
АГРАРНІ НАУКИ

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

БУДІВНИЦТВО ТА ДИЗАЙН

ВЕТЕРИНАРНА СПРАВА
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ІСТОРІЯ

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

МАТЕМАТИКА ТА МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

МОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

ПРАВО

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНА СПРАВА

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСТОРАННА СПРАВА

НАУКОВА ПЕРІОДИКА



Видавництво  “Олді+”  –  це  колектив  висококваліфікованих  фахівців  із  багаторічним  
досвідом підготовки й видання книг, підручників, навчальних посібників, монографій, нау-
кової періодики тощо. 

На сьогодні більше 60 працівників, серед яких – наукові редактори, коректори, дизай-
нери,  маркетологи,  спеціалісти  з  наукометрії,  менеджери  проектів,  юристи  з  питань  
інтелектуальної власності й авторських (суміжних) прав, верстальники, друкарі та палі-
турники об’єднані єдиною метою – наданням послуг високого рівня. 

Колектив видавництва приділяє увагу кожному авторові та замовнику (незалежно від 
тиражу), усі замовлення виконуються на високому професійному рівні.

Ми є одним із небагатьох українських наукових видавництв яке стабільно, двічі на рік, 
веде та видає свій видавничий каталог.

На базі видавництва діє власна цифрова книжкова типографія, яка має повний спектр 
найсучаснішого обладнання для випуску продукції  в м’якій і  твердій палітурці,  цифрового 
друку книг, журналів та комерційної поліграфії. Новітні цифрові потужності дають змогу 
забезпечувати виконання замовлень як промислового друку, так і малих тиражів та книг 
“за  вимогою”.  Сучасне  устаткування  дає  змогу  типографії  виконувати  будь-які  обсяги  
замовлень власними силами, без залучення субпідрядників,  що,  звісно,  є  гарантією якості 
продукції та швидкості її виготовлення.

З січня 2018 року видавництво приєдналося до потужної видавничої групи компаній – 
лідерів із виготовлення якісної наукової книги та періодики, до якої входять “Видавничий 
дім  “Гельветика”,  “Видавництво  “Молодий  вчений”,  польсько-українське  видавництво  
“Ліга-Прес” та європейське видавництво “Baltija Publishing”.

Зростання  попиту  на  продукцію  видавничої  групи  викликало  потребу  в  забезпе-
ченні  умов для зручності клієнтів,  тому сьогодні  функціонують 6 територіальних офісів  
в Україні (міста Одеса, Херсон, Запоріжжя, Київ, Миколаїв, Ужгород) та два за її межами – 
міста Рига (Латвія) і Торунь (Польща).

З повагою
кандидат економічних наук,
засновник видавництва “Олді+”                                                                                     Олег ГОЛОВКО
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Лебідь О.М., Камінська М.О., Мринський І.М.
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-ПОСІБНИК  
ДЛЯ АГРОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Навчальний посібник. – 2018. – 88 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-182-9

Англо-український  словник-посібник  призначений  для  студен-
тів  агрономічних  спеціальностей;  сприяння  підвищення  рівня  во-
лодіння англійською мовою і,  водночас,  ознайомлення їх  з  різними 
аспектами майбутньої спеціальності.

Домарацький Є.О., Базалій В.В., Бойко М.О., Пічура В.І.
АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ  
ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  
В ЗОНІ СТЕПУ ЗА УМОВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
Монографія. – 2018. – 334 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-172-0

У  монографії  висвітлено  науково-практичні  аспекти  технології  
вирощування  зернових  культур  в  зоні  Степу  за  умов  змін  клімату  на  
прикладі  пшениці  озимої  і  сорго  зернового.  Монографія  розрахована  
для наукових співробітників, аспірантів, викладачів і  студентів вищих 
навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також фахівців 
аграрної  галузі,  які  займаються  вирощуванням  зернових  культур,  ви-
рішенням проблем селекції, насінництва, агротехнологій, економіки та 

екології.  Монографія підготовлена в рамках виконання досліджень за фінансування МОН України 
наукової розробки «Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбір-
ній території транскордонної річки Дніпро» (№ державної реєстрації 0117U006765) – 2017–2020 рр.

Урушадзе О.Т., Урушадзе Т.Ф., Нагорнюк О.М. та ін.
АГРОЛІСІВНИЦТВО: ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНИЙ 
РОЗВИТОК
Навчальний посібник. – 2018. – 482 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-728-6

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної 
дисципліни  “Агролісівництво”,  розглянуто  особливості  плануван-
ня лісових ландшафтів (як природних, так і відновлених людиною),  
лісового  насінництва  і  посадкового  матеріалу,  вимог  до  норм  вне-
сення поживних речовин для лісових розсадників,  боротьби з  хво-
робами і шкідниками деревних порід, механізації технологічних про-
цесів  у  агролісівництві.  ...  Посібник  рекомендовано  для  підготовки  
студентів і здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі 

знань 10 “Природничі науки” спеціальності 101 “Екологія” та галузі знань 20 “Аграрні науки та 
продовольство” спеціальностей 205 “Лісове господарство”, 201 “Агрономія”, 203 “Садівництво та 
виноградарство”, 206 “Садово-паркове господарство”. 
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Повод М.Г., Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С. та ін.
ГЕНЕТИКА З БІОМЕТРІЄЮ. ПРАКТИКУМ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 380 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-071-6

Матеріал  практикуму  викладено  відповідно  до  типової  програми  
з  дисципліни  “Генетика  з  біометрією”  для  забезпечення  навчального  
процесу ОКР “Бакалавр” за спеціальністю 6.090102 “Технологія вироб-
ництва та переробки продукції тваринництва”. В практикумі наводить-
ся матеріал для лабораторних занять з матеріальних основ спадковості, 
закономірностей  успадкування  генів,  прикладних  аспектів  генетики  
в  аграрних технологіях,  генетико-математичного аналізу  спадкової  ін-
формації  в  технологіях  тваринництва.  Практикум рекомендовано для  

студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Надикто В.Т., Кюрчев В.М., Кувачов В.П. 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ 
КОМПЛЕКСІ
Підручник. – 2020. – 248 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-354-0

У підручнику висвітлені наукові основи забезпечення функціо-
нування сільськогосподарських агрегатів з максимальною ефектив-
ністю.  Особливу  увагу  приділено  фундаментальним  основам  ефек-
тивного  використання  техніки  в  АПК.  Зокрема:  зроблено  аналіз  
конструктивно-технологічних властивостей та тягово-енергетичних 
показників  сільськогосподарських  агрегатів;  розглянуто  питання  
ефективності використання машин/знарядь зі зчіпками; представле-
ні основи теорії  агрегатування плугів;  особливий акцент приділено 
технологічним  властивостям  мобільних  енергетичних  засобів  і  ме-

тодам визначення показників їх технологічного рівня. Підручник розраховано на здобувачів сту-
пенів вищої освіти ОКР “Бакалавр” та “Магістр”,  аспірантів,  докторантів,  інженерно-технічних 
працівників та науковців у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.

Горбатенко І.Ю., Гиль М.І., Захаренко М.О. та ін.
БІОЛОГІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Підручник. – 2018. – 600 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-916-460-5

У  роботі  висвітлені  питання,  що  висвітлюють  фундаменталь-
ні  принципи  забезпечення  високої  продуктивності  сільськогос-
подарських  тварин,  птиці,  риби,  бджіл  в  обсязі,  необхідному  для  
розв’язання  виробничих  завдань,  пов’язаних  з  технологією  вироб-
ництва різних видів продукції тваринництва; фактори та механізми 
управління  метаболічними  процесами  в  організмі  продуктивних  
тварин; механізми травлення у різних сільськогосподарських тварин 
та  їх  роль  у  забезпеченні  високої  продуктивності;  основні  способи  

стимуляції  утворення  компонентів  молока,  м’язової  тканини,  вовни,  яєць,  меду;  шляхи  підви-
щення ефективності виробництва основних видів продукції тваринництва залежно від умов роз-
ведення, годівлі та утримання.
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Доценко В.І., Морозов В.В., Онопрієнко Д.М.
ЗРОШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР СПОСОБОМ ДОЩУВАННЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 498 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-009-9

Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу 
для зрошення сільськогосподарських культур. Велика увага приділе-
на опису конструкції,  технічному догляду, схемам поливу основних 
дощувальних машин, в тому числі і закордонного виробництва, які 
широко використовуються в Україні. Для студентів вищих навчаль-
них закладів освіти напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (вод-
ні ресурси)” та фахівців, що цікавляться питаннями зрошення сіль-

ськогосподарських культур дощувальними машинами. 

Лико С.М.
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ  
В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Навчально-методичний посібник. – стереотипне видання, 
2019. – 304 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-080-8

Навчально-методичний  посібник  “Екологічний  контроль  в  аг-
ропромисловому  комплексі”  підготовлений  для  студентів  вищих  
навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності “Еколо-
гія,  охорона  навколишнього  середовища  та  збалансоване  природо-
користування” денної та заочної форми навчання. Він включає опис 
навчальної дисципліни “Екологічний контроль в агропромисловому 

комплексі”, робочу навчальну програму, до складу якої включена мета та завдання, вміння, знан-
ня, навички та компетенції, а також розгорнуту програму даної навчальної дисципліни.

Єгоров Б.В., Кочетова А.О., Величко Т.О. та ін.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ 
В ГАЛУЗІ (КОМБІКОРМОВА ГАЛУЗЬ)
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 446 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-031-0

У  підручнику  наведено  основні  положення  організації  технохі-
мічного  та  технологічного  контролю  комбікормових  виробництв,  
характеристика  та  вимоги  до  приймання,  розміщення,  зберігання  і  
контролю сировини та готової продукції, рецепти комбікормів та ме-
тоди їх розрахунку, основні принципи організації контролю техноло-
гічного процесу та управління якістю, ветеринарно-санітарного конт-
ролю, що забезпечує не тільки високу продуктивність тварин і птиці,  

а також можливість виробництва “здорової” тваринницької продукції для людства, методи бороть-
би із мікотоксинами...
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Ромащенко М.І., Рокочинський А.М., Корюненко В.М. та ін.
КРАПЛИННЕ ЗРОШЕННЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 300 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-077-8

У  посібнику  розглянуто  принципи  проектування  систем  кра-
плинного  зрошення  з  урахуванням  кліматично-ґрунтових  умов  Ук-
раїни  та  біологічних  особливостей  сільськогосподарських  культур,  
питання  їх  будівництва  та  експлуатації.  Навчальний  посібник  при-
значено для студентів вузів напряму підготовки “Гідротехніка (водні 
ресурси)” професійного спрямування “Гідромеліорація”, а також може 
бути корисним для наукових працівників,  співробітників  проектних  
та водогосподарських організацій, фермерів та працівників сільсько-

господарських підприємств різної форми власності.

Білай Д.В.  
КРОЛІВНИЦТВО 
Підручник. – 2020. – 296 с.
тв/п, 60х90/16
ISВN 978-966-289-377-9

У  підручнику  висвітлені  питання  анатомії  та  фізіології,  похо-
дження і  одомашню-вання кролів,  технології  їх  розведення,  годівлі  
та утримання. Описано породи кролів різного напряму продуктив-
ності. Значна увага приділяється технології виробництва і переробки 
продукції кролівництва на промисловій основі. Наведено відомості 
про найбільш поширені хвороби цих тварин, методи їх профі-лакти-
ки, надання першої допомоги. Підручник розроблено у відповідності 
до робочої навчальної програми «Технологія виробництва продукції 
кролівництва  і  звірівництва»  із  спеціальності  «Технологія  вироб-
ництва і переробки продукції тваринництва» для студентів аграрних 

вищих навчальних  закладів  I–II  рівнів  акредитації  та  програми для  студентів  аграрних  вищих 
навчальних закладів III–IV рівнів акредитації із спеціальності «Зооінженерія» та «Технологія ви-
робництва і переробки продукції тваринництва». 

Соляник М.Б., Коваленко В.Ф., Нежлукченко Т.І.
КОРМОГОТУВАЛЬНІ АГРЕГАТИ СЕРІЇ АКГСМ “МРІЯ” 
НОВОГО ПОКОЛІННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДГОДІВЛІ 
ТВАРИН ФЕРМЕНТОВАНИМ ВИСОКОКАЛОРІЙНИМ, 
ПРОТИВІРУСНИМ КОРМОМ
Навчальний посібник. – 2018. – 188 с.
тв/п, 60х84/8
ISВN 978-966-289-225-3

Автори,  в  співдружності  з  Академією  інженерних  наук  України  
(АІНУ),  спільно  з  підрозділом  Національної  академії  аграрних  наук  
України (НААН), з дослідними господарствами НААН в 2002 році роз-
робили агрегати серії  АКГСМ “Мрія”  нового  покоління і  на  їх  основі  
удосконалили і впровадили в життя технологію відгодівлі тварин зво-
ложеною ферментованою гомогенною кормовою суспензією (ф.г.к.с) із 
суміші зернових культур, яку обслуговують більше 15 років 8700 кормо-

агрегатів, 19 модифікацій, продуктивності від 45 кг/годину до 5000 кг/годину, в індивідуальних, ма-
лих, середніх фермерських господарствах, яка забезпечила широку дорогу малому і середньому бізне-
су в Україні. ...  Технологія є економічною, енергозберігаючою, маловитратною. ...
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Ушкаренко В.О., Вожегова Р.А. та ін.
МЕТОДИКА ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 
(ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО)
Навчальний посібник – стереотипне видання, 2018. – 448 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-617-7243-02-0

Наведено особливості проведення польових дослідів та статис-
тичний  аналіз  результатів  лабораторних  досліджень  і  врожайних  
даних сільськогосподарських культур, отриманих в однофакторних, 
двофакторних,  трифакторних,  чотирифакторних  і  п’ятифакторних  
польових дослідах, проведених в умовах зрошуваного землеробства 
південного регіону України... Для фахівців аграрної галузі, які займа-
ються науково-дослідною роботою, викладачів, аспірантів і  студен-

тів вищих навчальних закладів України.

Мринський І.М., Урсал В.В., Коковіхін С.В., Лавренко Н.М. 
МОРФОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ШКІДНИКІВ БОБОВИХ 
КУЛЬТУР ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ  
В АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ
Навчальний посібник. – 2018. – 90 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-251-2

У  посібнику  висвітлено  основних  шкідників  бобових  культур  
півдня  України,  приведено  детальний  опис  їх  морфології  і  біології  
розвитку, фенологічний календар та заходи боротьби з ними. Опис 
кожного  виду  супроводжується  фотографічним  матеріалом.  Робо-
та  виконана  в  межах  державної  науково-дослідної  тематики “Стра-
тегічні  напрямки  розвитку  адаптивних  технологій  вирощування  
сільськогосподарських  культур  за  умов  обмеженості  природних  і  
матеріальних  ресурсів”  (номер  державної  реєстрації  0117U006764).  

Матеріали можуть бути використані органами по захисту рослин, науковими співробітниками, 
викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: “Аг-
рономія”, “Захист і карантин рослин”.

Мринський І.М., Урсал В.В., Коковіхін С.В., Лавренко Н.М. 
МОРФОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ БАГАТОЇДНИХ ШКІДНИКІВ 
ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ В АДАПТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ
Навчальний посібник. – 2018. – 92 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-250-5

У  посібнику  висвітлено  основних  багатоїдних  шкідників,  приве-
дено  детальний  опис  їх  морфології  і  біології  розвитку,  фенологічний  
календар  та  заходи  захисту  від  шкідника.  Опис  кожного  виду  супро-
воджується фотографічним матеріалом. Робота виконана в межах дер-
жавної  науково-дослідної  тематики  “Стратегічні  напрямки  розвитку  
адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за 
умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів” (номер держав-
ної реєстрації 0117U006764). Матеріали можуть бути використані агро-

номами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як 
навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: “Агрономія”, “Захист і карантин рослин”, “Садівни-
цтво та виноградарство”, “Лісове господарство”, “Садово-паркове господарство”.
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Лавренко С.О., Дашевська Л.М.
НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ В АГРОНОМІЇ
Навчальний посібник. – 2020. – 168 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-360-1

Навчальний  посібник  призначено  фахівцям  сільського  госпо-
дарства, здобувачам вищої освіти, науковцям для визначення, пере-
кладу та  написання наукових текстів  англійською (американською) 
транскрипцією,  поглибленого  вивчення  мови.  У  розділах  наведено  
терміни й поняття українською, англійською мовами і транскрипцію 
цих слів,  приклади написання наукових статей в міжнародних нау- 
кометричних виданнях, зокрема WоS (Web of Science) та Scоpus, а та-
кож зразок наукового тексту з підручника. Посібник дасть змогу не 
допускати помилок при складанні наукових тестів та в спілкуванні.

