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Ришковець Ю. В., Висоцька В. А.  

Алгоритмізація та програмування : навч. 

посіб. Ч.1. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 

337 с. 

Навчальний посібник містить 
матеріал для вивчення основних 
теоретичних засад, функціональних 
можливостей та практичного 
застосування теорії алгоритмів та 
основ програмування, розроблення 
прикладних засобів та інформаційних 
систем аналізу та опрацювання 
інформації за допомогою алгоритмів. 
Теоретичний та практичний матеріал 
викладено у доступній формі. 
Викладення матеріалу 

супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його 
сприйняття та засвоєння. Подається перелік питань та тестів для 
самоконтролю, а також завдань для самостійного виконання трьох 
рівнів складності. Навчальний посібник призначається для студентів, 
що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 
«Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології» та 
споріднених спеціальностей, які пов’язані з інформатикою та 
інформаційними технологіями. Він може бути використаний 
аспірантами як підґрунтя для наукових досліджень та викладачами 
як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення. Книга 
призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та 
впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційних 
ресурсів, науковців у галузі глобальних інформаційних системи, систем 
штучного інтелекту, Інтернет-технологій, фахівців з електронної 
комерції, Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами, менеджерів 
комплексних Veb-проектів, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні 
технології». Кожний розділ закінчується переліком питань для 
самоконтролю, прикладом тестових питань з відповідями та 
переліком індивідуальних завдань для виконання лабораторних робіт. 
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Ришковець Ю. В., Висоцька В. А.  

Алгоритмізація та програмування : навч. 

посіб. Ч.2. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 

315 с. 

Навчальний посібник містить 
матеріал для вивчення основних 
теоретичних засад, функціональних 
можливостей та практичного 
застосування теорії алгоритмів та 
основ програмування, розроблення 
прикладних засобів та інформаційних 
систем аналізу та опрацювання 
інформації за допомогою алгоритмів. 
Теоретичний та практичний матеріал 
викладено у доступній формі. 
Викладення матеріалу 

супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його 
сприйняття та засвоєння. Подається перелік питань та тестів для 
самоконтролю, а також завдань для самостійного виконання трьох 
рівнів складності. Навчальний посібник призначається для студентів, 
що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 
«Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології» та 
споріднених спеціальностей, які пов’язані з інформатикою та 
інформаційними технологіями. Він може бути використаний 
аспірантами як підґрунтя для наукових досліджень та викладачами 
як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення Книга 
призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та 
впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційних 
ресурсів, науковців у галузі глобальних інформаційних системи, систем 
штучного інтелекту, Інтернет-технологій, фахівців з електронної 
комерції, Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами, менеджерів 
комплексних WeЬ-проектів, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні 
технології». Кожний розділ закінчується переліком питань для 
самоконтролю, прикладом тестових питань з відповідями та 
переліком індивідуальних завдань для виконання лабораторних робіт. 
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Євсеєв С. П., Мілов О. В., Король О. Г.  

Кібербезпека: лабораторний практикум 

з основ криптографічного захисту. Львів; 

Харків : Новий Світ-2000 ; ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2021. 241 с. 

Призначений для практичного 
вивчення питань використання 
механізмів захисту в кіберпросторі та 
інформаційно-комунікаційних системах. 
Розглянуто механізми реалізації на 
основі симетричних та несиметричних 
алгоритмів шифрування, алгоритмів 
цифрового підпису. Запропоновані 
практичні основи створення захищеного 
середовища з використанням 
програмного комплексу PGP, вивчаються 
принципи побудови стеганографічних 

систем, а також проведення статистичних досліджень генераторів 
випадкових та псевдовипадкових послідовностей за допомогою пакету 
NIST STS. 

 

 

Лісовська Ю. П.  Кібербезпека: ризики 

та заходи : навч. посіб. Київ : Кондор, 

2021. 272 с. 

У навчальному посібнику розкрито 
кібербезпеку як інноваційну систему 
віртуальності сучасного інформаційного 
простору. Показано правову ентропію як 
кібербезпекове явище якісно нового 
семантичного стану особи, держави та 
суспільства в процесі їх самовизначення. 
Акцентовано, що кібербезпекове 
управління інвестиційним ризиком є 
якісним забезпеченням антикорупційної 
інфраструктури України та країн світу. 
При цьому автор передбачає нову загрозу 
- аерокосмічний тероризм. В результаті 

цього, мають бути створені якісно нові наносупутники. 
Міждисциплінарний посібник розраховано на науковців, студентів, 

курсантів, викладачів, а також співробітників спецслужб. 
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Остапов С. Е., Євсеєв С. П., Король 

О. Г.  Кібербезпека: сучасні технології 

захисту : навч. посіб. Львів : Новий Світ-

2000, 2021. 679 с. 

У пропонованому виданні викладені 
основи сучасного захисту інформації в 
комп’ютерних системах, не пов’язаних з 
державною таємницею. Посібник 
складається з теоретичного матеріалу 
та лабораторного практикуму. У 
теоретичній частині висвітлено 
основні поняття й подані визначення, 
які стосуються захисту інформації, 
формування політики безпеки. 
Розглянуто критерії оцінки захищеності 
комп’ютерних систем, основи 
криптографічного захисту інформації, 

захист інформації від несанкціонованого доступу в сучасних 
операційних системах, описано комплексні системи захисту в 
корпоративних інформаційних системах. 

Для студентів, які навчаються за галуззю 12 - «Інформаційні 
технології» всіх форм навчання, інших спеціальностей, де вивчається 
цикл дисциплін захисту інформації, а також для самостійного 
опанування його основами. 

 

 

Євсеєв С. П., Шматко О. В., Король О. 

Г.  Кібербезпека: криптографія з Python : 

навч. посіб. / відп. за вип. С. П. Євсеєв. 

Львів : Новий Світ-2000, 2021. 120 с. 

Призначений для практичного 
вивчення питань використання 
механізмів захисту в кіберпросторі та 
інформаційно-комунікаційних системах, 
які реалізовані за допомогою мовою 
програмування PYTHON. Розглянуті 
приклади формування простих шифрів, а 
також алгоритмів симетричної 
криптографії (алгоритм DES) та 
несиметричної криптографії (алгоритм 
RSA) в середовищі програмування 
PYTHON. 
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Рекомендовано для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» 
першого (бакалаврського) рівня усіх форм навчання. 

 

Висоцька В. А., Оборська О. В.  Python: 

алгоритмізація та програмування : навч. 

посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 515 с. 

Навчальний посібник містить 
матеріал для вивчення основних 
теоретичних засад, функціональних 
можливостей та практичного 
застосування теорії алгоритмів та 
основ програмування, розроблення 
прикладних засобів та інформаційних 
систем аналізу та опрацювання 
інформації за допомогою алгоритмів на 
мові Python. Теоретичний та 
практичний матеріал викладено у 
доступній формі. Викладення матеріалу 
супроводжується значною кількістю 
прикладів, що полегшує його 

сприйняття та засвоєння. Подається перелік питань та тестів для 
самоконтролю, а також завдань для самостійного виконання трьох 
рівнів складності. Навчальний посібник призначається для студентів, 
що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 
«Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології» та 
споріднених спеціальностей, які пов’язані з інформатикою та 
інформаційними технологіями. Він може бути використаний 
аспірантами як підґрунтя для наукових досліджень та викладачами 
як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення. Книга 
призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та 
впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційних 
ресурсів, науковців у галузі глобальних інформаційних системи, систем 
штучного інтелекту, Інтернет-технологій, фахівців з електронної 
комерції, Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами, менеджерів 
комплексних Web-проектів, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні 
технології». Кожний розділ закінчується переліком питань для 
самоконтролю, прикладом тестових питань з відповідями та 
переліком індивідуальних завдань для виконання лабораторних робіт. 
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Шаховська Н. Б., Кунанець Н. Е.  

