-методичний посібник призначений длѐ вивченнѐ дисципліни 
“Стратегічний аналіз” студентами магістратури спеціальності 8.050106 
“Облік і аудит” денної і заочної форм навчаннѐ. 

 
Світлична В. В.  Історія України : 

навч. посіб. / В. В. Світлична. – 8-ме вид., 

допов. – Київ : Каравела, 2019. – 404 с. 

Оглѐд історії України подано з позицій 
сучасної концепції вітчизнѐної історії 
відповідно до вимог кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу. 
Стиль викладу матеріалу та його композиціѐ 
сприѐять продуктивному засвоюння 
матеріалу при відсутності безпосередніх 
контактів з викладачем. Вправи до кожного 
розділу даять можливість здійснявати 
самооціняваннѐ та самоконтроль у процесі 
навчаннѐ. Запропоновано методичні 
рекомендації щодо організації індивідуальної 

роботи студентів із дисципліни «Історіѐ 
України». Посібник містить плани семінарських занѐть із проблемними 
запитаннѐми длѐ обговореннѐ, збірник тестових завдань, критерії оцінки знань 
студентів за різними формами контроля.Призначений длѐ студентів вищих 
навчальних закладів, а також длѐ широкого загалу читачів - учнів середніх шкіл, 
ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ та всіх, хто цікавитьсѐ історіюя, 
прагне глибше пізнати минуле і сучасне нашого народу. 
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