Навчальний  посібник  оснований  на  міжнародно-визнаній  тер-
мінології в галузі агрономії. У його написанні використано матеріали 

“Glossary of Soil Science Terms 2008 (replaces the 2001 edition)”, а також “on-line version (https://www.
soils.org/sssagloss/)” та Cornell Soil Health Assessment Training Manual” (http://soilhealth.cals.cornell.
edu/ training-manual/).

Мринський І.М., Урсал В.В., Коковіхін С.В. та ін.
МОРФОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ШКІДНИКІВ ОВОЧЕВИХ 
КУЛЬТУР ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ
Навчальний посібник. – 2019. – 332 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-245-1

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овоче-
вих культур, приведено детальний опис їх морфології і біології роз-
витку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис 
кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Матері-
али можуть бути використані спеціалістами сільсько-господарських 
підприємств,  агрономами по захисту рослин,  науковими співробіт-
никами, викладачами, аспірантами і  студентами як навчальний по-
сібник з дисциплін спеціальностей: “Агрономія”, “Захист і карантин 

рослин”.  Інформаційна  та  фінансова  підтримка  видання  навчального  посібника  здійснюється  
Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), якій фінансується Мініс-
терством міжнародних справ Канади.

Мринський І.М., Урсал В.В., Коковіхін С.В., Лавренко Н.М. 
МОРФОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ШКІДНИКІВ ЗЕРНОВИХ 
КУЛЬТУР ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ  
В АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ
Навчальний посібник. – 2018. – 96 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-223-9

У посібнику  висвітлено  основних  шкідників  зернових  культур,  
поширених в Україні, приведено детальний опис їх морфології і біо-
логії  розвитку,  фенологічний  календар  та  заходи  боротьби  з  ними.  
Опис  кожного  виду  супроводжується  фотографічним  матеріалом.  
Робота  виконана  в  межах  державної  науково-дослідної  тематики  
“Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощуван-
ня сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і 
матеріальних  ресурсів”  (номер  державної  реєстрації  0117U006764).  

Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітника-
ми, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: 
“Агрономія”, “Захист і карантин рослин”.
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За наук. ред.: Ромащенка М.І., Вожегової Р.А.,  
Шатковського А.П.
НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ЕКОНОМІКИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Монографія. – 2017. – 438 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-163-8

Видання підготовлено науковцями Інституту водних проблем і ме-
ліорації, Інституту зрошуваного землеробства, ННЦ “Інститут ґрунтоз-
навства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, ННЦ “Інститут аграр-
ної  економіки”,  ННЦ  “Інститут  виноградарства  і  виноробства  імені   
В.Є. Таїрова”, Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іва-
нова  “Асканія  Нова”  –  ННСГЦ  з  вівчарства,  Інституту  садівництва,  
Інституту  рису,  Інституту  овочівництва  і  баштанництва  та  Південної  
ДСГДС ІВПіМ на виконання Постанови Президії НААН від 20 липня 

2016 року (протокол № 12). Книга розрахована на фахівців у галузях ґрунтознавства, охорони при-
роди, водного господарства, зрошуваного землеробства, наукових працівників, аспірантів і студентів 
відповідних спеціальностей...

Войтович О.П., Лико Д.В.
ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОГО  
І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 388 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-155-3

У  підручнику  розглянуто  загальні  питання  основ  промислово-
го  та  сільськогосподарського  виробництва,  описано  способи  видо-
бування  та  переробки  сировини,  палива  та  енергії,  необхідних  для  
різних галузей народного господарства. Розглянуто основні техноло-
гічні процеси металургійної, хімічної, лісопромислової, будівельної, 
легкої та харчової промисловостей. Викладено основи виробництва 
та переробки рослинницької та тваринницької продукції.

Надикто В.Т.
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 268 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-109-6

У підручнику викладено основи організації та проведення науко-
вих досліджень з використанням методологічних підходів, які суттє-
во  доповнюють  і  розширюють  відомі  на  теперішній  час.  Визначено  
стратегію  організації  наукової  діяльності,  розкрито  роль  різновидів  
моделювання,  а  також  рівня  методичної  досконалості  у  становленні  
дослідника. Викладено нові методи оброблення і аналізу експеримен-
тальних даних, висвітлено сучасні підходи щодо апробації результатів 
наукових досліджень. Підручник призначений для магістрів, аспіран-
тів і наукових співробітників, які здійснюють свою діяльність як у сіль-
ськогосподарській, так і інших галузях народного господарства. 



10

Аграрні науки

Нетіс І.Т.
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
Монографія. – стереотипне видання, 2018. – 460 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-630-038-1

У монографії викладено результати багаторічних досліджень авто-
ра з питань вирощування пшениці озимої на неполивних і зрошуваних 
землях на півдні України та висвітлені нові досягнення вітчизняної і сві-
тової науки з цих питань. Значна увага приділяється біології культури, 
формуванню високопродуктивних посівів, високої зимостійкості і по-
сухостійкості рослин, оптимальної структури посіву, впливу посух і ви-
соких температур на рослини  та підвищення їх адаптивного потенціалу. 
Пропонується технологія вирощування пшениці озимої, адаптована до 
погодних умов зони і змін клімату, яка забезпечує одержання високих 

урожаїв зерна в посушливих умовах півдня України. ... Видання розраховано на  наукових працівни-
ків, викладачів, аспірантів, студентів та спеціалістів сільського господарства. 

Рудік О.Л., Лавренко С.О., Лавренко Н.М., Рудік Н.М.
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИСУТНОСТІ БУР’ЯНІВ В СУЧАСНИХ 
АГРОФІТОЦЕНОЗАХ 
Навчальний посібник. – 2020. – 104 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-411-0

У  навчальному  посібнику  викладені  сучасні  наукові  уявлення  
про структуру й взаємовідносини рослин в агрофітоценозах та про-
аналізовані заходи регулювання рівня присутності бур’янистої рос-
линності.

Для  здобувачів  вищої  освіти,  викладачів,  науковців  агрономіч-
них спеціальностей середніх і вищих навчальних закладів та спеціа-
лістів відповідного профілю.

Войналович О.В., Рідей Н.М., Зазимко О.В.
ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИЩИХ АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 336 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-041-9

У  посібнику  представлено  організаційні  засади  працеохоронної  
роботи  у  вищих  аграрних  навчальних  закладах,  документи  з  питань  
охорони праці, розроблені на основі нормативно-правових актів з охо-
рони праці, які регламентують безпеку учасників навчально-виховного 
і виробничих процесів у вищих аграрних навчальних закладах та їх на-
вчально-дослідних  господарствах.  Посібник  може  бути  корисним  для  
студентів  під  час  вивчення  дисципліни  “Охорона  праці  в  галузі”,  для  

керівників, спеціалістів з охорони праці та посадових осіб вищих аграрних навчальних закладів...
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Сташук В.А., Рокочинський А.М., Мендусь П.І. та ін. 
РИСОВІ ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ
Навчальний посібник. – 2018. – 435 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-147-8

У посібнику розглянуто сучасні аспекти функціонування рисо-
вих зрошувальних систем, дано загальну характеристику кліматич-
них, ґрунтових, рельєфних, гідрогеологічних та інших умов їхнього 
розташування,  обґрунтовано  заходи  з  ефективного  використання  
заплав і дельт річок під їхнє будівництво. Наведено особливості тех-
нології  вирощування  рису  в  Україні,  режими  його  зрошення  і  від-
повідні технології водокористування за способами поливу, водогос-
подарські розрахунки елементів таких систем, конструкції поливних 
карт... Посібник призначено для студентів вищих навчальних закла-

дів  із  підготовки  фахівців  за  спеціальностями  “Гідротехнічне  будівництво,  водна  інженерія  та  
водні технології”, “Будівництво та цивільна інженерія”.

За редакцією член-кореспондента НААН Вожегової Р.А.
РОЗВИТОК ІНТЕНСИВНИХ СИСТЕМ  
ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ: 
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Методичні рекомендації. – 2020. – 254 с.
м/п, 60х84/16

Науково-технологічне забезпечення розвитку розвитку інтенсив-
них систем землеробства на зрошуваних землях України підготовлено 
на основі узагальнення багаторічних досліджень вчених Національної 
академії аграрних наук з метою впровадження у виробництво страте-
гічних напрямів розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошу-
ваних землях залежно від спеціалізації сільськогосподарських підпри-
ємств,  спрямованих  на  одержання  не  лише  високої  прибутковості  й  
рентабельності виробництва, але й на захист ґрунтів від деградації та 
опустелювання,  раціональне  використання  зрошувальної  води,  біо-

логізацію  технологій вирощування сільськогосподарських культур та відновлення й збереження 
екологічної стійкості агроекосистем у зоні зрошення. Видання призначено для фахівців сільсько-
господарських підприємств, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Базалій В.В., Зінченко О.І., Лавриненко Ю.О. та ін.
РОСЛИННИЦТВО
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 520 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-617-7243-55-6

Викладено  сучасні  еколого-біологічні,  агротехнічні,  агрохіміч-
ні, організаційно-господарські та економічні основи рослинництва. 
Висвітлено  біологію  і  технологію  виробництва  польових  культур  –  
зернових (у т. ч. зернобобових), технічних (цукрових буряків, олій-
них рослин, ефіроолійних, прядивних), бульбоплодів та баштанних. 
Наведено  короткі  відомості  про  біологію і  технології  вирощування 
деяких  важливих  лікарських  рослин.  Для  студентів  агрономічних  
спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.
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Аверчев О.В.
ХВОРОБИ ТА ШКІДНИКИ ГРЕЧКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 268 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2660-05-0

Розглянуто  народногосподарське  значення,  біологічні  та  бота-
нічні особливості гречки. Висвітлені найбільш поширені хвороби та 
шкідники культури гречки, особливості їх прояву та основні заходи 
боротьби з ними. Особлива увага звернута на адаптивну технологію 
вирощування  гречки  в  умовах  Причорноморського  степу  України.  
Представлені основні законодавчі акти, які регламентують роботу з 
хімічними засобами. Даний посібник покликаний ознайомити сіль-
ськогосподарських  товаровиробників  з  хворобами  та  шкідниками  
культури гречки та допомогти ефективно вести з ними боротьбу.

Для фахівців сільського господарства, дорадчих служб, викладачів і студентів вищих закла-
дів аграрної освіти.

Мринський І.М., Корбич Н.М.
ШКІДНИКИ БДЖІЛ
Навчальний посібник. – 2020. – 420 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-345-8

У навчальному посібнику висвітлено 78 видів організмів – осно-
вних шкідників бджіл, представників класів: Земноводні (Amphibia), 
Комахи (Insecta), Павукоподібні (Arachnida), Плазуни (Reptilia), Пта-
хи (Aves),  Ссавці  (Mammalia),  приведено детальний опис морфоло-
гії і біології розвитку та заходи захисту від них. Опис кожного виду 
супроводжується фотографічним матеріалом. Навчальний посібник 
розрахований на пасічників, спеціалістів сільськогосподарських під-
приємств,  агрономів  по  захисту  рослин,  наукових  співробітників,  
викладачів,  аспірантів,  докторантів  і  студентів,  як  навчальний  по-

сібник з дисциплін спеціальностей: “Агрономія”, “Захист і карантин рослин”, “Технологія вироб-
ництва і переробки продукції тваринництва”...

Шаповаленко О.І., Євтушенко О.О., Янюк Т.І. та ін.
СУШІННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА
Підручник. – 2020. – 396 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-318-2

В підручнику  викладені  основні  положення,  що стосуються 
будови,  хімічного  складу  та  властивостей  зерна.  Наведено  ма-
теріал  щодо  основних  процесів,  які  протікають  в  зерновій  масі  
в  післязбиральний період та при тривалому зберіганні,  а  також 
описано вплив різних складових зернової маси (домішки, мікро-
організми,  шкідники  хлібних  запасів)  на  її  стійкість.  Особливу  
увагу  приділено питанням сушіння зерна,  методам та  способам 
його проведення. Підручник призначений для здобувачів освіти 
вищих навчальних закладів,  технікумів та коледжів зі  спеціаль-

ності 181 “Харчові технології”.
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Мринський І.М., Урсал В.В., Марковська О.Є., Корбич Н.М.
ШКІДНИКИ ЗАПАСІВ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА  
І ТВАРИННИЦТВА
Навчальний посібник. – 2019. – 412 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-301-4

У  навчальному  посібнику  висвітлено  100  видів  організмів  –  
основних шкідників запасів продукції рослинництва і тваринництва, 
які є представниками класів: Комахи, Павукоподібні, Птахи, Ссавці. 
Приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку та захо-
ди  захисту  від  них.  Опис  кожного  виду  супроводжується  фотогра-
фічним матеріалом.

Матеріали можуть бути використані спеціалістами сільськогос-
подарських підприємств, агрономами по захисту рослин, науковими 

співробітниками,  викладачами,  аспірантами і  студентами як навчальний посібник з  дисциплін 
спеціальностей: “Агрономія”, “Захист і  карантин рослин”, “Технологія виробництва і  переробки 
продукції тваринництва”.
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Бібліотечна справа

Головченко М.М., Данькевич Ю.В., Заікіна О.О. та ін.
ЗВЕДЕНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, 
БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ
Словник. – 2020. – 166 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-359-5

У  словнику  подано  витлумачення  та  роз’яснення  найуживані-
ших  категорій  та  термінів,  що  використовуються  у  сучасному  до-
кументознавстві. У словнику розкрито значення важливих термінів, 
що охоплюють традиційні поняття та сучасний стан інформаційної, 
бібліотечної  та  архівної  справи.  Словник  розрахований  на  широке  
коло  читачів,  науковців,  вчених,  дослідників  та  студентів  спеціаль-
ності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Бондарчук Т.А., Гриценко О.І., Колодюк С.В., Мартинюк А.І.
МЕТОДИКА ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ В АРМ 
“КАТАЛОГІЗАТОР” БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ “ІРБІС”
Методичні рекомендації та приклади. – стереотипне видан-
ня, 2019. – 280 с. 
тв/п, 60х84/8
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-024-2

Даються  рекомендації  каталогізатору  щодо  вводу  та  корекції  
документів  різних  видів.  У  рекомендаціях  наведено  методику  за-
повнення полів  у  прикладах  і  поясненнях.  Методичні  рекомендації  
розроблені на основі “ІРБІС64” версії 2009.2 та призначені для біблі-
отечних працівників, які складають бібліографічний опис і почина-
ють оволодівати навичками роботи в автоматизованій бібліотечній 

системі “ІРБІС”. Також рекомендації стануть в нагоді працівникам архівів, видавництв та інших 
інформаційних установ, які складають бібліографічний опис.

Рідей Н.М., Зазимко О.В., Кліх Л.В., Кіщак Т.С. та ін. 
ПУТІВНИК У ПРИКЛАДНУ НАУКОМЕТРІЮ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 344 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН  
ISBN 978-966-289-048-8

У навчальному посібнику представлена характеристика міжна-
родних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні на-
укової інформації, оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної 
науки.  Досліджено  найбільш популярні  міжнародні  видання,  пред-
ставлено  розрахунок  основних  наукометричних  показників,  ручну  
методику  побудови  індекса  Хірша,  запропоновано  алгоритм  пошу-
ку інформації в наукометричних базах даних. Навчальний посібник 
призначений для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів 

акредитації  при вивченні дисциплін “Основи наукової  діяльності”,  “Методологія наукових дос-
ліджень” та ін., а також аспірантів та молодих вчених. 
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Вінниченко В.І., Іващенко Т.Г., Рязанов О.М.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ  
ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 212 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-117-1

Навчальний посібник може бути використаний студентами для 
виконання розрахунків затрат теплової енергії та викидів газоподіб-
них  забруднюючих  речовин  в  навколишнє  середовище  при  вироб-
ництві будівельних матеріалів. Наведені розрахунки призначені для 
використання у курсових та дипломних проектах.