Сховища та простори даних : підручник. 

Кн.2 : Простори даних / за наук. ред В. В. 

Пасічника. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 

361 с. (Комп'ютинґ). 

У підручнику подано відмінності між 
сховищем даних та традиційною 
реляційною базою даних, детально 
проаналізовано методи видобування 
даних, які сприяють вирішенню багатьох 
завдань, з якими стикається 
інформаційний аналітик, оскільки як 
слушно зазначають автори, видобування 
даних, передбачає дослідження і 
виявлення «машиною» (алгоритмами, 
засобами штучного інтелекту) в «сирих» 
даних прихованих знань, які раніше не 

були відомі, нетривіальні, практично корисні, доступні для 
інтерпретації людиною. 

У підручнику зрозуміло і доступно охарактеризовано різні 
стандарти опису та опрацювання даних та зазначено сфери їх 
використання в контексті стандарту Дублінського ядра, із 
врахуванням низки параметрів, зокрема простоти створення і 
підтримки даних; семантики. Підручник призначений для студентів 
технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути 
використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та 
керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні 
знань з проектування, супроводження сховищ та просторів даних. 

 
Виклюк Я. І., Камінський Р. М., 

Пасічник В. В.  Моделювання складних 

систем : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. 

Пасічника. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 

404 с. (Комп'ютинґ). 

Навчальний посібник містить 
матеріал для вивчення основних засад 
загальної теорії систем та 
функціональних можливостей і 
практичного застосування лінійних та 
нелінійних методів для побудови 
математичних моделей складних 
систем, а також для розроблення 
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прикладних засобів та інформаційних технологій на основі системного 
підходу. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній 
формі. Викладення матеріалу супроводжується докладним 
поясненням та наведеними прикладами, що полегшує його 
сприйняття та засвоєння. Кожна тема завершується переліком 
питань для самоконтролю. Навчальний посібник призначається для 
студентів, що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні 
науки та інформаційні технології» та 124 «Системний аналіз» і 
споріднених спеціальностей, які пов’язані з вивченням чисельних 
методів в інформатиці та інформаційних технологій. Приведений 
матеріал може бути використаний аспірантами в якості підгрунтя 
для наукових досліджень та викладачами в якості дидактичного 
матеріалу, а також для самостійного вивчення та підвищення 
кваліфікації. Книга призначена для спеціалістів з дослідження різних 
систем опрацювання інформаційних ресурсів, науковців у галузі 
моделювання систем, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні 
технології» 

Білова М. О., Євсеєв С. П., Жученко 

О. С., Іванченко І. С., Шматко О. В.  

Технологія Ethernet. Лабораторний 

практикум. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 

196 с. 

В лабораторному практикумі 
надано характеристику технології 
Ethernet, розглянуто особливості 
сімейств стандартів локальних мереж, 
питання побудови сучасних 
комп’ютерних та обчислювальних 
мереж. Велику увагу приділено 
дослідженню технології Ethernet у 
середовищі Cisco Pocket Tracer у вигляді 
лабораторних робіт, які можуть бути 
використані при викладанні відповідних 
дисциплін. 

Призначено для студентів, що навчаються у галузі знань 12 «Ін-
формаційні технології» за спеціальностями 121 - Інженерія 
програмного забезпечення, 122 - Комп’ютерні науки, 126 - Інформаційні 
системи та технології, а також користувачів, які вивчають основи 
побудови комп’ютерних мереж та їх практичне застосування для 
розв’язання прикладних задач різної складності. 
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Басюк Т. М., Литвин В. В., Захарія 

Л. М., Кунанець Н. Е.  Машинне навчання : 

навч. посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 

330 с. (Комп'ютинґ). 

Навчальний посібник «Машинне 
навчання» призначений для формування 
теоретичних, практичних навичок та їх 
використання при побудові аналітичних 

інформаційних систем та аналітичних 
модулів у системах підтримки 
прийняття рішень, коли необхідно 
спрогнозувати результат за вхідними 
даними. Він складається з двох частин. У 
першій частині навчального посібника 
розглянуто класичні методи машинного 
навчання: навчання з вчителем та без 

вчителя. Методи навчання з вчителем призначені для розв’язування 
задач класифікації (прогнозування категорії об'єкта) та регресія 
(прогнозування місця на числовій прямій); без вчителя - для 
кластеризації, узагальнення та пошуку правил. Детально описано 
основні методи таких навчань. Друга частина присвячена іншим 
методам машинного навчання (навчання з підкріпленням та 
нейронним мережам). 

 
Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин 

Ю. В.  Інтелектуальні системи : підручник 

/ за наук. ред. В. В. Пасічника. Львів : 

Новий Світ-2000, 2021. 406 с. 

(Комп'ютинг). 

У підручнику розглядаються основні 
поняття, методи та моделі побудови 
інтелектуальних систем. Особливістю 
викладення є практична спрямованість: 
оволодіння поданим матеріалом 
достатнє для самостійного 
розроблення інтелектуальних систем. 

Окрім розділів: фундаментальні 
проблеми інтелектуальних систем, 
моделі та методи функціонування 
інтелектуальних систем, подання знань 
та доведень, онтологія та онтологічні 

системи, інтелектуальні агенти та мультиагентні системи, 
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машинне навчання та нейронні мережі, які традиційно належать до 
курсу з інтелектуальних систем, що є продовженням курсу «Системи 
штучного інтелекту», розглянуто сучасні теоретичні та практичні 
аспекти інженерії знань, а також прикладне використання 
інтелектуальних систем. Підручник створений з урахуванням досвіду, 
набутого під час опрацювання подібних вітчизняних та іноземних 
видань. 

Рекомендований для бакалаврів, які навчаються за напрямом 
«Комп’ютерні науки», та магістрів, що освоюють спеціальності, які 
базуються на такому бакалавраті. Підручник буде корисний також 
усім, хто цікавиться питаннями розроблення інтелектуальних 
систем. 

 
Висоцька В. А., Литвин В. В., 

Лозинська О. В.  Дискретна математика: 

практикум (збірник задач з дискретної 

математики) : навч. посіб. Львів : Новий 

Світ-2000, 2021. 576 с. (Комп'ютинґ). 

Навчальний посібник містить 
матеріал для вивчення основних 
теоретичних засад, функціональних 
можливостей та практичного 
застосування дискретної математики, 
основи математичної логіки і теорії 
множин, елементи комбінаторного 
аналізу, основи теорії відношень, основи 
теорії графів та дерев, основи теорії 
кодування, булеві функції, мови, 
граматики та автомати, основи теорії 
алгоритмів, основи теорії кодування. 

Посібник призначений для здобуття студентами практичних навичок 
застосування класичних алгоритмів дискретної математики та 
сучасних алгоритмів штучного інтелекту, що використовуються при 
побудові комп’ютерних програм. Теоретичний та практичний 
матеріал викладено у доступній формі. Викладення матеріалу 
супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його 
сприйняття та засвоєння. Навчальний посібник призначається для 
студентів, що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні 
науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та 
технології» та споріднених спеціальностей, які пов’язані з 
інформатикою та інформаційними технологіями. В результаті 
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освоєння матеріалу студент буде вміти застосовувати відомі 
методи та алгоритми дискретної математики для дослідження 
предметної області та побудови математичного опису прикладних 
проблем. Посібник може бути використаний аспірантами як 
підґрунтя для наукових досліджень та викладачами як дидактичний 
матеріал, а також для самостійного вивчення. Книга призначена для 
спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження 
інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів, 
науковців у галузі глобальних інформаційних системи, систем 
штучного інтелекту, Інтернет-технологій, фахівців з електронної 
комерції, Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами, менеджерів 
комплексних VeЬ-проєктів, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні 
технології». 