Рокочинський А.М., Живиця В.А., Волкова Л.А. та ін.
ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 413 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-139-3

Навчальний  посібник  містить  програмний  матеріал  дисципліни  
“Інженерний захист територій”,  методичні  рекомендації  до виконання  
практичних завдань, термінологічний словник, список літератури. Роз-
глянуто прояви шкідливої дії води та причини їх виникнення. Наведені 
інженерні  методи  захисту  сільськогосподарських  територій  і  населе-
них  пунктів  від  затоплення,  підтоплення  та  інших  проявів  шкідливої  
дії  води,  заходи  з  рекультивації  порушених  земель.  Призначений  для  
студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 
“Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології” 

Чемакіна О.В., Рубцов А.Л., Свірко В.О. та ін.
ДИЗАЙН СИСТЕМИ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Навчальний посібник. – 2019. – 200 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-216-1

Четверта  книга  під  загальною  назвою  “Дизайн  системи  візу-
альної  інформації”.  Основними проблемами,  вирішення яких до-
сліджується у цьому виданні, є розроблення науково-методичних 
засад  зі  створення  систем  візуальної  інформації  та  методології  
дизайнерського  проектування  піктографічних  інформаційних  
систем на основі уніфікації, модульності, трансформованості, ес-
тетичності  знакових  повідомлень;  формування  і  впровадження  
засад  з  підвищення графічної  культури відповідних  фахівців  під 
час їх підготовки у ВНЗ України.
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Плаксієнко В.Я., Кононова О.Є., Шпатакова О.Л.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, 
ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
Навчальний посібник. – 2020. – 108 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-337-3

Навчальний  посібник  включає  основні  правові,  організаційні  
та методичні аспекти обліку, оподаткування як на загальному рівні 
функціонування  суб’єктів  господарювання  України,  так  і  стосовно  
підприємств, фізичних осіб-підприємців в будівельній галузі.

Навчальний посібник розрахований на економістів, бухгалтерів, 
керівників суб’єктів господарської діяльності, студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Шалай С.В.
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
(В БУДІВНИЦТВІ)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 172 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-137-9

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни 
“Основи наукових досліджень”, тематику самостійної роботи, контр-
ольну  тестову  програму,  термінологічний  словник,  список  літера-
тури.  Розглянуто  поняття  про  науку,  її  структуру,  класифікацію  та  
організацію,  види  досліджень.  Наведено  обґрунтування  тематики  і  
методів досліджень, поняття про наукознавство, стадії та етапи дос-
ліджень,  систему  науково-технічної  інформації,  впровадження  та  
ефективність  досліджень.  Посібник  призначений  для  студентів  ви-

щих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні 
ресурси)” і спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.

Григорчук О.М.
МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ  
НА БУДІВЕЛЬНУ ТЕМАТИКУ
Навчально-методичний посібник. – 2018. – 116 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-204-8

У навчально-методичному посібнику наведено загальну структуру 
та  загальний  алгоритм  розв’язування  фізичних  задач,  запропоновано  
план  методичного  аналізу  навчальних  задач  з  фізики  будівельної  те-
матики,  визначені  основні  вимоги до змісту  задач з  фізики професій-
ного спрямування та запропоновано загальну методику розв’язування  
фізичних задач на  будівельну тематику.  Посібник містить професійно  
орієнтовані навчальні фізичні задачі будівельної тематики та відповіді  

до деяких з них, призначений для викладачів технікумів і коледжів та вчителів загальноосвітніх на-
вчальних закладів.
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Чеканович М.Г., Янін О.Є.
РОЗРАХУНОК БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Навчальний посібник. – 2019. – 160 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-280-2

У навчальному посібнику наведено теорію і методику розрахун-
ків  будівельних  конструкцій,  детальне  описання  спеціальних  про-
грам,  реалізованих у програмному середовищі MathCAD. Викладено 
конкретні  приклади  розв’язання  задач  проектування  залізобетон-
них та сталевих конструкцій.

Свірко В.О., Рубцов А.Л., Чемакіна О.В., Кузьмін О.В.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчальний посібник. – 2020. – 232 с. 
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-966-289-355-7

У  навчальному  посібнику  викладені  методичні  та  практичні  ас-
пекти  нормативного  забезпечення  дизайнерської  та  дизайн-ергоно-
мічної  діяльності,  специфіка стандартизації  у  сфері  дизайну,  ергоди-
зайну, як засобу унормування естетичних, ергономічних, функційних 
вимог до якості продукції. Особливості застосування стандартів у ди-
зайнерській  діяльності.  Проаналізовано  склад  сучасної  нормативної  
дизайн-ергономічної  документації,  сформульовано  вимоги  дизайну  
та ергономіки до промислової продукції. У виданні також розглянуто 
дизайн-ергономічні показники якості, унормовані правила виконання 
дизайн-ергономічних робіт, правила виконання дизайн-ергономічної 

експертизи якості товарної продукції, чинні стандарти з дизайну та ергономіки, які гармонізовано з 
міжнародними стандартами. Посібник розрахований на студентів дизайнерських та ергономічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих дизайнерів, ергономістів ...

Олійник О.П. 
ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ ДИЗАЙНУ 
Навчальний посібник. – 2020. – 256 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-401-1 

У  посібнику  викладено  основні  теоретичні  концепції  дизайну  
ХХ ст. та надано коротку історію формування стилів. Для оволодіння 
навичками концептуального проектування і ознайомлення із стилем 
кожного дизайнера студентам запропоновано розроблення стиліза-
цій і проектних завдань, різних за складністю і призначенням. Посіб-
ник ілюстровано великою кількістю наочних прикладів. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 
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Іващенко Т.Г., Бондар О.І., Новосельська Л.П. та ін.
ФОСФОГІПС (ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ШЛЯХИ 
УТИЛІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 216 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-162-1

У  навчальному  посібнику  наведено  результати  комплексних  
досліджень Державної екологічної академії післядипломної освіти та 
управління в питаннях використання фосфогіпсу в суміші з вапном 
для  меліорації  кислих  ґрунтів,  а  також  в  розробці  технології  отри-
мання  гіпсового  в’яжучого  з  фосфогіпсу  ЗАТ  “Дніпровський  завод  
мінеральних добрив” (м. Дніпродзержинськ) шляхом випалу його у 
зваженому стані в потоці теплоносія з наступним використанням у 
виробництві  будівельних матеріалів  та  виробів.  Навчальний посіб-

ник розрахований на широке коло фахівців-екологів, державних службовців, науковців, спеціа-
лістів сільського господарства та будівельної галузі.
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За ред. Корнієнка Л.Є. 
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ПТИЦІ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 528 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-2393-79-8

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епі-
зоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб 
птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хво-
робами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні. 
Характеристика збудників подається згідно із сучасною таксономічною 
класифікацією,  ...  запропоновані  найбільш  сучасні  антибактеріальні  
препарати і дезінфектанти, а також новітні вакцинні препарати, які на 
сьогодні є на ринку нашої держави й використовуються із профілактич-

ною метою. ... Може бути корисним для практичних фахівців ветеринарної медицини – працівників 
птахофабрик, інкубаторів, цехів із виробництва м’яса й яєць.

Полупан І.М., Недосєков В.В., Ничик С.А. та ін.
ІМУНОПРОФІЛАКТИКА СКАЗУ В УКРАЇНІ
Монографія. – стереотипне видання, 2019. – 144 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN SBN 978-966-930-157-4

Монографія  присвячена  дослідженню  особливостей  імунопро-
філактики  сказу  як  однієї  з  найнебезпечніших  нозоологічних  оди-
ниць  інфекційної  патології  домашніх  і  диких  м’ясоїдних  тварин.  
Висвітлено  основні  аспекти  епізоотології  сказу  в  сучасних  умовах,  
особливості  парентеральної  і  пероральної  антирабічної  вакцинації  
та  роль  специфічної  профілактики сказу  в  Україні.  Особливу  увагу  
приділено авторським дослідженням імунобіологічних властивостей 
вакцинних штамів вірусу сказу і розробкам методів контролю за іму-

ногенною активністю інактивованих антирабічних вакцин. Монографія стане сучасним та акту-
альним доповненням до лекційних курсів з дисциплін вірусологія й епізоотологія та інфекційні 
хвороби...

Трофименко О.Л., Гиль М.І., Сметана О.Ю.  
ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦІЙ
Підручник. – 2018. – 252 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-465-0

У  першій  частині  підручнику  подано  загальну  характеристику  
положень з генетики популяцій тварин, зокрема наведено історичну 
довідку розвитку цієї наукової гілки, представлені теоретичні засади 
популяційної генетики,  розглянуті  особливості  і  різновиди спадко-
вої гетерогенності популяцій тварин, наведено основи оцінки гене-
тичної  мінливості  і  методики феноаналізу,  охарактеризовані  вплив 
еволюційних  факторів  і  підроздільності  популяцій  на  їх  генетичну  
структуру, наведений опис генетичного вантажу популяцій, розгля-
нуті питання видо- і породоутворення, а також основ генетики кіль-

кісних ознак.  Друга частина підручнику присвячена питанням спеціальної генетики популяцій 
найбільш поширених сільськогосподарських тварин України, а також збереження їх генофонду.
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Антоненко П.П., Суслова Н.І., Постоєнко В.О. та ін.
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ У ТВАРИННИЦТВІ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 424 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-052-5

Навчальний  посібник  призначений  для  студентів  вищих  на-
вчальних закладів та широкого кола читачів, у першу чергу ветери-
нарних фахівців. Довідник має за мету привернути увагу студентів, 
викладачів ВНЗ факультетів ветеринарної медицини та фахівців до 
питань використання лікарських рослин, виготовлення з них препа-
ратів, застосування фітотерапії у практичній діяльності.

Іванов В.О., Костюк В.К., Самойлюк В.В.
МОРФОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 192 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-58-3

Для  логічного  засвоєння  і  цілісного  сприймання  морфології  
сільськогосподарських  тварин  матеріал  навчального  посібника  по-
дано  у  вигляді  блок-схем.  Такий  підхід  полегшує  засвоєння  про-
грамного матеріалу під час лабораторних занять і  особливо під час 
самопідготовки. ... Кожна блок-схема несе логічний і достатній обсяг 
інформації  стосовно  всіх  розділів  цитології,  ембріології,  гістології,  
будови окремих органів, а також їх систем і апаратів, зокрема шкіри 
і її похідних, локомоторного, травного, сечостатевого та дихального 

апаратів, серцево-судинної, нервової і ендокринної систем, органів чуття тощо. Такий підхід за-
безпечить цілісне сприймання морфології сільськогосподарських тварин...

Голуб Ю.С., Недосєков В.В., Албулов О.І., Симоненко С.І.
МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ВЕТЕРИНАРНІЙ 
МЕДИЦИНІ: ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ 
ПРОЦЕСАМИ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 660 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-617-7243-37-2

Даний посібник може бути корисним як для студентів (бакалаврів 
і магістрів, які вивчають епізоотологію та інфекційні хвороби, а також 
менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині), так і для аспірантів 
та здобувачів ветеринарного профілю, слухачів курсів післядипломної 
освіти,  практичних фахівців  ветеринарної  медицини,  ...  технологів  с.г.  
виробництва,  які  цікавляться  питаннями  інфекційної  патології  та  її  

профілактики, базовими аспектами нормобіоценології та намагаються підвищити ефективність сис-
теми управління у ветеринарній та тваринницькій сферах.
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Недосєков В.В., Мельник В.В., Макаров В.В.
ТРАНСКОРДОННІ ХВОРОБИ ТВАРИН  
З ОСНОВАМИ СТЕМПІНГ-АУТУ
Навчальний посібник. − стереотипне видання, 2019. − 336 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-617-7243-73-0

Навчальний  посібник  присвячений  найбільш  актуальним  на  
даний  час  темам  –  Списку  МЕБ,  транскордонним  хворобам,  епізо-
отологічним, економічним і технічним даним щодо найважливіших 
інфекцій  та  основному  способу  боротьби  з  ними  –  стемпінг-ауту.  
Особливу увагу приділено численним ілюстраціям клініки та пато-
логії. ... Він буде цікавим також аспірантам та здобувачам ветеринар-
ного профілю, слухачам ФПК, фахівцям, які цікавляться питаннями 

інфекційної патології та епізоотології.

Недосєков В.В., Хаунхорст Е., Ситнік В.А. та ін.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНОЇ 
СПРАВИ
Навчальний посібник. – 2019. – 408 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-878-8

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми 
викладання  навчальної  дисципліни  “Організація  та  економіка  ветери-
нарної справи” на факультетах ветеринарної медицини, яка відображає  
актуальні досягнення ветеринарної науки, правове регулювання ветери-
нарної  діяльності  на  різних  рівнях  в  сучасних  умовах.  Даний  посібник  
може бути корисним для студентів (як бакалаврату, так і магістратури),  
які вивчають організацію та економіку ветеринарної справи, епізоотоло-
гію і інфекційні хвороби, а також менеджмент та маркетинг у ветеринар-
ній медицині. Навчальний посібник може бути цікавим для аспірантів та 

здобувачів ветеринарного профілю, слухачів курсів післядипломної освіти, практичних фахівців вете-
ринарної медицини, власників та менеджерів ветеринарних організацій,  технологів виробництва,  які  
цікавляться питаннями організації та економіки у ветеринарній сфері.

Топіха В.С., Нежлукченко Т.І., Луговий С.І., Лихач В.Я.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 264 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2393-60-6

У посібнику викладена система ведення селекційно-племінної 
роботи в Україні, організаційно-правові основи згідно з вимогами 
ЗУ  “Про  племінну  справу  у  тваринництві”,  відображена  організа-
ція  племінної  справи  в  якісному  удосконаленні  сільськогоспо-
дарських  тварин.  Наведено  основи  великомасштабної  селекції  у  
тваринництві,  суб’єкти з племінної справи, а також організація та 
особливості бонітування тварин різних видів, принципи складання 
селекційно-племінного плану, значення організації виставок, осно-
вні вимоги і положення щодо апробування селекційних досягнень, 

ознайомлення з системою ідентифікації та реєстрації тварин в Україні.
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Соляник М.Б., Коваленко В.Ф.
ЩО ТАКЕ АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ (ЕТІОЛОГІЯ 
ЗАХВОРЮВАННЯ, СИМПТОМИ, ВИЯВЛЕННЯ, 
СУЧАСНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ). СУЧАСНІ МЕТОДИ 
БОРОТЬБИ З АЧС, ВПЛИВ ФЕРМЕНТОВАНИХ КОРМІВ)
Інформаційний збірник. – 2019. – 70 с.
м/п, 70х100/16

Автори,  на  свій  погляд,  зібрали  основні  матеріали  для  ознайом-
лення фермерів, починаючих свинарів, інших фахівців з тваринництва 
для ознайомлення із поняттям африканської чуми свиней (АЧС) та її 
наслідками. Яку безпеку вона несе і якими методами, в сучасних умо-
вах  можна  боротись  з  АЧС.  “Готуючи ферментовану  гомогенну  кор-
мову  суспензію  в  кормоагрегатах  “Мрія”,  ми  маємо  захист  поголів’я  
від вірусних захворювань з боку кормів, що доведено науковими до-

слідженнями  Інституту  Свинарства  ім.  Квасницького  НААН  України,  м.  Полтава,  та  Інституту  
“Landsudvalget for Svine”, Данія, а також досвідом роботи 8700 фермерських господарств України,  
ближнього і дальнього зарубіжжя...”.
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Васильєва Л., Пилипенко Ю., Корнієнко В. та ін.
АКВАКУЛЬТУРА ОСЕТРООБРАЗНИХ (рос. мов.)
Навчально-практичний  посібник.  –  стереотипне  видання,  
2019. – 238 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано NACEE
ISBN 978-966-930-092-8

Навчально-практичний  посібник  “Аквакультура  осетрообраз-
них”  (російською  мовою)  підготовлений  авторським  колективом,  
до складу якого увійшли фахівці-осетроводи України, Росії,  Поль-
щі та Угорщини. ...  У посібнику відображені рибоводно-біологічні 
характеристики об’єктів осетрівництва, наведена інформація щодо 
технологічних основ їх штучного відтворення, вирощування моло-
ді та товарної рибопродукції, розглянуто питання годівлі різновіко-

вих груп осетрових, захворювання і лікувально-профілактичні заходи.  Посібник буде корис-
ним для студентів і викладачів біологічних спеціальностей, наукових працівників та фахівців 
рибного господарства.

Козій М.С., Шерман І.М., Лянзберг О.В.
АТЛАС ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВИХ 
РИБ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 404 с. 
Рекомендовано МАП
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2660-12-8

В  атласі  узагальнені  і  систематизовані  дані,  що  висвітлюють  нор-
мальну  гістологічну  будову  переважно  промислових  видів  риб  ...   
Запропоновані  методи і  фактичні  матеріали,  які  базуються на  31  виді  
риб та 333 мікрофотографіях, можуть бути використані при спеціаль-
них  дослідженнях  незалежно  від  акваторій  і  регіонів,  видів  риб.  По-
сібник  рекомендується  студентами  іхтіологічно-рибогосподарського  
профілю, може бути корисним студентам і викладачам біолого-техноло-

гічних, екологічних і ветеринарних спеціальностей, гістологам та науковим співробітникам, які пра-
цюють у галузі рибного господарства.

Шевченко В.Ю. 
АКВАКУЛЬТУРА ПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 402 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-217-8

У  посібнику  викладено  основи  розведення  та  вирощування  
малопоширених  та  специфічних  об’єктів  аквакультури.  Приділе-
на увага культивуванню кормових організмів та форм, близьких до 
гідробіонтів. Для  використання  в  навчально-виховному  процесі  як  
посібник  під  час  підготовки  фахівців  ОКР  “Магістр”  спеціальнос-
ті  207  “Водні  біоресурси  та  аквакультура”  для  вищих  навчальних   
закладів IV рівня акредитації Міністерства освіти і науки України.
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Шевченко П.Г., Щербуха А.Я., Пилипенко Ю.В. та ін.
ВИЗНАЧНИК РИБ КОНТИНЕНТАЛЬНИХ ВОДОЙМ 
І ВОДОТОКІВ УКРАЇНИ
Навчальний посібник. – 2020. – 736 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-306-9

У  навчальному  посібнику  викладені  матеріали  про  риб  конти-
нетальних водойм (водосховищ і  озер) та водотоків (річок,  каналів 
і  струмків)  України,  наведено  загальну  характеристику   класів,  які  
об’єднують рибоподібних і риб (зокрема нині існуючі класи Кругло-
роті і Кісткові риби), подана характеристика їх систематичної органі-
зації та  особливостей екології. За посібником надається можливість 
визначати видову приналежність риб внутрішніх водойм і водотоків 
України, знати основні систематичні групи риб, їх головних, особли-
во  промислово-цінних представників,  особливості  будови,  біології,  

промислового та господарського значення різних видів і систематичних груп круглоротих і риб. 
Навчальний посібник є цінною навчальною літературою для студентів та фахівців спеціальності 
“Водні біоресурси та аквакультура”.

Євтушенко М.Ю., Дудник С.В.
ВОДНА ТОКСИКОЛОГІЯ
Підручник. Видання друге, доповнене та перероблене. –  
2018. – 608 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-091-4

Підручник  написано  відповідно  до  навчальної  програми  курсу  
“Водна токсикологія” для студентів вищих навчальних закладів, які 
проходять  підготовку  за  напрямом  “Водні  біоресурси  та  аквакуль-
тура”, з використанням новітніх досягнень у цій галузі науки. Може 
бути корисний аспірантам і науковим співробітникам.

Базалій В.В., Бех В.В., Пилипенко Ю.В., Лісний В.А.
ГЕНЕТИКА РИБ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 306 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-059-4

Викладено  сучасні  знання  про  матеріальні  основи  спадковості,  
розглянуто основні закономірності спадковості та мінливості ознак. 
Висвітлено питання спеціальної генетики риб, приділено увагу впли-
ву антропогенних факторів на генофонд риб. Розглянуто питання ге-
нетики популяцій риб, розподіл генів і генотипів у популяції. Описа-
но генетичні основи інбридингу і гетерозису у риб. Охарактеризовані 
основи біотехнології та генної інженерії. Для підготовки бакалаврів 
і магістрів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації із 

спеціальності “Водні біоресурси та аквакультура”, інших спеціальностей біологічного профілю. 
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КлименкоМ.О., Пилипенко Ю.В., Гроховська Ю.Р. та ін.
ГІДРОЕКОЛОГІЯ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 380 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-078-5

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природни-
чих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу 
абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено 
принципи  функціонування  гідробіоценозів.  Особливу  увагу  приді-
лено аналізу  наслідків  антропогенного впливу на  водні  екосистеми 
різного типу, характеристиці різних видів їх забруднення. Підручник 
адресований  студентам  і  викладачам  вищих  навчальних  закладів   
II – IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітникам, фа-

хівцям водного і рибного господарства, охорони природи.

Козій М.С., Шерман І.М., Самойлюк В.В., Матвієнко Н.Н.
ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ РИБ (рос.)
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 484 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-118-5

У підручнику викладені дані, які висвітлюють гістологічну будо-
ву  переважно промислових  видів  риб.  Певну  увагу  акцентовано  на  
ембріональному і  ранньому постембріональному розвитку.  Підруч-
ник рекомендований студентам рибогосподарського профілю, може 
бути  корисним  студентам  і  викладачам  біотехнологічних  і  ветери-
нарних  спеціальностей,  гістологам  і  науковим  співробітникам,  які  
працюють в галузі рибного господарства.

Гроховська Ю.Р., Ходосовцев О.Є., Пилипенко Ю.В. та ін.
ГІДРОБОТАНІКА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 376 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-027-3

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології 
та  анатомії  рослин,  розкрито  принципи сучасної  систематики водних  
рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характерис-
тикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних еко-
систем. Навчальний матеріал супроводжено контрольними запитання-
ми і  завданнями,  розміщено зразок тестової  контролюючої  програми.  
Навчальний посібник адресований студентам і викладачам біологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації, ас-

пірантам і науковим співробітникам, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.



2626

Водні біоресурси та аквакультура

Кононенко Р.В., Шевченко П.Г.,  Кондратюк В.М. та ін.
ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 492 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-110-2

Викладено  інтенсивні  технології  при  вирощуванні  об’єктів  ак-
вакультури,  методи  підвищення  продуктивності  водойм,  технології  
відтворення  та  культивування  об’єктів  тепловодної  та  холодноводної  
аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цих-
лідових  та  ракоподібних).  У  посібнику  викладено  основи  інтенсивної  
технології, якість і безпека рибної продукції, вплив аквакультури на стан 
довкілля, правила гігієни і санітарії рибної промисловості. Розраховано 
на студентів факультету тваринництва та водних біоресурсів,  а також 
усіх тих, хто займається культивуванням промислових гідробіонтів.

Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В.
КРУГЛОРОТІ РИБОПОДІБНІ,  
ХРЯЩОВІ ТА ГАНОЇДНІ РИБИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 180 c.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-2393-81-1 

У  навчальному  посібнику  викладено  систематику,  філогенію  
круглоротих рибоподібних, хрящових та ганоїдних риб, розглянуто 
питання їх походження,  розвитку,  створення системи, наведено за-
гальну характеристику, спосіб життя, поширення та значення окре-
мих таксономічних груп рибоподібних і  риб.  Навчальний посібник 
призначений  для  підготовки  бакалаврів  з  дисципліни  “Іхтіологія  
(спеціальна  іхтіологія)”  напряму  підготовки  6.090201  “Водні  біоре-

сурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Буде корисним для 
викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподар-
ської галузі України.

Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В. 
КОСТИСТІ ТА ЛОПАТОПЕРІ РИБИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 736 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-289-079-2

У  навчальному  посібнику  викладено  систематику,  філогенію  
костистих та  лопатоперих риб,  розглянуто питання їх  походження,  
розвитку  і  створення  системи,  наведено  загальну  характеристику,  
спосіб життя, поширення та значення окремих таксономічних груп. 
Навчальний  посібник  призначений  для  підготовки  бакалаврів  з  
дисципліни “Іхтіологія (спеціальна іхтіологія)” напряму “Водні біо-
ресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів 
акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогоспо-

дарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.
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Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В., Цедик В.В.
МЕТОДИ ІХТІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 432 c.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-143-0

У навчальному посібнику викладено польові та лабораторні ме-
тоди досліджень риб, оцінки стану іхтіофауни, визначення видового 
складу, плодючості, живлення, росту, чисельності та смертності ри-
боподібних і риб. Навчальний посібник призначений для підготовки 
бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аква-
культура” та магістрів спеціальності 8.09020101 “Водні біоресурси” у 
вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Буде корисним 
для викладачів та студентів біологічних і рибогосподарських факуль-

тетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

Шерман І.М., Козій М.С., Корнієнко В.О., Шевченко В.Ю.
ОСЕТРІВНИЦТВО
Підручник. Видання друге, доповнене. – 2018. – 464 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-289-215-4

Викладено основи виробництва продукції осетрівництва на під-
приємствах відповідної спрямованості. Визначено загальні принци-
пи та видоспецифічні особливості відтворення та вирощування різ-
новікових груп осетроподібних. Певна увага приділена формуванню 
ремонтно-маточних стад в умовах штучного відтворення. Друге ви-
дання доповнене матеріалами з гістології осетроподібних.

Шекк П.В., Шевченко В.Ю., Орленко А.М.
МАРИКУЛЬТУРА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 328 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-030-3

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гісто-
логії  та  анатомії  рослин,  розкрито  принципи  сучасної  систематики  
водних  рослин.  Особливу  увагу  приділено  екології  водних  рослин,  
характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіт-
тю водних екосистем. Навчальний матеріал супроводжено контроль-
ними  запитаннями  і  завданнями,  розміщено  зразок  тестової  конт-
ролюючої програми. Навчальний посібник адресований студентам і 
викладачам біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 

II-IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітникам, фахівцям водного і рибного гос-
подарства, охорони природи.
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Шерман І.М., Пилипенко Ю.В., Лобанов І.А.
ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОГО РИБАЛЬСТВА
Практикум. – стереотипне видання, 2019. – 164 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-8447-92-1

Основна частина рибної продукції добувається з використанням різ-
номанітних знарядь і способів лову. Цим зумовлена потреба спеціальних 
знань у майбутніх фахівців, які знайшли своє покликання в рибній про-
мисловості. Тому до блоку професійної підготовки за фахом “Водні біо-
ресурси  та  аквакультура”  включено нормативну  навчальну  дисципліну  
“Основи промислового рибальства”. ... Особливу увагу в процесі профе-
сійної  підготовки з  промислового рибальства слід  приділяти питанням  
технології побудови, обслуговування і ремонту знарядь лову. Певні знан-

ня потрібні з механізації риболовецьких процесів, класифікації рибопромислового флоту і влаштування 
риболовецького судна.

Лобанов І.А., Пилипенко Ю.В., Шевченко П.Г. та ін.
ОСНОВИ РИБООХОРОНИ
Практикум. – стереотипне видання, 2019. – 356 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-2660-25-8

Запаси риби та інших водних живих ресурсів України мають ве-
лике господарське значення,  а  у  зв’язку з  цим потребують надійної  
охорони  та  заходів  щодо  умов  їх  відтворення.  Утворенню  стабіль-
них  рибних  запасів  постійно  перешкоджають  забруднення  зворот-
німи  водами  промислових,  сільськогосподарських  та  комунальних  
об’єктів діяльності, зарегулювання Дніпра для цілей енергетики, зро-
шення,  зріст  водокористування  тощо.  Все  це  обумовлює  зниження  
рибних запасів, погіршення їх умов існування та відтворення.

Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В.
ОСНОВИ СИСТЕМАТИКИ РИБОПОДІБНИХ І РИБ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 230 c.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-2393-54-5

У  навчальному  посібнику  викладено  історію  та  основи  система-
тики,  філогенії  іхтіофауни,  розглянуто питання її  походження,  розви-
тку, створення системи, наведено методи визначення та встановлення   
окремих таксономічних груп рибоподібних і риб. Навчальний посібник 
призначений для підготовки бакалаврів з дисципліни “Спеціальна іхтіо-
логія” напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” 
у вищих навчальних закладах ІII-IV рівнів акредитації. Буде корисним 
для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців 

і працівників рибогосподарської галузі України.
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Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В.
СПЕЦІАЛЬНА ІХТІОЛОГІЯ
Підручник у 2-х томах. – стереотипне видання, 2018. 

    –  Т. 1 – 268 с. 
    –  Т. 2 – 500 с.

тв/п, 60х84/8
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-088-4

У  першому  томі  підручника  викладено  принципи  та  методи  сис-
тематики рибоподібних і риб, розглянуто системи, біологію і значення 
окремих  таксономічних  груп  класів  Круглороті  і  Хрящові  риби,  інф-
ракласу Ганоїдні риби підкласу Променепери класу Кісткові,  наведена  
інформація  щодо рибогосподарського  значення окремих видів  риб.  ...    
Підручник  призначений  для  підготовки  бакалаврів  із  спеціальності  

“Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІI – IV рівнів акредитації. Буде ко-
рисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибо-
господарської галузі України.

Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В., Лобанов І.А.
РИБАЛЬСТВО (ПРОМИСЛОВЕ, АМАТОРСЬКЕ  
ТА СПОРТИВНЕ)
Підручник. – 2020. – 654 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-7906-83-2

У  підручнику  викладено  основи  правового  регулювання  від-
носин  у  галузі  вивчення,  охорони,  відтворення,  використання  та  
реалізації  водних  біоресурсів,  переміщення  через  митний  кордон  
України  водних  біоресурсів  та  продукції  з  них,  а  також  встанов-
лення основних принципів регулювання та управління рибогоспо-
дарською діяльністю в межах території України у внутрішніх рибо-
господарських  водних  об’єктах,  територіальному  морі,  виключній 
(морській) економічній зоні України та на континентальному шель-

фі. Підручник призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біо-
ресурси та аквакультура”...

Кражан С.А., Хижняк М.І.
ПРИРОДНА КОРМОВА БАЗА 
РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДОЙМ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 330 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-95-8

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми 
з дисципліни “Гідробіологія” для студентів рибогосподарських факуль-
тетів аграрних університетів. Дається характеристика основних гідробіо-
логічних угруповань – бактеріопланктону, фітопланктону, зоопланктону, 
зообентосу, макрофітів, які складають основу природної кормової бази 
водойм. Описані основні знаряддя та методи відбирання проб, їх опра-
цювання в  польових та  лабораторних умовах,  опрацювання матеріалів  

щодо живлення риб, дається атлас основних видів гідробіонтів та їх систематичне положення, таблиці 
сирих мас безхребетних. 
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Гуляк О.В.
ВОЄННИЙ СТАН: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД  
ТА УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ (ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ)
Монографія. – 2019. – 244 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-734-7

Монографію присвячено аналізу  теоретичних розробок норма-
тивно-правового  регулювання  інституту  адміністративно-правово-
го  режиму  воєнного  стану;  дослідженню  питань  нормативно-пра-
вового  регулювання  інституту  адміністративно-правового  режиму  
воєнного стану, спеціальних правових механізмів регулювання сус-
пільних відносин, що виникають у надзвичайних ситуаціях, а також 
механізмів створення комплексного міжгалузевого правового інсти-

туту воєнного стану та використання правових засобів, направлених на ефективну організацію 
діяльності  органів  публічної  адміністрації  у  незвичайних  (надзвичайних)  умовах  збройного  
конфлікту та воєнних загроз. ...