Катренко А. В.  Управління IT-

проектами : підручник. Кн.1 : Стандарти, 

моделі та методи управління проектами 

/ за наук. ред. В. В. Пасічника. 2-ге вид., 

стер. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 550 с. 

(Комп'ютинґ). 

В першій книзі підручника викладені 
основи управління проектами, наведені 
стандарти, основні моделі та методи 
планування та управління перебігом 
виконання проекту. Розглянуті основні 
поняття управління проектами, 
властивості та сутність управління 
проектами, обмеження, що виникають в 
проектах. Наведена класифікація 
проектів за різноманітними 
класифікаційними ознаками, поняття 

циклу життя проекту та продукту, характеристики фаз та моделі 
циклу життя проекту. Розглянуті особливості розроблення й 
документування циклів життя високотехнологічних проектів, 
методологічні принципи та моделі циклу життя ІТ-проектів та 
програмних засобів. Викладені еволюція систем управління проектами, 
аспекти інтеграції стратегії організації і проектів, особливості 
проектного підходу в бізнесі. Розглянуті стандарти, експертні 
області, знань та процеси управління проектами, особливості 
сертифікації фахівців, види організаційних структур, особливості 
формування та управління командою проекту. Викладені особливості 
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та інструменти календарного планування проекту, структурування 
та деталізація проекту, типи розкладів проекту, побудова 
мережевого графіку проекту та алгоритми розрахунку його 
параметрів методом критичного шляху, оптимізація проекту за 
критеріями вартості та тривалості. Розглянуті основні поняття та 
способи управління ризиками, методи оцінювання та аналізу ризику, 
метод PERT, календарне планування та проблематика управління 
ресурсами проекту, управління вартістю проекту. Викладені 
проблеми закриття проекту, ухвалення результатів, документи про 
набутий досвід, аналіз закриття проекту. 

 
Давидов М. В., Демчук А. Б., 

Лозинська О. В.  Програмне 

забезпечення мобільних пристроїв : навч. 

посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 218 с. 

(Комп'ютинґ). 

Навчальний посібник містить 
матеріал для вивчення основних 
теоретичних засад, методів та 
програмних засобів, призначених для 
створення програмних додатків для 
мобільних пристроїв та вирішення 
прикладних задач. Теоретичний та 
практичний матеріал викладено у 
доступній формі. Викладення матеріалу 
супроводжується значною кількістю 
прикладів, що полегшує його 

сприйняття та засвоєння. Навчальний посібник «Програмне 
забезпечення мобільних пристроїв» призначений для студентів, що 
навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 
«Системний аналіз» та споріднених спеціальностей, пов’язаних із 
вивченням інформаційних технологій. Навчальний посібник містить 
теоретичний матеріал, приклади, питання для самоконтролю, 
індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів. Може бути 
використаний аспірантами в якості підґрунтя для наукових 
досліджень та викладачами в якості дидактичного матеріалу, а 
також для самостійного вивчення та підвищення кваліфікації. Книга 
призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та 
впровадження мобільних додатків для платформ Android та IOS, а 
також для здобувачів 3-ого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в 
галузі знань 12 «Інформаційні технології». 
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Грехов А. М.  Електронний бізнес (E-

комерція) : навч. посіб. Київ : Кондор, 

2021. 303 с. 

Книга присвячена ключовим 
питанням організації бізнесу в Інтернет 
- платіжним системам, маркетингу, 
рекламі, безпеці інформації. Докладно 
розглянуто принципи побудови глобаль-
ної мережі, принципи шифрування 
інформації, пошук інформації в ній, 
правові аспекти Е-комерції в Україні, 
інтернет-магазини, бізнес-портали, 
торговельні майданчики, інтернет-
логістика, туристичні бюро, 
дистанційне навчання та інші інтернет-
послуги. 

 

Палеха Ю. І., Горбань Ю. І.  

Інформаційний бізнес : підручник. Київ : 

Ліра-К, 2021. 492 с. 

Мета підручника - розкрити суть 
основних категорій інформаційного 
бізнесу, розглянути його модель, побудову 
та функції. Викладений тут матеріал 
допоможе студентам з’ясувати 
особливості і механізм функціонування 
інформаційного ринку, ознайомитись з 
його організаційними формами, 
маркетинговою, рекламною та 

інформаційно-консультативною 
діяльністю для стимулювання збуту 
інформаційних продуктів та послуг, 
оволодіти бенчмаркінгом, основами 

інформаційно-консультативної 
діяльності й основними засадами електронної комерції. 

Для слухачів університетських курсів, студентів вищих 
навчальних закладів, книгознавців та документознавців, 
інформаційних аналітиків, працівників дорадчих служб, усіх, хто хоче 
ознайомитись з основами інформаційного бізнесу та особливостями 
маркетингу інформаційних продуктів і послуг. 
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Копич І. М., Сороківський В. М., 

Стефаняк В. І.  Математичні моделі в 

менеджменті та маркетингу : навч. 

посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 376 с. 

(Вища освіта в Україні). 

У навчальному посібнику 
розглядаються концептуальні засади 
моделювання та математичні моделі із 
застосуваннями в галузях менеджменту 
та маркетингу. 

Поряд із теоретичним матеріалом 
для кращого засвоєння матеріалу 
студентам запропоновано 51 приклад 
розв’язування типових завдань; причому 
найбільш громіздкі з них 
супроводжуються розв’язанням в Excel 
2003 чи STATISTICА 8.0, а також 

питання для самоконтролю, тестові завдання і понад 70 ситуаційних 
завдань для самостійної роботи. У кінці посібника наведено 
статистичні таблиці, список рекомендованої літератури, короткий 
термінологічний словник, а також предметний та іменний 
покажчики. 

Дмитров С. О., Вядрова І. М., 

Каднічанська В. М.  Фінансовий 

моніторинг у банку : навч. посіб. Львів : 

Новий Світ-2000, 2021. 381 с. (Вища освіта 

в Україні). 

Навчальний посібник розроблений у 
відповідності із програмою навчальної 
дисципліни та включає основний зміст 
розділів програми, контрольні завдання 
(тести та задачі), термінологічний 
словник та додатки. Матеріал, викла-
дений у посібнику, є відповідним до чинної 
законодавчої та нормативної бази із 
питань запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, 
отриманих злочинним шляхом або 
фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, практики 
роботи банківських установ, Національного банку України, Спеціально 
уповноваженого органу з питань фінансового моніторингу, 
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міжурядових та міжнародних організацій у цій сфері. 
Розраховано насамперед на студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів магістерського рівня 
підготовки, а також аспірантів, викладачів, спеціалістів-практиків 
та усіх, хто цікавиться проблемами реалізації заходів у сфері 
запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення. 

 
Фрадинський О. А.  Основи 

оподаткування : навч. посіб. Львів : Новий 

Світ-2000, 2021. 340 с. (Вища освіта в 

Україні). 

Зміст навчального посібника 
відповідає тематиці, передбаченій 
галузевим стандартом вищої освіти 
України «Освітньо-професійна програма 
підготовки бакалавра зі 
спеціальностями напряму 0501 – 
«Економіка і підприємництво». 

У навчальному посібнику розкриті 
теоретичні та практичні аспекти 
функціонування податків та 
оподаткування в економіці ринкового 
типу. Характеризуються їх функції та 
окреслюються основні елементи, 

аналізуються підходи до класифікації обов’язкових платежів. 
Висвітлюються питання еволюції оподаткування як в світовому 
масштабі так і в Україні, узагальнюються наукові теорії фіскального 
процесу, аналізується сутність та принципи побудови податкових 
систем і акцентується увага на особливостях розбудови вітчизняної 
системи оподаткування, розкрито світовий досвід організації, 
нарахування та сплати обов’язкових платежів. 

За кожною темою курсу наведено питання для самостійної 
підготовки та розроблено тести для перевірки набутих знань. 

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів освіти, викладачів, науковців та практиків 
сфери фінансів, оподаткування та державного фінансового контролю. 

 



16 

 

Сороківська М. В., Юсипович О. І.  

Фінансовий менеджмент (математичний 

інструментарій) : навч. посіб. Львів : 

Новий Світ-2000, 2021. 282 с. (Вища освіта 

в Україні). 

Посібник підготовлений відповідно 
до програми з навчальної дисципліни 
«Фінансовий менеджмент», яка 
включена в навчальні плани підготовки 
фахівців зі спеціальностей, де 
передбачено вивчення даного предмету. 
У ньому значна увага приділена 
теоретичним аспектам, прийомам і 
методам використання 
математичного інструментарію у 
фінансовому менеджменті, наведено 
зразки розв’язування типових завдань, 

які можуть бути використані студентами для самостійного 
вивчення, та подані тестові завдання для перевірки якості засвоєння 
програмного матеріалу. 

Посібник розрахований для студентів усіх спеціальностей, що 
вивчають «Фінансовий менеджмент», аспірантів, викладачів вузів, 
підприємців і керівників-практиків. 

 
Цибульська Е. І.  Фінансовий 

менеджмент : навч. посіб. Київ : Кондор, 

2021. 348 с. 

У навчальному посібнику висвітлено 
основні теоретичні та практичні 
аспекти фінансового менеджменту 
підприємств, розкриваються його 
сутність та механізм реалізації. Значна 
увага приділяється змісту основних 
політик, фінансовим методам і 
важелям, сучасному інформаційному 
забезпеченню управлінських фінансових 
рішень. 

За змістом навчальний посібник 
відповідає програмі начальної 
дисципліни «Фінансовий менеджмент» 
для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів України. 
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Запропонований посібник допоможе в організації самостійної 
роботи студентів економічних спеціальностей, формуванні 
теоретичних та практичних основ їх професійних компетенцій. 
Посібник розраховано на використання його студентами економічних 
спеціальностей учбових закладів вищої освіти, аспірантами, виклада-
чами, науковими співробітниками, бізнесменами, топ-менеджерами, 
працівниками фінансово-економічних служб та менеджерами 
середньої ланки підприємств та всім, хто прагне опанувати основи 
фінансового менеджменту. 

 

Манько Н. Ф.  Організаційні засади 

застосування професійного судження в 

аудиті : монографія. Вінниця : Рогальська 

І.О., 2021. 288 с. 

У монографії викладено теоретичні, 
організаційні та методичні аспекти 
забезпечення доказовості професійного 
судження в аудиті в частині 
обґрунтування форми аудиторської 
думки у звіті незалежного аудитора. 
Узагальнено теоретичні погляди вчених 
щодо застосування професійного 
судження в аудиті. Уточнено та 
доповнено методику виконання завдань 
з аудиту. Викладено та досліджено 
принципи, закономірності та методичні 
підходи до послідовності формування 

професійного судження у процесі аудиту. 
В монографії основний акцент зроблено на комплексний підхід 

забезпечення доказовості професійного судження з метою досягнення 
конкретних цілей аудиту. Виконані конкретні розробки та пропозиції 
щодо: організації та методики виконання завдання з аудиту; 
інформаційного забезпечення доказовості професійного судження; 
оцінки достатності зібраних аудиторських доказів обґрунтування 
думки аудитора; зменшення ризиків у процесі формування 
професійного судження. 

Монографія може використовуватись в якості методичного 
забезпечення безперервного професійного навчання аудиторів, а 
також бути корисною для практикуючих аудиторів та співробітників 
аудиторських фірм. 
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Стоян В. І., Даневич О. С., Мац М. Й.  

Казначейська система : підручник. 3-тє 

вид., змін. й допов. Київ : Центр учбової 

літератури, 2021. 868 с. 

У підручнику розглядається основне 
коло питань казначейського обслуго-
вування бюджетних коштів у контексті 
законодавчих та нормативно-
інструктивних документів. Висвітлено 
сутність та організацію платіжної 
системи виконання бюджетів, 
обслуговування державного та місцевих 
бюджетів за доходами та видатками 
органами казначейства, облік та 
звітність про виконання бюджетів. 
організацію контролю у системі 
казначейства. 

Підручник знайомить з історичними аспектами становлення та 
розвитку національного казначейства, його структурою та 
функціональними повноваженнями. Значна увага приділяється також 
висвітленню зарубіжного досвіду функціонування інституту 
казначейства, питанням управління державним боргом. 

Підручник розрахований на студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. 

 
Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., 

Якимів А. І.  Бюджетна система: 

практикум : навч. посіб. Львів : Новий 

Світ-2000, 2021. 400 с. 

У навчальному посібнику в 
інтегровано-структурованому 

вигляді розкривається теорія і 
практика формування бюджетної 
системи України, що дозволяє 
сформувати у студентів сучасні 
знання щодо сутності бюджетної 
системи, її функцій, структури, 
методів і джерел доходів бюджетів, 
напрямів та форм бюджетних 
видатків, витрат бюджетів на 
обслуговування і погашення боргових 
зобов’язань. Для кращого сприйняття 
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та поліпшення якості засвоєння матеріалу в посібнику за темами 
дисципліни використано завдання (кейси, семінари, задачі), які 
сприятимуть упорядкуванню знань, набуття умінь та поглибленому 
вивченню бюджетної системи. Практикум призначений для студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, 
науково-педагогічних і практичних працівників. 

 
Цимбалістий В. Ф.  Теорія 

міжнародних відносин : навч. посіб. 3-тє 

вид., допов. та випр. Львів : Новий Світ-

2000, 2021. 358 с. 

У навчальному посібнику 
висвітлюються методологічні 
принципи та основні методи 
теоретичного дослідження 
міжнародних відносин, аналізується їх 
структура, система, закономірності, 
узагальнюються найбільш відомі 
теоретичні напрямки і школи у теорії 
міжнародних відносин. 

Посібник призначений для студентів 
спеціальностей «Міжнародна 
інформація», і «Міжнародні економічні 
відносини», які навчаються за кредитно-
модульною системою. 

 
Бондар-Підгурська О. В., Глєбова А.О.  

Ділове адміністрування (корпоративне 

управління) : [навч. посіб.]. Київ : Ліра-К, 

2021. 487 с. 

Навчальний посібник 
характеризується комплексним 
висвітленням матеріалу, ґрунтується 
на оновленій нормативно-законодавчій 
базі та системному підході, містить 
випробувані практикою стратегії, 
механізми, принципи та моделі 
корпоративного управління. Для 
поглибленого засвоєння матеріалу та 
здобуття практичних навичок до книги 
додається електронний практикум. 

Посібник розроблено для опанування 
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студентами дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне 
управління)». 

Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, менеджерам, 
підприємцям та всім, хто має бажання отримати навички з 
управління корпораціями. 

 
Катренко А. В., Пасічник В. В.  

Прийняття рішень: теорія та практика : 

підручник / за наук. ред. В. В. 

Пасічника. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 

447 с. (Комп'ютинґ). 