Бедрій Я., Тарнавський Є.
ВІЙСЬКОВА ЛОГІСТИКА 
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 242 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-100-3

У  навчальному  посібнику  розглянуті  завдання  та  функції  логіс-
тики,  відзначені  фактори та  тенденції  її  розвитку,  викладені  основні  
принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспорт-
ної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики 
запасів і логістичного сервісу. Викладено принципи організації мате-
ріальних потоків в армії, а також логістичного управління. Посібник 
розрахований на студентів військових навчальних закладів, виклада-
чів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також працівників офі-
церів збройних сил, котрі займаються тиловим забезпеченням.

Снігур Л.А., Розмазнін О.П., Луханін В.В., Булгакова О.Ю.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ
Навчальний посібник. – 2019. – 177 с. 
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-966-289-309-0

У посібнику представлено сучасні наукові уявлення про психо-
логічні основи педагогічного процесу вищої військової школи в про-
сторі завдань формування викладачем свідомого офіцера – захисни-
ка України.

Навчальний  посібник  призначено  для  використання  в  освіт-
ньому процесі Військової академії під час вивчення слухачами кур-
сів  підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних  працівників  та  
ад’юнктами дисципліни “Актуальні проблеми психології  вищої вій-

ськової школи”, а також для всіх, хто цікавиться психологією, яка є орієнтованою на підтримання 
національної безпеки нашої держави та її захист.
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Білик Б., Горбатенко М.
У ВІЧНІСТЬ ІДУТЬ КРАЩІ
Історико-документальне видання. – 2018. – 326 с. 
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-966-289-276-5

Бути відданим Батьківщині, коли їй це потрібно, – одна з ключо-
вих основ патріотизму. Коли ми зможемо ці риси виховувати в під-
ростаючого  покоління,  ми  станемо  сильною  і  непереможеною  дер-
жавою. Історико-героїчна спадщина морської піхоти України з часів 
козацтва і до наших днів заслуговує на вічну пам’ять її  нащадками. 
Розділ книги “Вічна пам’ять героям” присвячений рідним тих, хто пі-
шов у вічність, захищаючи державний суверенітет та територіальну 
цілісність  України.  Видання  надруковано  з  метою  військово-патрі-
отичного виховання підростаючого покоління та  збереженню істо-

ричної пам’яті героїчного минулого морської піхоти України.
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Хрящевська Л.М. 
ЕТНОЛОГІЯ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ЗДОБУТКИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ 
ЕТНОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 220 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-328-8

У  посібнику  досліджуються  взаємозв’язки  етнологічних  на-
укових  центрів  із  європейським  науковим  середовищем.  ...  Виділе-
но наукові школи в українській етнології другої половини XIX ст. –  
20-х  pp.  XX  ст.  Навчальний  посібник  складається  з  лекційних,  се-
мінарських  занять,  рекомендованої  літератури  за  темами  лекцій  і  
практичних  занять,  творчих  завдань  теоретичного  і  практичного  
характеру, завдань для модульного контролю, контрольних запитань 

і завдань для підсумкового контролю. Посібник дає змогу перевірити свої знання за допомогою 
запитань, тестів і завдань...

Байша К.М., Гончарова-Ільїна Т.О., Подвойська О.В. та ін.
ГРАМАТИКА: ДОВІДНИКОВИЙ ПОСІБНИК (англ.)
Навчальний посібник. – 2020. – 188 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-404-2

Навчальний посібник призначений для полегшення навчального 
процесу  в  рамках  позааудиторної  дисципліни  “Іноземна  мова  (ан-
глійська) для студентів усіх навчальних програм вищих навчальних 
закладів” і спрямований на систематизацію знань з англійської мови 
для підготовки до вступного іспиту з англійської мови на магістер-
ську  програму.  Навчальний  посібник  складається  з  двох  основних  
частин: Читання та Граматика. До першої частини входять тести на 
основі текстів,  що охоплюють різні  теми як повсякденного вжитку,  
так  і  професійного  спрямування  для  перевірки  навичок  читання,  

граматики та знання лексики. Друга частина узагальнює граматичний матеріал, необхідний для 
виконання завдань з першої частини, і спрямована на розвиток та вдосконалення граматичних 
навичок за конкретними темами. Кожна тема завершується контрольною роботою.

Баула О.В., Божидарнік Т.В., Вісина Т.М. та ін.
ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 376 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-103-4 

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрун-
тя європейської та євроатлантичної інтеграції, особливості співро-
бітництва  України  з  Європейським  Союзом  та  Організацією  Пів-
нічноатлантичного  Договору.  Проаналізовано  реалізацію  різних  
напрямів діяльності органів законодавчої та виконавчої влади ЄС, 
сучасні тенденції розвитку валютної системи та шляхи забезпечен-
ня стабільності нової світової фінансової архітектури, особливості 
реалізації  євроінтеграційних  можливостей  та  критерії  вступу  до  

ЄС. Особливу увагу зосереджено на концепції нової безпекової політики на європейському та 
євроатлантичному просторі.
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Гуткевич С.О., Пугачова К.М. 
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА:  
МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 200 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-516-9

Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту ви-
бору теми, написання тексту рукопису, до моменту захисту магістер-
ської  роботи.  Автори  посібника  мали  на  меті  надати  максимально  
можливу науково-практичну допомогу магістрантам при написанні 
та  захисті  магістерської  роботи.  Посібник  буде  корисний  для  магі-
странтів та керівників магістерської роботи. 

Андрейчук Н.І., Бабелюк О.А.
КОНТРАСТИВНА ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ  
ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Підручник. – 2019. – 248 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-875-7

Підручник призначений для студентів-бакалаврів,  які  спеціалі-
зуються на письмовому та усному перекладі (англо-українська мовна 
пара). Книга висвітлює теоретичні та практичні аспекти компаратив-
ного вивчення сучасної англійської та української лексики. Кожна з 
восьми  частин  підручника  містить  текст  лекції,  завдання  семінару,  
бібліотеку семінару та додаткові джерела для поглибленого самостій-
ного вивчення теми. Глосарій в кінці книги включає нововведені або 
спеціалізовані терміни та покликаний забезпечити посібник для ши-

рокого спектру обговорюваних питань. Незважаючи на свої академічні рамки, дана книга може 
бути корисною для дослідників, які працюють у галузі контрастивної лінгвістики.

Задорожня Н.О., Новікова М.М., Зубенко В.В. та ін.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ  
ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 164 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-319-6



34

Гуманітарні науки

34

Капінус О.Л., Гроза І.М.
ОСНОВИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА АНГЛІЙСЬКОЮ 
МОВОЮ
Навчальний посібник. – 2019. – 212 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-579-4

Навчальний  посібник  підготовлений  колективом  викладачів  
кафедри  іноземних  мов  №  1  Національного  університету  “Одеська  
юридична академія” і  висвітлює предмет та інструментарій для ви-
вчення  дисципліни  “Основи  академічного  письма  англійською  мо-
вою”. Структура подання матеріалу відповідає програмі викладання 
цієї дисципліни у закладах вищої освіти. У посібнику запропоновано 
рекомендації  щодо  написання  наукової  статті  англійською  мовою.  
Матеріал збудовано саме в логіці поетапного написання статті. Авто-
ри використовують методичний матеріал, до якого включені автен-

тичні наукові статті з іноземних журналів. Навчальний посібник розрахований на широке коло 
користувачів – магістрів, аспірантів, наукових працівників, викладачів кафедр іноземних мов за-
кладів вищої освіти.

Коваленко М.А., Ломоносова О.Е., Швороб Г.М. 
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: ДОВІДНИК-ПОРАДНИК  
ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Довідник. – 2020. – 120 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-334-2

Цей довідник є порадником для тих, хто розуміє, що успішність у 
професійній діяльності – це відповідність його компетенцій вимогам 
ринку праці, роботодавців; для тих, хто має мотив до безперервного 
навчання впродовж усього професійного життя, для кого навчання й 
пізнання стають стилем життя; для тих, хто бажає залишатися серед 
5% найбільш затребуваних фахівців у своїй організації, галузі. Це по-
радник й для організаторів неформальної освіти населення, для всіх, 
хто переймається питаннями успішної діяльності фахівців у еконо-
міці, що швидко змінюється й висуває до них нові високі вимоги.

Попова О.В.
ПОЛІЛІНГВІСТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ 
ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ (на матеріалі китайської, 
англійської, української та російської мов)
Навчальний посібник. – 2018. – 152 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-643-2

Навчальний  посібник  “Multilingual  education  in  Ukraine:  
theoretical and practical aspects” побудований на професійно-орієн-
тованому матеріалі та охоплює актуальні питання в галузі профе-
сійної  підготовки майбутніх  перекладачів-полілінгвів.  Вправи для 
практичних  занять  відображають  тематичний  матеріал  навчаль-
ного курсу. Набуті студентами знання і навички перекладу текстів 
різної дискурсивної спрямованості в межах мовних пар “китайська 

↔ українська”, “англійська ↔ українська”, “китайська ↔ російська”, “англійська ↔ російська”, 
“китайська ↔  англійська”,  “українська ↔  російська” можуть прислужитися їм у  професійній 
діяльності. ...
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Стафійчук В.І.
ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 308 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-090-7

У  навчальному  посібнику  висвітлено  етапи  становлення  полі-
тичної географії в Україні та світі, її сучасну структуру і поняттєво- 
термінологічний апарат,  зміни сфери дослідження під  впливом по-
літичної  глобалізації.  На  теоретичному  і  прикладному  рівнях  роз-
глянуто історичні етапи формування, сучасний стан та перспективи 
політичної  карти  світу  і  політико-географічну  сутність  держави  як  
найбільш  цілісної  територіально-політичної  системи.  Для  бакалав-
рів, магістрів та викладачів географічних спеціальностей вищих на-

вчальних закладів. Може бути корисний для політологів, філософів, міжнародників та всіх, хто 
цікавиться політико-географічними проблемами сучасного світу.

Клименко М.О., Герасимчук З.В., Клименко О.М. та ін.
РОЗВИТОЛОГІЯ
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 280 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-073-0

У підручнику викладено матеріали,  які  стосуються ідеї  сталого 
розвитку суспільства, який ми плануємо на перспективу та розумін-
ня суті самого феномену розвитку соціо-економіко-екологічних сис-
тем.  Підручник може бути використаний студентами,  аспірантами,  
які  поглиблено  вивчають  проблеми,  пов’язані  зі  сталим  розвитком  
соціо-економіко-екологічних  систем  на  локальних  і  регіональних  
рівнях.

Горбач О.Н., Демчишак Р.Б. 
ПОЛІТОЛОГІЯ
Навчальний посібник. – 2020. – 260 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-992-163-5

Зібрано основний навчально-методичний матеріал з дисципліни 
“Політологія”, який вміщує повний курс лекцій, методичні вказівки 
з  виконання  контрольної  роботи  студентів  заочної  форми  навчан-
ня,  комплексної  контрольної  роботи,  перелік навчальних та контр-
ольних тестів,  тематику з науково-дослідної роботи студентів.   Для 
викладачів, студентів вищих навчальних закладів та широкого кола 
читачів.
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Лишевська В.М., Шаповал С.І., Петрушкевич І.І.
СЛОВНИК СПОРТИВНИХ ТЕРМІНІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ (навчальна дисципліна «Фізичне виховання») 
Науково-методичне видання. – 2020. – 208 с. 
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-966-289-393-9

Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки з 
дисципліни «Фізичне виховання» містить терміни і визначення, що 
використовуються  для  підготовки  фахівців  фізкультурно-оздоров-
чого та спортивного профілю. Потреба у подібному виданні зумов-
лена сучасними і перспективними завданнями розвитку освіти.

Ця книжка стане в пригоді всім, хто прагне поглибити свої знан-
ня з фізичної культури. Видання буде незамінним під час рефератив-

ного та  самостійного навчання,  бо  містить  оптимальний обсяг  матеріалу,  а  також подає  цікаві  
факти,  які  дають змогу  по-новому підійти до висвітлення багатьох проблем.  Словник термінів  
має чітку структуру, що сприятиме швидкому пошукові потрібної відповіді.

Гавриленко І.М., Недюха М.П., Яковенко Ю.І. 
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Навчальний посібник (2-ге вид. доповнене). – стереотипне 
видання, 2019. – 580 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-127-0

Навчальний  посібник  пропонує  розгляд  актуальних  як  з  теоре-
тичної, так і практичної точок зору питань, проблем і суперечностей 
соціального  розвитку,  теоретико-правового  регулювання  соціальних  
відносин. ... Викладено проблематику правової ідеології в її змістовних 
і  функціональних характеристиках. Згідно із вищезазначеним запро-
поновано  теоретичні  засади  дослідження  та  методику  викладання.   
Навчальний посібник призначений для забезпечення потреб навчаль-
ного  процесу  у  процесі  викладання  дисциплін  соціально-поведінко-

вих спеціальностей вищих навчальних закладів України...

Омельчук С.А.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИКА.  
НОРМИ В ТЕРМІНОЛОГІЇ І МОВНА ПРАКТИКА 
ФАХІВЦІВ
Монографія. – 2019. – 356 с. 
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-966-518-755-4

У монографії визначено тенденції в розвиткові української лінг-
водидактики початку ХХІ ст., проаналізовано лінгводидактичну тер-
мінологію з лексико-семантичного, граматичного і стилістичного по-
глядів. Теоретичне й прикладне значення має узагальнення мовних 
традицій й  дотримання літературних норм у  сучасній фаховій тер-
мінології.  Описано типові  порушення,  властиві  науковому текстові  
лінгводидактичного спрямування, й запропоновано нормативні від-

повідники,  а  також  схарактеризовано  мовне  оформлення  сертифікаційних  робіт  з  української  
мови у форматі ЗНО. Для лінгводидактів, мовознавців, докторантів, аспірантів, магістрів-філо-
логів, учителів-словесників, а також фахівців з інших наук.
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Попова О., Лулу Цзінь 
УКРАЇНА І КИТАЙ: МОВА ТА КУЛЬТУРА
Навчальний посібник-довідник. – 2019. – 240 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-804-7

У навчальному посібнику-довіднику подано матеріал, який охо-
плює  філософське  й  культурне  надбання  Китаю  на  культурологіч-
ному тлі України. Автори знайомлять дітей з базовими постулатами 
конфуціанства, народними казками, популярними віршами і патріо-
тичними творами відомих китайських та українських письменників. 
Серія вправ спрямована на виявлення рівня опанування учнями по-
чаткових класів лінгвокультурологічного матеріалу. Навчальний по-
сібник може бути в нагоді учням початкових класів загальноосвітніх 
і спеціалізованих шкіл, студентам гуманітарних факультетів закладів 

вищої освіти, зокрема тим, хто навчається за спеціальністю “Середня освіта. Мова і  література 
(китайська)”,  практикуючим учителям державної  та  іноземних мов,  фахівцям у  сфері  міжкуль-
турної комунікації.

Линчак І.М., Матвєєва Г.В. 
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ  
СПРЯМУВАННЯМ (В ТУРИЗМІ)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 330 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-051-8

Посібник  містить  інформацію  з  різних  аспектів  усного  та  пи-
семного мовлення майбутніх фахівців туризму. У ньому оптимально 
поєднано теоретичні положення і практичні завдання різноманітних 
типів  та  рівнів  складності,  що сприяє  поглибленому опануванню й  
закріпленню набутих  знань  з  української  мови професійного  спря-
мування. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, пра-
цівників організацій та установ туристичного профілю.