У підручнику викладено як 
теоретичні засади, так і методи 
прийняття рішень (ПР), а також 
практична реалізація рішень. 
Розглянуті історія виникнення ПР, 
проблеми структурування практичних 
ситуацій ПР, послідовність основних 
етапів ПР. Викладена теорія 
неметризованих та метризованих 
бінарних відношень, які слугують для 
представлення системи переваг 
децидента. Розглянуті теоретичні 

основи багатокритерійності, оптимальності за Парето, принципи 
прийняття рішень в багатокритерійних задачах, проблема ПР в 
умовах невизначеності, класифікація видів невизначеності, поняття 
ризику, лінгвістичної невизначеності та нечіткості. Наведені влас-
тивості нечітких відношень та розглянуте нечітке відношення 
переваги і нечіткі моделі оптимізації. Викладені концепція корисності 
та її реалізації в теорії ПР, постулати раціонального вибору та 
парадокси, що виникають в практичних застосуваннях, умови 
існування та види функцій корисності. Розглянуті проблеми 
структурування практичних ситуацій ПР, методи дерева цілей, 
експертного оцінювання та оцінювання компетентності експертів, 
метод аналітичної ієрархії, та наведені практичні застосування. 
Наведені постановка задачі, моделі та методи багатоособового ПР 
шляхом голосування, правила та парадокси голосування . Викладені 
методи ПР за умов багатокритерійності та невизначеності, метод 
дерева рішень. Розглянуті психолінгвістичні аспекти ПР, 
характеристики децидента як системи опрацювання інформації, 
типи пам’яті та їх особливості, проаналізовані результати 
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практичних досліджень, особливості отримання інформації від 
експертів, психологічні аспекти сприйняття ризику, формальні і 
творчі компоненти у ПР. 

 

Менеджмент : навч. посіб. / [уклад.: 

Л. В. Шинкарук, Т. Л. Мостенська, Т. О. 

Власенко]. Київ : Кондор, 2021. 220 с. 

Навчальний посібник призначений 
для закріплення теоретичних та 
практичних основ управління 
підприємством, у якому послідовно 
розглядаються усі аспекти, категорії та 
положення менеджменту, а саме: 
сутність менеджменту, значення 
менеджера і управлінця, еволюція 
менеджменту, види організацій як 
об’єктів управління, процес 
менеджменту, функції та методи 
менеджменту, управлінські рішення, 
комунікації, керівництво в системі 
функцій менеджменту, організаційні 

зміни та організаційний розвиток, формування трудового колективу, 
самоменеджмент тощо. 

Для студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» 123 «Комп’ютерна інженерія» 073 
«Менеджмент». 

 
Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький 

М. Г., Ільєнко О. В.  Менеджмент : 

підручник. 2-ге вид. Київ : Кондор, 2021. 

757 с. 

Підручник детально розкриває зміст 
навчальної програми нормативної 
професійно орієнтованої дисципліни 
«Менеджмент» та «Основи 
менеджменту». Він знайомить читача з 
головними концепціями менеджменту, 
розкриває зміст усіх компонентів 
управлінської діяльності, пояснює 
проблеми психології менеджменту. 

Видання узагальнює матеріали щодо 
впровадження модульно-рейтингових 
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технологій у навчальний процес при вивченні менеджменту. В 
підручнику представлено усі необхідні матеріали не тільки для 
засвоєння лекційних та практичних занять, а й для організації 
повноцінної самостійної роботи студента з використанням активних 
методів навчання. 

Підручник запропоновано для використання студентами, викла-
дачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола 
підприємців, бізнесменів, керівників підприємств та організацій. 

 
Основи менеджменту. Теорія і 

практика : навч. посіб. / [авт.: Г. Є. 

Мошек, І. П. Миколайчук, Ю. І. Палеха, Ю. 

В. Поканєвич, А. С. Соломко, О. В. 

Коваленко, Н. В. Коваленко, В. С. 

Ціпуринда, Г. П. Сиваненко, О. І. Бєлова] ; 

за заг. ред. Г. Є. Мошека. Київ : Ліра-К, 

2021. 528 с. 

Становлення менеджменту як науки 
відбувається через виявлення певних 
емпіричних закономірностей, які потім 
знаходять своє відображення у різних 
наукових підходах до пояснення тих 
процесів, що відбувалися у соціально-
економічних системах. Тому наука 
стоїть перед необхідністю формування 
нової управлінської парадигми, яка 

дозволить створити універсальну теорію управлінських відносин. 
Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу 

«Основи менеджменту», затвердженого в установленому порядку та 
базового підручника «Основи менеджменту» для вищих навчальних 
закладів освіти, рекомендованого МОН України, за редакцією д.е.н., 
проф., академіка НАПН України А.А. Мазаракі (Харків: «Фоліо», 2014 р.) 

Узагальнення емпіричного досвіду в теоретичних висновках 
науковців сприяло появі цього навчального посібника, в якому 
систематизовано багаторічний досвід цілої низки підприємств, 
установ і організацій щодо того, у який спосіб побудувати ефективну 
систему управління. Авторами враховано, що менеджмент є 
сукупністю цілеспрямованих дій із забезпечення спільної праці, що 
спрямовується на ефективне використання всього комплексу ресурсів 
у соціально-економічних утвореннях для досягнення поставлених 
цілей, а становлення глобальної цивілізації призводить до появи 
широкої мозаїки відмінностей менеджменту. В навчальному посібнику 
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до кожної теми курсу складено методику проведення практичних 
занять в активній формі, тестові завдання, багатоваріантні 
ситуаційні вправи, підготовлені на матеріалах конкретних 
підприємств творчі аналітично-розрахункові задачі (з алгоритмом 
розв’язання), що дає можливість наблизити процес навчання 
майбутніх менеджерів до реальних умов і дозволить набути 
спеціальних професійно-функціональних компетентностей. 
Навчальний посібник сприятиме також розвитку у студентів 
здатності до самонавчання та самовдосконалення. Розрахований на 
студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а 
також буде корисним для керівників та спеціалістів організацій всіх 
форм власності. 

 
 
 
 

Страпчук С. І., Миколенко О. П., 

Попова І. А., Пустова В. В.  Менеджмент : 

навч. посіб. Львів ; Харків : Новий Світ -

2000, 2021. 356 с. 

Навчальний посібник охоплює 
широке коло питань з управління 
організацією, висвітлює теоретичні 
положення і практичні рекомендації 
щодо планування, організації, мотивації 
та контролю діяльності. Проблемно-
орієнтований підхід до навчання, який 
покладено в основу посібника, дозволяє 
оволодіти ґрунтовними знаннями з 
менеджменту, розширює знання з 
операційної діяльності, стратегічного 
управління, оцінювання та мотивації 
персоналу, створення формування 

відповідної організаційної культури та мережі комунікацій, які 
відповідають організаційній структурі та сприяють ефективним 
управлінським рішенням. Навчальний посібник може бути корисним не 
тільки здобувачам вищої освіти, а й керівникам організацій, 
підприємцям та викладачам. 
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Поважний О. С., Орлова Н. С., 

Харламова А. О.  Корпоративне 

управління : підручник. Київ : Кондор, 2021. 

246 с. 

Структура підручника 
«Корпоративне управління» акцентує 
увагу на ключових елементах сучасного 
корпоративного управління в Україні. У 
підручнику надано теоретичний та 
практичний матеріал викладений згідно 
з навчальною програмою дисципліни 
«Корпоративне управління», який 
містить дев’ять змістових модулів (2 
залікових модулі), питання для 
самоконтролю, ситуаційні та практичні 
завдання, термінологічний словник. 

У підручнику студентам (слухачам) 
надано можливість засвоїти сучасні тенденції розвитку 
корпоративного управління; структуру корпоративних відносин, 
методологічні засади побудови систем корпоративного управління; 
моделей корпоративного управління; принципів державного 
регулювання механізмів корпоративного управління в Україні та в 
світі. 

Підручник призначається студентам магістратури, аспірантам, 
викладачам економічних вузів і спеціальностей, менеджерам і 
фахівцям акціонерних товариств. 

 
Рульєв В. А., Гуткевич С. О., 

Мостенська Т. Л.  Управління 

персоналом : навч. посіб. Київ : Кондор, 

2021. 310 с. 

Комплексно висвітлено відповідно до 
нормативної програми дисципліни 
«Управління персоналом» широке коло 
питань: стратегії та політики, 
ресурсного забезпечення, планування, 
управління процесами руху кадрів, 
регулювання трудової діяльності, 
управління робочим часом працівників, 
мотивації і стимулювання їх праці, а 
також ефективності управління 
персоналом. 
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Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному 
посібнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання 
студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. 

Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, 
підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами 
управління персоналом. 

 
Старостіна А. О., Кравченко В. А.  

Ризик-менеджмент: теорія та практика : 

навч. посіб. Київ : Кондор, Політехніка, 

2021. 200 с. 

Навчальний посібник призначено для 
студентів економічних спеціальностей, 
науковців та аспірантів за відповідним 
напрямом наукових досліджень. 

Розглянуто суть ризик-
менеджменту, його місце в діяльності 
підприємств і практичні аспекти 
аналізу ризиків на підприємстві загалом 
та в різних його підрозділах, а також 
можливості ризик-менеджменту для 
підвищення ефективності 
маркетингової діяльності. Викладено 

особливості використання спеціальних комп’ютерних програм 
(CristalВаІІ 2000 та @Risk) для ризик-аналізу інвестиційних і 
маркетингових проектів. Показано специфіку вивчення ризиків 
споживача. 

Для студентів економічних спеціальностей. 
 
Батченко Л. В., Бондар І. С., 

Русавська В. А.  Бізнес-комунікації в 

міжнародному менеджменті : навч. 

посіб. Київ : Ліра-К, 2021. 304 с. 

Навчальний посібник присвячений 
теоретико-методологічним та 
практичним аспектам бізнес-
комунікацій в міжнародному 
менеджменті. 

Структура посібника охоплює 
актуальні проблеми бізнесу, аналіз яких 
дасть змогу студентам, аспірантам, 
науковцям і бізнесменам комплексно 
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підійти до розуміння і усвідомлення найефективніших методик, 
методів та інструментів формування та функціонування бізнес-
комунікацій у сфері міжнародного менеджменту. 

Ознайомлення з кращими європейськими бізнес-практиками 
дозволяють передбачити недостатність системи бізнес-комунікацій і 
врахувати недоліки в діяльності. 

Призначено для індивідуальної самостійної роботи студентів, 
аспірантів та викладачам. 

 
 
 

Фомішин С. В., Колесник Ю. В.  

Міжнародні економічні відносини : навч. 

посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2021. 357 с. 

У навчальному посібнику 
розглядається суть, основні тенденції і 
закономірності розвитку міжнародних 
економічних відносин в епоху 
глобалізації, показано сучасні 
особливості функціонування світового 
господарства. Основна увага надана 
процесам інтеграції, 
транснаціоналізації, глобалізації і 
регіоналізації, формуванню і розвитку 
наднаціональних структур, еволюції 
форм міжнародних економічних 
відносин. Текст ілюстрований 
графіками, рисунками, таблицями, 

сучасними статистичними даними, що дозволяє наочніше зобразити 
динаміку міжнародних економічних відносин і використати книгу у 
вигляді ефективного самовчителя. До кожної глави наведено кон-
трольні питання, теми індивідуальних завдань у вигляді рефератів, 
ключові поняття, перелік посилань і рекомендованої літератури. 

Видання адресоване студентам і аспірантам економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачам шкіл бізнесу, 
підприємцям, працівникам зовнішньоекономічних відділів фірм і 
корпорацій, всім, хто цікавиться проблемами міжнародних 
економічних відносин. 
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Владимирська Г. О., Владимирський 

П. О.  Реклама : навч. посіб. Київ : 

Кондор, 2021. 333 с. 

Ефективна реклама товарів і 
послуг в умовах загостреної 
конкуренції залишається проблемою в 
усьому світі. Особливого значення вона 
набула для виробників продукції на 
території пострадянських держав, де 
відбувається реформування економіки. 
Підвищений інтерес до принципово 
нових дисциплін - супутників ринкової 
економіки пояснюється дефіцитом 
високопрофесійних менеджерів в різних 
областях. 

Книга розрахована на широке коло 
читачів - від менеджерів служб 
маркетингу, збуту, реклами і РR до 

студентів, які вивчають сучасні спеціальності. Вона корисна також 
особам, які прагнуть вдосконалювати свої знання в області сучасної 
реклами самостійно. 

 
Вачевський М. В., Мадзігон В. М., 

Прокопенко І. Ф., Левченко Г. Є., 

Вачевський О. М., Примаченко Н. М.  

Промисловий маркетинг: формування 

професійних компетенцій у майбутніх 

маркетологів : підручник / за ред. М. В. 

Вачевського. Київ : Кондор, 2021. 486 с. 

У підручнику викладено теоретичні 
та практичні основи промислового мар-
кетингу в обсязі, передбаченому 
навчальною програмою відповідного 
курсу аудиторних занять студентів, які 
оволодівають професією маркетолога 
для сучасного промислового ринку з 
відповідним рівнем формування 
професійних компетенцій. Призначений 
для студентів ВНЗ педагогічних 
університетів, аспірантів і викладачів, а 

також буде корисним для фахівців, які займаються маркетинговою 
діяльністю. 
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Організація виробництва на 

підприємствах харчової промисловості : 

підручник / [авт.: Т. Л. Мостенська, І. А. 

Бойко, І. М. Болотіна, О. І. Драган, І. В. 

Євсєєва, В. І. Ємцев, О. Ю. Межинська, В. 

О. Новак, Т. В. Рибачук-Ярова, Т. В. 

Полінчик-Ярова, Ж. К. Сіднєва, С. А. 

Стахурська, М. П. Сичевський та ін.] ; 

ред. Т. Л. Мостенська. Київ : Кондор, 2021. 

490 с. 

Підручник написаний відповідно до 
навчальної програми з дисципліни 
«Організація виробництва на 
підприємствах харчової промисловості», 
що передбачена галузевим стандартом 
вищої освіти України для підготовки 
бакалаврів з галузі знань «Харчова 

технологія та інженерія» та відповідно до навчальної програми з 
дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової 
промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти 
України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Економіка і 
підприємництво». В ньому викладено теоретичні, практичні, 
організаційні основи та система забезпечення організації 
виробництва із врахуванням галузевої специфіки діяльності 
підприємств харчової промисловості України. 

 

Панченко М. О.  Управління якістю: 

теорія та практика : навч. посіб. Київ : 

Центр учбової літератури, 2021. 228 с. 

Навчальний посібник розроблено у 
відповідності з програмою курсу з 
урахуванням сучасного стану в галузі 
управління якістю, розглянуті основні 
відомості щодо управління якістю: 
поняття та категорії, еволюція 
підходів. Значна увага приділяється 
висвітленню вітчизняного та 
міжнародного досвіду з управління 
якістю. Викладено системи управління 
якістю, представлені в стандартах 180 
серії 9000, їх розробка, впровадження на 
підприємствах, сертифікація та аудит. 
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До навчального посібника додаються практичні завдання, теми 
рефератів, тести для перевірки знань, питання для самоконтролю. Це 
робить навчальний посібник корисним для викладачів, студентів 
економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також 
управлінців-практиків. 