Берегова Г.Д.
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ (В ЕКОЛОГІЇ)
Навч.-метод. посібник. – стереотипне видання, 2018. – 340 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-2393-51-4

Пропонований  посібник  призначений  для  студентів  спеціаль-
ностей  “Водні  біоресурси  та  аквакультура”  та  “Екологія,  охорона  
навколишнього середовища та збалансоване природокористування” 
аграрних закладів вищої освіти з  метою поглибленого чи самостій-
ного вивчення теоретичного матеріалу з української мови професій-
ного  спрямування,  що  передбачає  узагальнення  та  систематизацію  
знань за трьома модулями:  “Основні  мовні  та мовленнєві  поняття”,  

“Писемне професійне мовлення”, “Усне професійне мовлення”...
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Мазур О.В., Подвойська О.В., Радецька С.В.
ЯК НАПИСАТИ НАУКОВУ РОБОТУ: ВІД РЕФЕРАТУ  
ДО ДИСЕРТАЦІЇ
Навчальний посібник. – 2018. – 176 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-220-8

Посібник надає  відомості  про планування,  організацію та  про-
ведення  наукового  дослідження,  зокрема  про  основні  методи  лінг-
вістичних досліджень, особливості стилю наукової прози, методики 
проведення,  оформлення  та  презентації  наукового  дослідження.  
Крім того, у посібнику докладно розглядаються процеси реферуван-
ня та анотування як способи подання наукової інформації. Посібник 
складається з п’яти основних розділів, додатків, практичних завдань, 
питань до заліку та списку використаної літератури і може викорис-

товуватися  як  методичне  забезпечення  з  дисципліни  “Основи  наукових  досліджень”.  Посібник  
призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти філоло-
гічних спеціальностей.

Занько О.В., Трюхан О.А.
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА (АНОТУВАННЯ ТА 
РЕФЕРУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ, МОНОЛОГІЧНЕ 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ДЕННОЇ 
ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА 5 КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Практикум. – 2020. – 92 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-122-2

Пропонований практикум побудований згідно з Загальноосвітнім 
стандартом з української мови як іноземної (рівень С1) та Комплексом 
програм  з  української  мови  як  іноземної,  які  розроблено  відповідно  
до різних рівнів володіння європейськими мовами: А1 – Початковий 

рівень;  А2 –  Базовий рівень;  В1  –  І  Середній  рівень;  В2  –  ІІ  Середній  рівень;  С1  –  Професійний  
рівень з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Практикум призначений 
для студентів-іноземців, які вчаться у закладах вищої освіти, зокрема для дистанційного навчання.

Максюта М.Є., Соколова О.М. 
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 
СИНТЕЗ
Монографія. – 2020. – 310 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-405-9

Висвітлені  проблеми  соціокультурних  трансформацій  філо-
софсько-наукових пріоритетів Постмодерну,  гуманістичні  аспекти 
комплементарності  громадянсько-освітніх  та  філософсько-науко-
вих ракурсів реалізації  сучасного педагогічного процесу,  навчаль-
но-освітні альтернативи філософії науки сучасним цивілізаційним 
викликам.  Для  викладачів,  студентів,  аспірантів  закладів  вищої  
освіти й усіх зацікавлених проблемами філософсько-наукових дос-
ліджень та освіти.
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Костолович М.І., Денисюк Н.В., Ойцюсь Л.В.
АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА
Навчальний посібник. – 2018. – 172 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-506-0

Навчальний  посібник  розроблений  відповідно  до  навчальної  
програми  асистентської  практики  для  здобувачів  другого  (магіс-
терського)  рівня  вищої  освіти  зі  спеціальності  101  “Екологія”.  Під-
готовлений посібник покликаний допомогти майбутнім викладачам 
в оволодінні  знаннями,  вміннями та  навичками з  організації  освіт-
нього  процесу  у  вищій  школі  та  проведення  науково-педагогічних  
досліджень. Посібник складається з передмови, двох розділів, в яких 
основна увага приділяється змістово-організаційним та методичним 
аспектам підготовки, проходження і оцінювання асистентської прак-

тики, словника основних понять і термінів, рекомендованої літератури та додатків. Розрахований 
на здобувачів вищої освіти та викладачів.

Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. 
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 456 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2393-90-3

Підручник для вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” 
для вищих аграрних закладів розроблений на основі програми нор-
мативної дисципліни “Безпека життєдіяльності”, що створена на ви-
конання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2002 р. 
№ 76 та відповідно до положень Концепції освіти з напряму “Безпека 
життя і  діяльності  людини”,  затвердженої Міністром освіти і  науки 
України 12 березня 2001 р., а також на основі типової програми, схва-
леної  на  засіданні  науково-методичної  комісії  з  цивільної  безпеки  
Науково-методичної ради МОН від 16.02.2011 р., № 03/02 та Вченою 

Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту 23 лютого 2011 р., № 2...

Ходаков В.Є., Соколова Н.А., Чорний С.Г.
ВПЛИВ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
І ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ
Монографія. – стереотипне видання, 2019. – 354 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2660-49-4

Книга  присвячена  викладу  ролі  впливу  природно-кліматичних  
факторів (ВКФ) на сталий розвиток регіонів, як соціально-економіч-
них  і  виробничих  систем.  В  якості  регіонів  розглядаються  регіони  
України.  ...  Викладається  вплив  ВКФ  на  життєдіяльність  людини,  
сільськогосподарське  виробництво  України,  житлово-комунальне  
господарство, будівельну та промислову індустрію, транспорт і тран-

спортне господарство України, а так само заходи щодо парирування негативних ВКФ.
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Клименко М.О., Петрук В.Г., Мудрак О.В. та ін.
ВСТУП ДО ФАХУ (В ЕКОЛОГІЇ)
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 428 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-057-0

У підручнику подані загальна інформація про напрям підготов-
ки  6.040106  “Екологія,  охорона  навколишнього  середовища  та  зба-
лансоване  природокористування”,  основний  понятійно-терміноло-
гічний апарат екології, об’єкт вивчення екології, історію її розвитку, 
суть фахової діяльності еколога та модель фахівця-еколога, функції і 
структури Державних екологічних служб у світлі Концепції екологіч-
ної  освіти  України  відповідно  програмам  нормативних  навчальних  
дисциплін ОКР “Бакалавр” зазначеного напряму підготовки. Розра-

хований на студентів та викладачів екологічних спеціальностей ВНЗ.

Рідей Н.М., Горбатенко А.А., Строкаль В.П. та ін.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО 
СТАНУ ЛОКАЛЬНИХ АГРОЕКОСИСТЕМ
Монографія. – стереотипне видання, 2018. – 236 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7123-42-1

Теоретично  обґрунтовано  й  розроблено  індекс  природно-ре-
сурсного  потенціалу  агроландшафтів,  спеціалізовану  геоінфор-
маційну систему “ГІС ВП НУБіП України – Агрономічна дослідна 
станція” для оцінки їх екологічного стану та картування. Запропо-
новано методику визначення індексу узагальненої видової рясності 
біорізноманіття  локальних  територій  агроландшафтів  за  індексом 
MSA, ...  Для науковців, викладачів і аспірантів біологічних і аграр-
них ВНЗ і  НДІ,  які  спеціалізуються в галузі  екології,  ландшафтоз-

навства, геоінформаційного моніторингу.

Марчук Г.П., Біла Т.А.
ГЕОХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 242 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-48-4 

Навчальний  посібник  містить  основні  поняття  геохімії  довкіл-
ля.  Викладено  теоретичні  основи  геохімії  компонентів  біосфери,  
міграції хімічних елементів, геохімічних процесів. Розглянуто основ- 
ні  типи геохімічних ландшафтів,  види моніторингу навколишнього 
природного середовища та методи контролю забруднення біосфери. 
До кожної теми надані питання та тести для самоконтролю. У кожно-
му розділі наведені приклади розв’язання задач та перелік необхідної 
літератури. Для студентів вищих навчальних закладів за напрямком 

підготовки 6.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансованого приро-
докористування”.
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Бондар О.І., Фінін Г.С., Унгурян П.Я., Шевченко Р.Ю.
ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
Навчальний посібник. – 2019. – 298 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-263-5

У  посібнику  розглянуті  методи  наземних  (аероекологічного,  су-
путникового),  дистанційного  (сенсорного)  і  тактильного  моніторингів  
довкілля.  Пріоритетними  визначені  теми,  що  висвітлюють  роботу  ін-
струментарію зйомок місцевості за допомогою геодезичних приладів та  
супутникових технологій у  дослідженні  довкілля.  Обґрунтовані  фізичні  
основи  дистанційного  зондування,  аерофотознімання,  супутникових  
систем у цілях екологічного моніторингу. Наведені приклади практичних 
розроблень, апробації, а також результати реалізації методів дистанцій-
ного вивчення територій для потреб екологічного та природоохоронного 
картографування.  Сформовано  рубрикатор  завдань  екологічного  моні-
торингу,  створеного засобами ДЗЗ та ГІС. Видання розраховане на під-

готовку здобувачів вищої освіти у магістратурі Державної екологічної академії післядипломної освіти 
та управління та інших закладів вищої освіти України за спеціальностями: “Екологія” та “Геодезія та  
землеустрій” під час вивчення нормативної навчальної дисципліни “Геоінформаційні системи”...

Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С. та ін.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 366 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-75-0

Підручник  побудовано  за  принципом  “аналіз  формування  небез-
пеки – основа управління екологічною безпекою”. У виданні викладено 
основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпе-
ки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної не-
безпеки  та  управління  екологічною  безпекою  в  умовах  надзвичайних  
ситуацій, у виробничо-господарській діяльності, у т.ч. на регіональному 
рівні, основ екологічного ризику.  Підручник розрахований на студентів 
вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями еколо-

гічного спрямування, буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників. 

Бондар О.І., Унгурян П.Я., Сухіна О.М., Улицький О.А.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ВИРОБНИЦТВА:  
РЕНТНІ ВІДНОСИНИ
Монографія. – 2018. – 300 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-266-6

...  Результати  наукових  досліджень  та  рекомендацій  щодо  фор-
мування  нових  економічних  теорій  про  природну  ренту,  визначен-
ня  розміру  гірничої  та  екологічної  рент  спрямовані  на  перехід  гір-
ничовидобувних  підприємств  від  рентної  економіки  до  “зеленої”.   
Видання розраховане на забезпечення інформаційних і професійних 
потреб спеціалістів та практиків у сфері економіки, фінансів, права, 
державної політики, представників бізнесу та підприємств, які отри-
мують природну ренту, фахівців природо-експлуатуючих компаній, 

надрокористувачів, учасників ринку екопослуг, представників громадських організацій, студен-
тів та викладачів вищих навчальних закладів еколого-економічного спрямування. 
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Федючка М.І., Світельський М.М., Коткова Т.М. та ін.
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Навчальний посібник. – 2019. – 144 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-241-3

У навчальному посібнику викладено основні положення з еколо-
гічної експертизи.

Рекомендований  для  підготовки  студентів  аграрних  вищих  на-
вчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Клименко М.О., Прищепа А.М. та ін.
ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 400 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-046-4

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдан-
ня,  процедуру екологічного інспектування,  наведено характеристи-
ку,  функції,  структуру  Державної  екологічної  інспекції,  висвітлено  
питання  інспекторських  перевірок  з  охорони  навколишнього  сере-
довища та раціонального природокористування.  Смисловим ядром 
підручника є комплексний аналіз видів екологічних інспекторських 
перевірок. Осмислення теоретичного матеріалу сприятимуть вміще-
ні у підручнику запитання та завдання.

Федишин Б.М., Дорохов В.І., Павлюк Г.В. та ін.
ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 516 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-015-0

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, 
параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. 
Показані чинники, що негативно впливають на склад і параметри до-
вкілля.  Представлені  дані  впливу  антропогенних  забруднювачів  на  
живі організми. Також описані фізичні та хімічні методи очищення 
відходів життєдіяльності з метою запобігання забруднення довкілля. 
Дана  характеристика  методів  аналітичного  контролю  за  санітарно-
гігієнічними характеристиками оточуючого середовища. Для студен-

тів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямком “Екологія”. Підручник буде корис-
ний для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів спеціалізованих ліцеїв та коледжів.
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Клименко М.О., Прищепа А.М. та ін.
ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ. ПРАКТИКУМ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 228 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-023-5

У навчальному посібнику представлені практичні та лаборатор-
ні роботи, які направлені на формування вмінь у студентів планува-
ти, проводити інспекторські перевірки з питань дотримання еколо-
гічного  законодавства  суб’єктами  діяльності,  застосовувати  заходи  
впливу  за  результатами  перевірок,  проводити  додаткові  екологічні  
обстеження, виміри та лабораторні дослідження, розраховувати роз-
міри відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок скоєння 
правопорушень  екологічного  характеру.  Посібник  призначено  для  
студентів напряму “Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування”.

Бойко Т.О., Бойко П.М., Плугатар Ю.В.
ЕКОЛОГІЧНЕ ЛІСОЗНАВСТВО
Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене і переробле-
не. – 2019. – 268 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-242-0

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особли-
вості  лісознавства,  подано  як  загальновідомі,  так  і  новітні  матеріа-
ли щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових 
біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування 
лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а та-
кож екологічні та регулюючі функції лісових насаджень. Рекомендо-
вано для студентів екологічних та лісознавчих спеціальностей вищих 
навчальних закладів.

Дубовий О.В., Блажкевич Т.П., Дубовий В.І.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН
Навчальний посібник. – 2019. – 362 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-235-2

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи 
і  поліпшувач  соціально-культурного  простору  людини.  Розглянуто  
умови  виникнення,  концептуальні  та  науково-методологічні  основи  
екологічного дизайну. Наведені характеристики природних та антро-
погенних  засобів  формування  об’єктів  екологічного  дизайну,  істо-
ричні аспекти розвитку його в Україні і за кордоном, теорія побудови 
композицій,  фітоергономіка  як  наука  про  вплив  рослин  на  здоров’я  
людини,  особливості  створення  водних  об’єктів  (акваріумів,  мікро-
басейнів, фонтанів, каскадів) для конкретних умов. Систематизовано 
та викладено основні концептуальні положення екологічного дизайну, 

його методичне забезпечення, особливості догляду за інженерно-технічними об’єктами екологічно-
го дизайну, догляд за рослинами, їх захист від хвороб та шкідників. Розглядаються основні підходи 
в організації та плануванні екологічного дизайну.



44

Екологія

44

Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І., Глінська С.О. та ін.
ЕКОЛОГІЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 300 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-083-9

У навчальному  посібнику  викладено  основні  екологічні  понят-
тя класичної  екології,  проблеми прикладної  екології  та  шляхи їхніх 
вирішень. Він включає: навчальну програму за кредитно-модульною 
системою організації навчального процесу з варіантами завдань для 
самостійної  та індивідуальної  роботи студентів;  теоретичний мате-
ріал; методичні рекомендації до виконання практичних робіт, тесто-
вий контроль поточного й підсумкового рівня знань студентів, тер-
мінологічний словник, список рекомендованих літературних джерел. 

Навчальний  посібник  рекомендується  використовувати  студентам  вищих  навчальних  закладів  
для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”.

Петрук В.Г., Васильківський І.В., Петрук Р.В. та ін.
ЕКОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ БІОБЕЗПЕКИ. ЧАСТИНА 1. 
ІНГРЕДІЄНТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ
Навчальний посібник. – 2019. – 196 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-252-9

Навчальний  посібник  складений  у  відповідності  з  програмою  
курсу “Екологія з основами біобезпеки” і розрахований на поглиб-
лену,  ґрунтовну  підготовку  і  закріплення  теоретичних  знань  сту-
дентів  всіх  спеціальностей  Вінницького  національного  технічного 
університету  у  галузі  екології  та  природоохоронної  діяльності.  
У навчальному посібнику представлений порядок виконання прак-
тичних  робіт,  викладені  методики  обробки  результатів,  необхідні  
довідкові  дані,  приведені  контрольні  питання  і  завдання,  а  також  
рекомендована література. Навчальний посібник розрахований на 

студентів всіх технічних та економічних спеціальностей, інженерів-теплоенергетиків працюю-
чих в комунальній сфері, фахівців управління охорони навколишнього природного середови-
ща, екологічної інспекції та спеціалістів науково-дослідних організацій.