Посібник призначений дія студентів вищих навчальних закладів, 
які вивчають курси: «Менеджмент», «Організація підприємницької 
діяльності», «Менеджмент якості виробничих систем», «Сучасні 
технології управління конкурентоспроможністю підприємства», 
аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, а так само для 
всіх, чия професійна діяльність здійснюється у сфері управління 
якістю. 

 
 
 

Мальська М. П., Кізима В. Л., Жук І. З.  

Управління сферою готельного 

господарства: теорія та практика : 

підручник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2021. 336 с. 

Розкрито теоретико-методологічні 
та методико-прикладні засади розвитку 
готельного господарства за сучасних 
умов ринкового господарювання, проана-
лізовано розвиток сфери готельного 
господарства в Україні, зокрема 
розкрито оцінку діяльності вітчизняної 
сфери готельного господарства, 
здійснено маркетингово-соціологічний 
аналіз ринку туристичних і готельних 
послуг, досліджено інвестиційну 
привабливість готельного господарства 

регіонів України. 
Обґрунтовано напрями підвищення ефективності організаційно-

економічного механізму управління сфери готельного господарства в 
Україні. 

Для науковців, економістів, аспірантів, студентів вищих 
навчальних закладів, наукових установ, а також керівників і фахівців, 
що займаються питаннями управління розвитком сфери готельного 
господарства. 
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Кудла Н. Є.  Управління якістю в 

туризмі : підручник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2021. 328 с. 

У підручнику комплексно розглянуто 
теоретичні та практичні аспекти 
управління якістю в туризмі. Визначено 
постулати якості у сферах надання 
послуг розміщення й харчування, 
транспортних, туристичного 
посередництва й організації та 
обслуговування туристичного руху. 
Наведено численні практичні приклади, 
наукові розвідки вітчизняних та 
закордонних фахівців й особисті 
спостереження автора. 
Охарактеризовано сутність якості 
людських ресурсів, а саме значення 

персоналу першої лінії за для розпізнання потреб споживачів 
туристичних послуг, формування комунікації з клієнтом унаслідок 
безупинного покращення якості. 

Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Туризм», 
«Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент і адміністрування», 
слухачів закладів післядипломної освіти, викладачів, аудиторів з 
якості та всіх, кого цікавить проблема якості туристичних послуг. 

 
Нечаюк Л. І., Нечаюк Н. О.  Готельно-

ресторанний бізнес: менеджмент : навч. 

посіб. 3-тє вид. Київ : Центр учбової 

літератури, 2021. 344 с. 

В навчальному посібнику висвітлені 
основні положення сучасної теорії 
менеджменту, детально розглянуті 
функції менеджменту та їх 
застосування у готельно-ресторанному 
бізнесі. Особливої уваги приділено 
плануванню, зокрема, таким питанням, 
як : прогнозування прибутку і 
рентабельності, сітковому плануванню 
роботи підприємств сфери гостинності, 
методам дослідження попиту на 
послуги і продукцію, визначенню 
конкурентоздатності. 
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Навчальний посібник включає приклади вирішення проблемних 
питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і 
винятковість. 

 
Мальська М. П., Худо В. В.  

Туристичний бізнес: теорія та практика : 

підручник. 2-ге вид., перероб. та допов. 

Київ : Центр учбової літератури, 2021. 366 

с. 

У підручнику розглянуто 
концептуальні підходи до туристичного 
бізнесу, менеджменту та маркетингу. 

Для студентів та фахівців з 
туризму. 

 
 
 
 
 
 
Ґудвін Д. К.  Лідерство у буремні 

часи = Leadership in turbulent times / пер. з 

англ. К. Смаглій. Харків : Vivat, 2021. 591 с. 

(Історія та політика). 

Лідерами народжуються чи 
стають? Звідки беруться амбіції? Як 
перешкоди впливають на розвиток 
лідерства? Що сприяє виникненню 
лідерських якостей, як їх розвинути і що 
потрібно, аби стати справжнім 
керманичем? Лідера формує епоха чи це 
лідер формує епоху? 

Такі питання досліджує в цій книжці 
Доріс Кірнс Ґудвін. В окремих 
тематичних розділах проаналізовано 
діяльність чотирьох американських 
президентів Авраама Лінкольна, Теодора 

Рузвельта, Франкліна Рузвельта й Ліндона Джонсона - у контексті 
історичних обставин і подій, які сформували особливості їхнього 
лідерства. Авторка розкриває характер кожного президента в 
розвитку й дає поради щодо ключових моментів у здобутті лідерських 
якостей. 
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Опорні конспекти лекцій 
1. Аудит = Audit : опорний конспект лекцій / розроб. І. Г. Крупельницька. 

Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 94 с. + 
Електронна копія. 

2. Міжнародний маркетинг = International marketing : опорний конспект 
лекцій / розроб. А. Танасійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 196 с. + Електронна копія. 

Методичні видання 
1. Web-дизайн = Web design : робоча програма; для усіх галузей та спец. 

/ розроб. С. Яремко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 19 с. + Електронна копія. 

2. Алгоритми і структури даних = Algorithms and data structures : метод. рек. 
до самост. роб.; освіт. ст. "молодший бакалавр" : галузь знань 12 
"Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи і технології" : 
освіт. програма "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб.: О. Кузьміна, 
К. Копняк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 41 
с. + Електронна копія. 

3. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ст.: 
"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
освіт. програма "Туризм" : заочна ф. н. / розроб.: І. Власенко, А. Кізюн, 
В. Постова, Н. Онищук, І. Мазуркевич, Н. Бондар. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 20 с. + Електронна копія. 

4. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ст. 
"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
освіт. програма "Туризм" : денна ф. н. / розроб.: І. Власенко, А. Кізюн, 
Н. Онищук, І. Мазуркевич, В. Постова. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 20 с. + Електронна копія. 

5. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ст. 
"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-
ресторанна справа" : освіт. програма "Готельно-ресторанна справа" 
/ розроб. М. Рябенька, Н. Онищук, І. Мазуркевич, О. Іваніщева, І. Паславська. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + 
Електронна копія. 

6. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 241 "Готельно-
ресторанна справа" : освіт. програма "Готельно-ресторанна справа" : 
заочна ф. н. / розроб.: М. Рябенька, Н. Онищук, І. Мазуркевич, О. Іваніщева, 
І. Паславська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 
19 с. + Електронна копія. 

7. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ступінь 
"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування2 : спец. 241 
"Готельно-ресторанна справа" : освіт. програма "Готельно-ресторанна 
справа" : заочна зі скороч. терм. навч. / розроб.: М. Рябенька, Н. Онищук, 
І. Мазуркевич, О. Іваніщева, І. Паславська. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 19 с. + Електронна копія. 

8. Атестаційний екзамен = Certification exam : робоча програма; освіт. ст. 
"бакалавр" : галузь знань 24 "Сфера обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : 
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освіт. програма "Туризм" : заочна ф. н. / розроб.: І. Власенко, А. Кізюн, 
Н. Онищук, І. Мазуркевич, В. Постова. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 21 с. + Електронна копія. 

9. Безпека життя = Life safety : робоча програма; освіт. ст. "молодший 
бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 
"Інформаційні системи технології" : освіт. програма "Інформаційні 
технології у бізнесі" / розроб.: Н. Чорна, А. Лук'янець. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 31 с. + Електронна копія. 

10. Безпека життя = Life safety : робоча програма; освіт. ст. "бакалавр" : галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : освіт. 
програма "Менеджмент організацій" / розроб.: Н. Чорна, А. Лук'янець. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с. + 
Електронна копія. 

11. Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training : 
робоча програма; освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 242 "Туризм" : освіт. прогр. "Міжнародний 
туристичний бізнес" / розроб.: Н. Чорна, Н. Онищук. Вінниця : Видавничо-
редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 17 с. + Електронна копія. 

12. Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training : 
робоча програма; освіт. ст. "магістр" : галузь знань 24 "Сфера 
обслуговування" : спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" : освіт. 
програма "Готельно-ресторанна справа" / розроб.: І. Мазуркевич, 
М. Рябенька. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 
18 с. + Електронна копія. 

13. Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training : 
робоча програма; освіт. ст. "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та 
технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. програма "Ресторанні 
технології" / розроб.: Т. Семко, Л. Фіалковська, Л. Крижак, О. Іваніщева. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 30 с. + 
Електронна копія. 

14. Виробнича практика = Pre-diploma practical training : робоча програма; 
освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : освіт. 
програма "Право" / розроб.: І. Білоус, В. Панькевич. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 16 с. + Електронна копія. 

15. Вища та прикладна математика = Higher and applied mathematics : робоча 
програма; освіт. ст. "молодший бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні 
технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" : освіт. 
програма "Інформаційні технології у бізнесі" / розроб. І. Гулівата. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 22 с. + Електронна копія. 

16. Вища та прикладна математика = Higher and applied mathematics : метод. 
рек. до самост. роб.; освіт. ст. "молодший бакалавр" : галузь знань 07 
"Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та 
адміністрування" : освіт. програма "Фінанси, банківська справа та 
адміністрування" / розроб. І. Гулівата. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 56 с. + Електронна копія. 

17. Вища та прикладна математика = Higher and applied mathematics : метод. 
рек. до самост. роб.; освіт. ст. "молодший бакалавр" : галузь знань 12 
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"Інформаційні технології" : спец. 126 "Інформаційні системи та технології" 
: освіт. програма "Інформаційні технології у бізнесі2 / розроб. І. Гулівата. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 101 с. + 
Електронна копія. 

18. Ділове спілкування = Business communication : робоча програма; для всіх 
галузей знань та спеціальностей / розроб. В. Тимкова. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 33 с. + Електронна копія. 

19. Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of the enterprise : 
метод. рек. до самост. роб.; освіт. ст. "бакалавр" : галузь знань 07 
"Упралвння та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" : освіт. програма "Фінанси, банківська справа та 
страхування" / розроб. В. Стратійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 35 с. + Електронна копія. 

20. Економічна діагностика = Economic diagnostics : метод. рек. до самост. роб.; 
освіт. ст. "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : 
спец. 051 " Економіка" : освіт. програма "Економіка бізнесу", "Економіка 
підприємства" / розроб. В. Хачатрян. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 35 с. + Електронна копія. 

21. Економічна інформатика = Economic information science : метод. рек. до 
самост. роботи; освіт. ст. "молодший бакалавр" : галузь знань "Управління 
та адміністрування" : спец. "Фінанси, банківська справа та страхування" : 
освіт. програма "Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб.: 
С. Яремко, К. Копняк. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 
2021. 52 с. + Електронна копія. 

22. Економічна теорія = Economic theory : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ст. 
"бакалавр" : галузь знань 23 "Соціальна робота" : спец. 232 "Соціальне 
забезпечення" : освіт. програма "Соціальне забезпечення" / розроб. Л. 
Осіпова. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 64 с. + 
Електронна копія. 

23. Економічна теорія = Economic theory : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ст. 
"молодший бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : 
спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : освіт. програма 
"Фінанси, банківська справа та страхування" / розроб. Л. Осіпова. Вінниця : 
Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 64 с. + Електронна копія. 

24. Енологія та еногастрономія = Еnologiya and enogastronomy : робоча 
програма; для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. 
Л. Фіалковська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 
21 с. + Електронна копія. 

25. Етнічна кулінарія = Ethnic cooking : метод. рек. до самост. роб.; освіт. 
ступінь "бакалавр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 
181 "Харчові технології" : освіт. програма "Харчові технології" / розроб.: 
Н. Чорна, О. Іваніщева. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. 27 с. + Електронна копія. 

26. Звітність бюджетних установ = Budget institutions statements : метод. рек. 
до самост. роб.; для всіх галузей знань та спеціальностей / розроб. О. 
Откаленко. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 37 
с. + Електронна копія. 
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27. Інжиніринг закладів ресторанного господарства = Restaurant engineering : 
робоча програма; освіт. ст. "магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та 
технології" : спец. 181 "Харчові технології" : освіт. програма "Ресторанні 
технології" / розроб. Л. Крижак. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ 
ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 20 с. + Електронна копія. 

28. Інструментальні методи дослідження = Computational research methods : 
робоча програма; освіт. ст. "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" : освіт. програма "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність" / розроб. В. Паламарчук. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 16 с. + Електронна копія. 

29. Кваліфікаційна робота = Graduation paper : метод. рек.; освіт. ступінь 
"магістр" : галузь знань 18 "Виробництво та технології" : спец. 181 "Харчові 
технології" : освіт. програма "Ресторанні технології" / розроб.: Т. Семко, 
Л. Фіалковська, Л. Крижак, О. Іваніщева. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 57 с. + Електронна копія. 

30. Кейтеринг = Catering : метод. рек. до самост. роб. студ.; освіт. ст. "бакалавр" 
: галузь знань 24 "Сфера обслуговування" спец. 241 "Готельно-ресторанна 
справа" : освіт. програма "Готельно-ресторанна справа" / розроб.: Т. Семко, 
О. Іваніщева. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 
25 с. + Електронна копія. 

31. Кібербезпека = Cybersecurity : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ст. 
"бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології" : спец. 126 
"Інформаційні системи та технології" : освіт. програма "Інформаційні 
технології у бізнесі" / розроб. Л. Половенко. Вінниця : Редакційно-
видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 53 с. + Електронна копія. 

32. Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови = Country studies of the 
first foreign language : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ст. "бакалавр" : 
галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : освіт. 
програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська" / розроб. В. Нечипоренко. Вінниця : Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 24 с. + Електронна копія. 

33. Маркетинг = Marketing : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ст. "молодший 
бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 
"Маркетинг" : освіт. програма "Маркетинг" / розроб.: І. Поліщук, Ю. 
Довгань. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 22 с. + 
Електронна копія. 

34. Маркетинг = Marketing : метод. рек. до самост. роб.; освіт. ст. "бакалавр" : 
галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : 
освіт. програма "Міжнародна економіка", "Економіка бізнесу", "Економічна 
кібернетика" : "Цифрова економіка" / розроб.: І. Поліщук, Ю. Довгань. 
Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 23 с. + 
Електронна копія. 

35. Маркетингова цінова політика = Marketing pricе policy : метод. рек. до 
самост. роб.; освіт. ст. "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. програма "Маркетинг" 
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/ розроб. Г. Пчелянська. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. 26 с. + Електронна копія. 

36. Маркетингові дослідження = Marketing research : метод. рек. до самост. 
роб.; освіт. ст. "молодший бакалавр" : галузь знань "Управління та 
адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : освіт. програма "Маркетинг" 
/ розроб. А. Танасійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. 29 с. + Електронна копія. 

37. Маркетингові дослідження = Marketing research : метод. рек. до самост. 
роб.; освіт. ст. "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування" спец. 075 "Маркетинг" : освіт. програма "Маркетинг" 
/ розроб. А. Танасійчук. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ 
КНТЕУ, 2021. 47 с. + Електронна копія. 

38. Математичне моделювання економічних процесів = Mathematical modeling 
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