Залеський І.І., Клименко М.О.
ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 340 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-042-6

У  підручнику  в  певній  послідовності  розглянуто  еволюцію  і  
життєдіяльність людини як біосоціальної істоти, збереження її ці-
лісності у сучасних соціо-економічних умовах. Розглянуті питання 
забруднення  навколишнього  природного  середовища  та  здоров’я  
людини.  ...  З  метою  вироблення  рекомендацій  щодо  гармонійно-
го  розвитку  і  збереження  генофонду  людини  розглянуті  питання  
екологічної  моральності,  культури  та  психології  особистості.  Роз-
глянуті  природні  і  соціально-екологічні  фактори,  що  впливають  

на  безпечне  існування  людини.  Адресований  студентам,  аспірантам,  що  вивчають  екологію,   
викладачам і фахівцям різних галузей науки.
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Клименко М.О., Пилипенко Ю.В., Мороз О.С.
ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 294 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МАП 
ISBN 978-966-8447-62-4

Підручник  містить  поняття  ландшафтно-екологічної  основи   
міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст 
та пов’язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техноген-
них факторів  та  моделювання міського простору,  практикум з  еко-
логії  міських систем, приклади тестової програми, список рекомен-
дованої  літератури.   Підручник  може  бути  корисним  при  вивченні  
дисципліни  в  умовах  кредитно-модульної  організації  навчального  
процесу студентами за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охо-

рона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Мальований М.С., Леськів Г.З.
ЕКОЛОГІЯ ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 316 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН  
ISBN 978-966-289-004-4

Навчальний  посібник  призначений  для  вивчення  охорони  на-
вколишнього  середовища  та  економіки  регіонів  України  та  світу.   
У  ньому  висвітлені  основи  питання  із  теоретичних  основ  екології,  
еколого-економічних проблем навколишнього середовища та еконо-
мічні особливості окремих територій. Висвітлюється співвідношен-
ня двох наук екології та регіональної економіки.

Соколовська О.С., Січко І.О.
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО З МЕТОДИКОЮ 
НАВЧАННЯ. ЧАСТИНА І
Навчальний посібник. – 2018. – 208 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-595-4

У посібнику подається методика навчання курсу екології і при-
родознавства,  система  методів,  форм  і  засобів  навчання,  за  якими  
відбувається  формування  уявлень  про  вітальну  цінність  природи,  
виховання екологічної культури особистості, розвиток гармонійних 
відносин між особистістю, природою і суспільством, опанування на-
вичками  навчально-пізнавальної  та  природоохоронної  діяльності.  
Посібник може бути застосований студентами, вихователями дитя-
чих навчальних закладів, фахівцями початкової і дошкільної освіти.
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Гайченко В.А., Царик Й.В.
ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 232 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-55-2 

В  основу  навчального  посібника  покладені  курси  лекцій,  про-
читані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій 
НУБіП  України  та  біологічного  факультету  Львівського  національ-
ного університету імені Івана Франка. Розглядаються фундаменталь-
ні проблеми екології тварин як важливої складової загальної еколо-
гії. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування 
угруповань тварин та їх зв’язки в екосистемах. Висвітлені закономір-
ності відповіді тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і 

біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.

Варламова І.С.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА РОЗВИТОК
Монографія. – 2017. – 316 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-507-7

Монографію  присвячено  комплексному  дослідженню  сутності  
екологічної безпеки та її взаємозв’язку зі сталим розвитком, здійсне-
но структурування екологічної безпеки; виокремлено основні важелі 
екологічної безпеки національної економіки, показники оцінювання 
сталого розвитку національної економіки на сучасному етапі. Розгля-
нуто проблеми та перспективи впровадження системи екологічного 
менеджменту  в  Україні.  Доведено  необхідність  запровадження  еко-
логічного аудиту в економіці України.

Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів П.С. та ін.
ЕКОТОКСИКОЛОГІЯ
Навчальний посібник.  Видання друге,  перероблене та  допо-
внене. – 2019. – 396 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-164-5

У другому виданні навчального посібника отримали подальший 
розвиток  основи  екотоксикології,  її  понятійний  апарат  і  загальні  
підходи  до  вивчення  екотоксикантів.  Докладно  висвітлені  біогенні  
токсини,  їхнє  значення  для  популяцій  і  функціональна  роль  у  під-
триманні стабільності природних екосистем, а також потреба збере-
ження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні 
дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для 
людини  техногенних  екотоксикантів:  хімічних  елементів,  отруйних  

сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів.
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Соломенко Л.І., Боголюбов В.М., Волох А.М.
ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
Підручник. – 2020. – 352 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-218-5

Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу 
дисципліни  “Загальна  екологія”:  аутекологія,  демекологія,  синеко-
логія,  основи  біосферології  та  елементи  прикладної  екології.  Вмі-
щено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які 
сприятимуть  глибшому  осмисленню  теоретичного  матеріалу,  ви-
робленню навичок його практичного застосування. Буде корисним 
для студентів, що навчаються за екологічними, біологічними і лісо-
технічними спеціальностями, а також аспірантів, викладачів і всіх, 
небайдужих до актуальних питань екології.

Мудрак О.В., Мудрак Г.В.
ЗАПОВІДНА СПРАВА
Навчальний посібник. – 2020. – 640 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-395-3

Навчальний посібник присвячений теорії  і  практиці заповідної 
справи  в  України.  У  ньому  подано  значення  заповідних  територій  
і  об’єктів  для  біосфери  і  суспільства.  Висвітлено  історію,  класифі-
кацію,  формування,  функціонування  й  організацію  оптимальної  
структури заповідних територій. Охарактеризовано об’єкти природ-
но-заповідного фонду, які складають основу екологічної і смарагдо-
вої мережі. Значну увагу зосереджено біорізноманіттю та проблемам 
розвитку заповідної справи. Розглянуто пріоритетні напрями стало-
го розвитку системи заповідних територій, їх паспортизації та ролі в 
екологічній освіті і вихованні. Видання розраховано для підготовки 

студентів і здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 10 “Природничі на-
уки” спеціальності 101 “Екологія” та галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” спеціаль-
ностей 205 “Лісове господарство” і 206 “Садово-паркове господарство”.

Войцицький Д.Л., Федишин Б.М., Борисюк Б.В.
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 364 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП 
ISBN 978-966-8447-36-0

Викладено  теоретичні  основи  вимірювання  параметрів  навко-
лишнього природного середовища.  Представлено методологію про-
ведення  контролю  якісних  та  кількісних  параметрів  довкілля.  Дана  
класифікація  методів  та  засобів  вимірювання,  описаний  принцип  
роботи  обладнання,  його  переваги  та  недоліки.  Для  студентів  спе-
ціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” вищих 
навчальних  закладів.  Може  бути  корисним  спеціалістам-екологам,  

викладачам спеціалізованих ліцеїв та шкіл.
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Клименко М.О., Петрук В.Г., Мокін В.Б., Вознюк Н.М.
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ (В ЕКОЛОГІЇ)
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 474 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-62-0

У  підручнику  подані  основи  науково-дослідної  роботи  для  
студентів  екологічних  спеціальностей  ВНЗ.  У  ньому  висвітлено  
такі  розділи:  наука як система знань,  основи методології  науково-
дослідної  діяльності,  методи  наукового  дослідження,  основи  мо-
делювання та теоретичних досліджень,  основи експериментальної 
інформатики  та  аналізу  стану  компонентів  навколишнього  сере-
довища, ... Адресований студентам екологічних та інших спеціаль-
ностей ВНЗ, а також магістрантам і аспірантам, які займаються екс-

периментальними дослідженнями у галузі екології.

За ред. Боголюбова В.М. і Сафранова Т.А.
МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 530 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2660-04-3

У  підручнику  ґрунтовно  викладені  теоретичні  і  практичні  ас-
пекти  моніторингу,  описані  особливості  організації  різних  рівнів  
системи  моніторингу  довкілля,  а  також  розглянуто  сучасні  методи  
і  засоби  моніторингових  досліджень.  Висвітлені  методичні  основи  
організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмос-
фери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву 
та геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких 
видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та 

ін. ... Розрахований на студентів екологічних, технічних та інших спеціальностей ВНЗ України, а 
також на широке коло читачів.

Рижков С.С., Луняка К.В., Самохвалов В.С., Літвак С.М.
ОБРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІДИН ТА СТІЧНИХ ВОД
Навчальний посібник. Видання перше. – 2018. – 316 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-199-4

Навчальний  посібник  призначений  для  вивчення  курсу   
“Обробка технологічних рідин та стічних вод” студентами спеціаль-
ності “Теплоенергетика”; напрямку 073 “Менеджмент” [кваліфікація 
“Менеджер  (управитель)  житлового  будинку  (групи  будинків)”];  
напрямку  051  “Економіка  (спец  “Економіка  довкілля  і  природних  
ресурсів”).  У  посібнику  представлені  відомі  на  сьогоднішній  день  
методи  обробки  рідин:  теорія,  розрахункові  формули,  обладнання  
для проведення процесів, технологічні схеми. Особлива увага приді-
ляється підготовці води для котелень, а також очищенню стічних вод 

підприємств теплоенергетики, побутових стоків та інших виробництв.
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Бондар О.І., Новосельська Л.П., Іващенко Т.Г.
ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (ЕКОЛОГІЧНА 
СКЛАДОВА)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 372 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-089-8

Навчальний посібник представляє собою розширений курс лек-
цій з дисципліни “Біологічна безпека”, що входить до циклу предме-
тів спеціального підготування магістрів спеціальності 101 “Екологія”, 
галузі знань 10 “Природничі науки”. Підручник буде актуальним для 
студентів, аспірантів, спеціалістів та науковців з екологічної безпеки, 
керівників  виробничої  сфери,  а  також  фахівців  природоохоронної  
діяльності.

Бондар О.І., Новосельська Л.П., Іващенко Т.Г. 
ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
(ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА)
Навчально-методичний посібник. – 2019. – 396 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-236-9

Наведено розширений курс лекцій і результати вибіркових прак-
тичних впроваджень з дисципліни “Основи біологічної безпеки”, що 
входить до циклу предметів фахової підготовки магістрів із спеціаль-
ності  101  “Екологія”,  галузі  знань  10  “Природничі  науки”  (шифр  за  
ОПП ВВС 4.06_).  Посібник розрахований на задоволення інформа-
ційних потреб студентів, аспірантів, спеціалістів, науковців та керів-
ників з екологічної безпеки у природоохоронній діяльності.

Орел С.М., Мальований М.С., Орел Д.С.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ.  
ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 232 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-037-2

У навчальному посібнику викладено теоретичні  основи оцінки 
екологічного  ризику,  показано  місце  дисципліни  в  блоці  варіатив-
них дисциплін підготовки фахівців напряму “Екологія,  охорона на-
вколишнього середовища та збалансоване природокористування”. ... 
Навчальний посібник може бути корисним також студентам інших 
спеціальностей  для  вивчення  нормативної  дисципліни  “Екологія”  і  
для всіх, хто вивчає проблеми, пов’язані з оцінкою екологічного ри-

зику впливу антропогенної діяльності на здоров’я людини.
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Гайченко В.А., Гудков І.М., Кашпаров В.О. та ін.
ПРАКТИКУМ З РАДІОБІОЛОГІЇ ТА РАДІОЕКОЛОГІЇ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 278 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2393-18-7

Викладено правила і техніку радіаційної безпеки під час робо-
ти  з  джерелами  іонізуючих  випромінювань  і  радіоактивними  ре-
човинами,  вимоги  до  улаштування  і  обладнання  радіометричних  
лабораторій.  Коротко  розглянуто  фізичні  основи  радіоактивності  
та прийоми статистичної обробки даних радіометрії. Наведено га-
лузеві стандарти та методики вивчення забруднення радіонукліда-
ми різноманітних об’єктів. Викладений цикл лабораторних робіт з 
радіобіології та радіоекології, ситуаційні задачі щодо особливостей 
ведення аграрного виробництв на забруднених радіонуклідами те-

риторіях та принципи їх виконання. 

Клименко М.О., Боголюбов В.М. та ін.
ПРАКТИКУМ З РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ  
МІСЦЕВОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 230 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-013-6

Наведено основні визначення сталого розвитку і  принципи пе-
реходу  суспільства  до  сталого  розвитку.  Практикум  містить  прак-
тичні роботи з короткими теоретичними відомостями, завданнями 
до роботи і питаннями для контролю знань. .... В посібнику представ-
лені деякі ділові ігри з різноманітними аспектами сталого розвитку, 
а також комплекс задач, тестових завдань та кросвордів. Практикум 
розрахований для студентів напряму “Екологія, охорона навколиш-

нього середовища та збалансоване природокористування” і може бути корисним для студентів 
інших спеціальностей...

Гнатів П.C., Хірівський П.Р., Зинюк О.Д. та ін.
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 216 с. 
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-443-079-1

У  навчальному  посібнику  подані  основні  складові  природних  
ресурсів України – природні  умови,  геологічні,  біотичні,  ґрунтові,  
водні  й  рекреаційні  ресурси,  а  також  людський  потенціал  країни.  
Висвітлені історичні віхи генезису природного довкілля і ресурсів, 
сучасні  ознаки і  напрями їх антропотрасформації.  Викладені  най-
вагоміші  принципи  не  виснажливого  використання  ресурсного  
потенціалу,  збереження  природного  середовища  та  дієві  заходи  
охорони природних багатств держави. Навчальний посібник підго-
товлений для студентів  OKP “Магістр”  спеціальності  “Екологія  та 

охорона навколишнього середовища”.
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Лико Д.В., Костолович М.І., Войтович О.П.
РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ: ТЕХНОЛОГІЇ УТВОРЕННЯ, 
ПОВОДЖЕННЯ, УТИЛІЗАЦІЇ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 204 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-084-6

У навчальному  посібнику  викладено  основні  екологічні  понят-
тя класичної  екології,  проблеми прикладної  екології  та  шляхи їхніх 
вирішень. Він включає: навчальну програму за кредитно-модульною 
системою організації навчального процесу з варіантами завдань для 
самостійної  та індивідуальної  роботи студентів;  теоретичний мате-
ріал; методичні рекомендації до виконання практичних робіт ... На-
вчальний посібник рекомендується використовувати студентам ви-

щих навчальних закладів для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”.

Гудков І.М.
РАДІОБІОЛОГІЯ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 504 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-092-1

Згідно  з  типовою  програмою  курсу  “Радіобіологія”  викладені  
основні положення сучасної загальної та сільськогосподарської ра-
діобіології та радіоекології. Коротко викладена історія радіобіології 
та  етапи  її  розвитку.  Наведено  відомості  про  природу  іонізуючих  
випромінювань,  їхні  джерела,  взаємодію  з  речовинами  живих  ор-
ганізмів. Розглянуто біологічні ефекти іонізуючих випромінювань, 
радіочутливість організмів різних таксономічних груп, можливості 
її  модифікації.  Висвітлено  основні  принципи радіаційної  безпеки.  

Для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.

Гудков І.М., Вінічук М.М.
РАДІОБІОЛОГІЯ ТА РАДІОЕКОЛОГІЯ (англ.)
Підручник. – 2019. – 416 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-307-6

Викладено основні положення сучасної радіобіології та окремого 
її  напряму  радіоекології.  Наведено  відомості  про  природу  і  джерела  
іонізуючих випромінювань, радіочутливість організмів різних таксо-
номічних груп, реакції організмів на дію випромінювань, шляхи про-
тирадіаційного захисту та післярадіаційного відновлення. Розглянуто 
міграцію радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього середови-
ща  та  їх  захист  від  радіонуклідного  забруднення,  деякі  особливості  
господарювання  на  забруднених  територіях,  шляхи  використання  
випромінювань  у  сільському  господарстві,  медицині,  харчовій  про-

мисловості. Висвітлено основні принципи радіаційної безпеки та радіаційної гігієни. Для студентів 
спеціалізованих груп з  викладанням дисциплін  англійською мовою вищих закладів  освіти,  магі-
странтів, аспірантів, викладачів.
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Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О. та ін.
РАДІОЕКОЛОГІЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 468 с.  
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-000-6

Викладено основні  положення сучасної  радіоекології.  Наведе-
но  відомості  про  історію  розвитку  науки,  джерела  радіоактивних  
речовин та іонізуючих випромінювань на Землі, особливості дози-
метрії  і  радіометрії  в  радіоекології.  Особливу увагу приділено пи-
танням міграції радіонуклідів в об’єктах навколишнього середови-
ща та дії  їх  іонізуючих випромінювань на екосистеми.  Розглянуто 
концепцію радіоємності екосистем. Наведено дані про особливості 
ведення окремих галузей виробництва на забруднених радіонуклі-

дами територіях. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Гудков І.М., Кашпаров В.О., Паренюк О.Ю.
РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
Навчальний посібник. – 2019. – 188 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-265-9

Викладено основні положення про радіоекологічний моніторинг 
як систему збору первинної інформації  про потужність поглиненої 
в  повітрі  дози,  вміст  радіонуклідів  в  об’єктах  навколишнього  сере-
довища, продукції рослинництва і тваринництва, харчових продук-
тах,  воді  та  інших  з  метою  подальшого  її  використання  для  радіа-
ційно-гігієнічного  та  дозиметричного  контролю.  Радіоекологічний  
моніторинг розглядається як керований процес,  завданням якого є  
контроль за поведінкою радіонуклідів у природних умовах та умовах 
антропогенного  навантаження,  аналіз  отриманої  інформації  і  вре-
шті – складання прогнозу щодо радіаційної ситуації у майбутньому.

Для студентів екологічних напрямів підготовки освітнього рівня “Магістр”, аспірантів спеці-
альностей “Радіобіологія”, “Радіаційна безпека”, “Екологія”, фахівців у сфері охорони навколиш-
нього середовища.

Клименко М.О., Прищепа А.М., Лебедь О.О.
РАДІОЕКОЛОГІЯ. ПРАКТИКУМ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 404 с.  
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-047-1

У навчальному посібнику викладено методи та методики ра-
діоекологічних  досліджень.  Особливу  увагу  приділено  вимогам  
роботи в радіаційних лабораторіях, нормам радіаційної безпеки, 
визначенню  радіоактивного  забруднення  довкілля,  дослідних  
зразків  тощо  за  допомогою  приладів  радіологічного  контролю.  
Розглянуто  питання  прогнозування  рівня  забруднення  сіль-
ськогосподарської,  лісової  продукції  в  умовах  радіаційного  за-
бруднення. Запитання для самоконтролю та контрольна тестова 
програма  допомагають  закріпити  студентам  набуті  знання.  По-

сібник призначено для студентів вищих навчальних закладів.
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Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мельник Л.Г. та ін.
СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 446 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-65-1

Наведено основні визначення і принципи переходу суспільства 
до сталого розвитку, принципи розвитку природи, основні закони і 
принципи сучасної екології, основи еволюційного вчення, положен-
ня екологічної парадигми, ознаки і складові сучасної біосферної кри-
зи людства. ... Значну увагу приділено класифікації і методам визна-
чення індикаторів сталого розвитку, а також головним положенням 
концепцій екологічної освіти та освіти для сталого розвитку. Підруч-
ник буде корисним для студентів, що навчаються за спеціальностями 

всіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”, а також аспірантам, викла-
дачам і всім небайдужим до стану навколишнього середовища і майбутнього людства.

Мальований М.С., Боголюбов В.М., Шаніна Т.П.
ТЕХНОЕКОЛОГІЯ
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 616 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-043-3

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано 
місце дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки фахівців 
напряму  “Екологія,  охорона  навколишнього  середовища  та  збалансо-
ване  природокористування”.  ...  Видання  дасть  можливість  студентам  
ширше та глибше опанувати технологічно-виробничу інформацію для 
вивчення таких дисциплін екологічного спрямування, як “Моніторинг 
довкілля”, “Нормування антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище”,  “Екологічна  безпека”,  “Моделювання  та  прогнозування  

стану довкілля”, “Організація та управління в природоохоронній діяльності” та ін.

Клименко М.О., Залеський І.І.
ТЕХНОЕКОЛОГІЯ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 348 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-150-8

У  підручнику  міститься  сучасна  інформація  про  засади,  мето-
ди  та  принципи,  що  застосовуються  у  техноекологічній  діяльності.  
Він рекомендований як основне літературне джерело для вивчення 
навчальної  дисципліни  “Техноекологія”,  а  враховуючи  міждисци-
плінарний  характер,  може  бути  корисним  при  підготовці  фахівців  
природничих  спеціальностей,  особливо  за  напрямом  підготовки  
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансо-
ване природокористування” у вищих навчальних закладах.
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Петрук В.Г., Васильківський І.В., Сакалова Г.В. та ін.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА. Ч. 1. ЗАХИСТ АТМОСФЕРИ
Підручник. – 2019. – 432 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-256-7

У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту ат-
мосфери, які базуються на способах очищення атмосферного повітря 
від  забруднення промисловим пилом і  газами.  Приведений перелік  
очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні до-
відкові матеріали. Розрахований на студентів екологічних спеціаль-
ностей,  фахівців  управління  охорони  навколишнього  природного  
середовища, екологічної інспекції та працівників комунального гос-
подарства. 

Петрук В.Г., Васильківський І.В., Петрук Р.В. та ін.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА. Ч. 2. МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ  
СТІЧНИХ ВОД
Підручник. – 2019. – 298 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-249-9

У  підручнику  розглянуті  природоохоронні  технології  захисту  
гідросфери, які базуються на методах очищення води від забруднен-
ня стічними водами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструк-
ції  та  методи  розрахунків.  Розрахований  на  студентів  екологічних  
спеціальностей,  фахівців  управління  охорони  навколишнього  при-
родного середовища, екологічної інспекції та працівників комуналь-
ного господарства. 

Петрук В.Г., Васильківський І.В., Сакалова Г.В. та ін.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА. Ч. 3. СТАЛИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
ТА РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Підручник. – 2019. – 320 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-268-0

У  підручнику  розглянуто  основні  підходи  до  управління  за-
хистом  навколишнього  середовища,  які  базуються  на  досягненні  
гармонійного поєднання довкілля, суспільства та сталого розвитку.  
Найперспективнішим  шляхом  розв’язання  екологічних  проблем  
промислового виробництва треба вважати саме системний підхід в 
екологічному  управлінні  –  внутрішньо  мотивовану  ініціативну  ді-
яльність суб’єктів господарювання, спрямовану на досягнення їхніх 

екологічних цілей і програм. Приведено вимоги до системи екологічного менеджменту відповід-
но до ДСТУ ISO 14001:2015, методику ресурсоефективного та більш чистого виробництва. ...
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Петрук В.Г., Васильківський І.В., Петрук Р.В. та ін.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА. Ч. 4. ТЕХНОЛОГІЇ ПОВОДЖЕННЯ  
З ВІДХОДАМИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Підручник. – 2019. – 520 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-288-8

У  підручнику  розглянуті  технології  поводження  з  відходами  
харчових виробництв.  Приведений перелік очисних споруд,  їх  кон-
струкції,  методи розрахунків  та  необхідні  довідкові  матеріали.  Роз-
рахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управ-
ління охорони навколишнього природного середовища, екологічної 
інспекції та працівників комунального господарства.

Клименко М.О., Бєдункова О.О., Троцюк В.С., Мороз О.Т.
УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. 
ПРАКТИКУМ
Навчальний посібник. – 2019. – 180 c.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-298-7

У практикумі викладено зміст та послідовність виконання прак-
тичних  занять,  які  стосуються  таких  актуальних  питань  як  оцінка  
впливу місць видалення та поводження з відходами на навколишнє 
середовище,  управління  та  поводження  з  відходами  виробництва  і  
споживання, а також  рішень з переробки та утилізації відходів, що 
є  невід’ємною  складовою  сталого  розвитку  суспільства.  Наведено  
методичні  вказівки  до  виконання  розрахункової  роботи  стосовно  
оптимізації системи збору та вилучення твердих побутових відходів 

у населеному пункті.  Практикум  призначено для студентів спеціальностей 101 “Екологія” та 183 
“Технології захисту навколишнього середовища”.

Шофолов Д.Л.
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ 
ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Монографія. – стереотипне видання, 2019. – 238 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7123-43-8

Монографія  присвячена  проблемі  управління  підготовкою  май-
бутніх  екологів  до  збалансованого  природокористування.  Розкрито  
сутність  понять  “професійна  діяльність  фахівця  зі  збалансованого  
природокористування”, “майбутній еколог як фахівець зі збалансова-
ного природокористування”, ... Розроблено критерії й визначено рівні 
готовності  майбутніх  екологів  до  збалансованого  природокористу-
вання  та  експериментально  підтверджено  ефективність  розробленої  
структурно-функціональної моделі управління їхньою підготовкою.
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Климчик О.М. 
УРБОЕКОЛОГІЯ
Навчально-методичний посібник. – 2019. – 208 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-291-8

У  навчально-методичному  посібнику  розглянуто  проблеми  
якості  міського  середовища,  викладено  методологічні  принципи  
та  підходи  до  практичного  вивчення  урбоекосистем.  Зміст  посіб-
ника  спрямований  на  формування  у  студентів  розуміння  проце-
сів  і  явищ,  що  відбуваються  в  межах  урбанізованих  територій,  та  
взаємозв’язку  людини і  довкілля  міста.  Наведено  методичні  реко-
мендації  до  проведення  практичних  занять  з  дисципліни  “Урбое-
кологія”, методику розрахунку параметрів складових міського сере-
довища та методи оптимізації екологічного стану довкілля міста. ... 

Рекомендований для студентів, які навчаються за програмою підготовки фахівців за спеціаль-
ністю  101  “Екологія”  та  183  “Технології  захисту  навколишнього  середовища”  закладів  вищої  
освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Краснов В.П., Шелест З.М., Давидова І.В.
ФІТОЕКОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЛІСІВНИЦТВА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 478 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-008-2

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи фітоеко-
логії,  охарактеризовано основні  екологічні  фактори,  що впливають  
на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угру-
повання,  висвітлено  загальні  аспекти  геоботанічного  районування  
України та світу. Навчальний посібник призначений для студентів 
вищих навчальних закладів з напряму підготовки “Екологія, охо-
рона навколишнього середовища та збалансоване природокорис-
тування” та споріднених спеціальностей. 

Мітрясова О.П. 
ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 318 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-086-0

У  посібнику  викладено  основні  принципи  хімічної  екології.  
Розглянуто  основні  хіміко-екологічні  проблеми  атмосфери,  гідро-
сфери, літосфери та енергетики; приділяється увага окремим осно-
вним поняттям моніторингу довкілля. ... До теоретичного матеріалу 
додається практикум, що охоплює лабораторні роботи з визначен-
ня окремих показників якості об’єктів довкілля. Посібник розрахо-
ваний на студентів, магістрів, аспірантів, які навчаються за природ-
ничими напрямами, зокрема “Екологія” та викладачів природничих 

факультетів вищих навчальних закладів; а також може бути корисним всім, кого цікавлять пи-
тання хімічної екології.
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Давидюк Т.В., Манойленко О.В., Ломаченко Т.І. та ін.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 392 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-097-3

Навчальний  посібник  підготовлено  відповідно  до  програми  
дисциплін  “Бухгалтерський  облік  (основи)”,  “Фінансовий  облік  І”,  
“Фінансовий  облік  ІІ”  і  спрямований  на  вироблення  у  студентів  
навичок  щодо  ведення  бухгалтерського  обліку  на  підприємстві.  ...   
У посібнику висвітлено теоретичні основи бухгалтерського обліку в 
умовах впровадження національних Положень (стандартів) бухгал-
терського обліку. ... У навчальному посібнику розкрито особливості 
ведення фінансового обліку на підприємствах. Навчальний посібник 
розраховано для студентів економічних спеціальностей денної і  за-
очної форм навчання, яким необхідне знання бухгалтерського обліку 

для успішного здійснення підприємницької діяльності.

Захарченко В.І., Меркулов М.М., Сорока Л.М.
ВСТУП ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ТИПУ
Навчальний посібник. – 2019. – 184 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-821-4

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального 
курсу  “Ринкова  економіка”:  вступ  до  курсу  економічної  теорії,  мі-
кро-  і  макроекономіка.  Відображено  трансформаційний  характер  
сучасної  української  економіки.  Навчальний  посібник  розраховано  
на викладачів, аспірантів і студентів очної та заочної форм навчання 
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, викладачів і слу-
хачів шкіл бізнесу, менеджерів та підприємців.

Карась П.М., Приходько Н.В., Пащенко О.В., Гришина Л.О. 
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 292 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-072-3

Навчальний посібник розроблено з метою формування теоретич-
них знань і опанування практичних навичок з дисципліни “Банківська 
система”. Розглянуто поняття та структуру функціонування системи фі-
нансового моніторингу та фінансової безпеки банківського сектору. На-
вчальний посібник призначений для студентів  економічного напряму  
вищих навчальних закладів,  аспірантів,  слухачів шкіл бізнесу,  праців-
ників фінансово-банківської системи та інших читачів, яких цікавлять 
проблеми функціонування банківської системи в ринкових умовах гос-

подарювання.
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Герасимчук З.В., Корецька Н.І., Різник Н.С., Галущак В.Л.
ГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 572 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-060-0

У навчальному посібнику  висвітлюється  зміст,  структура,  при-
значення, функції та завдання грошово-кредитних систем в зарубіж-
них країнах. Структура навчального посібника вирізняється систем-
ністю, зміст його поділений на розділи, які, в свою чергу, включають 
пункти, що описують історичні аспекти розвитку грошей та кредиту; 
механізм регулювання грошово-кредитних відносин та  будову інф-
раструктури кредитної системи. Навчальний посібник передбачений 
для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закла-

дів, викладачів та широкого загалу читачів.

Бездітко Ю.М., Посаднєва О.М.
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НБУ
Навчальний посібник. – 2020. – 190 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-303-8 

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення 
та практичні аспекти грошово-кредитної політики центральних бан-
ків  та,  зокрема,  Національного  банку  України,  даються  контрольні  
запитання  та  список  рекомендованої  літератури.  Призначений  для  
студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих 
навчальних закладів, працівників банківського сектора економіки.

Бондар О.І., Сухіна О.М., Улицький О.А.
ГІРНИЧА Й ЕКОЛОГІЧНА РЕНТИ У СФЕРІ 
НАДРОКОРИСТУВАННЯ
Монографія. – 2018. – 362 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-193-5

Монографія  спрямована  на  розв’язання  проблем  надрокорис-
тування  та  охорони  навколишнього  природного  середовища  шля-
хом вилучення і використання частки гірничої та екологічної ренти 
в  інтересах  власника  природних  ресурсів  –  українського  народу.  ...  
Результати наукових досліджень та рекомендацій щодо формування 
нових економічних теорій про природну ренту, визначення розміру 
гірничої та екологічної ренти спрямовані на перехід від рентної еко-
номіки до “зеленої” на гірничо-видобувних підприємствах. Видання 

розраховане  на  забезпечення інформаційних і  професійних потреб спеціалістів  та  практиків  у  
сфері економіки, фінансів, права, державної політики, представників бізнесу та підприємств, які 
отримують природну ренту ... 
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Кривов’язюк І.В.
ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 344 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-096-9

Навчальний  посібник  розкриває  основні  принципи  та  законо-
мірності,  притаманні  функціонуванню  та  розвитку  інноваційного  
підприємства.  Визначено  економічні  основи  наукоємного  вироб-
ництва. ... Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльнос-
ті інноваційного підприємства, взаємозв’язку кризових явищ і роз-
витку  інноваційної  діяльності  підприємств.  Навчальний  посібник  
стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному 
процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, ви-

кладачів-початківців,  так  і  для  викладачів  з  великим  педагогічним  стажем,  стане  в  нагоді  усім  
тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством.

Шарко М.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 436 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-017-4

У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функ-
ціонування підприємства, враховуючи особливості сучасної законо-
давчої  та  нормативно-правової  бази  України.  Запропоновано  на-
очну інтерпретацію навчального матеріалу у вигляді логічних схем,  
таблиць. Навчальний посібник призначений, в першу чергу, для сту-
дентів напряму підготовки “Економіка підприємства”, а також інших 
напрямів  підготовки  галузі  знань  “Економіка  та  підприємництво”,  
може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників і фахів-

ців підприємств різних галузей економіки України.

Лугінін О.Є., Фомішина В.М., Дудченко О.М. та ін
ЕКОНОМЕТРИКА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 320 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-038-9

Посібник  призначено  до  вивчення  нормативної  навчальної  
дисципліни “Економетрика” студентам економічних та управлінсь-
ких спеціальностей вищих навчальних закладів.  Розглянуті підхо-
ди класичної економетрики до побудови економетричних моделей 
парної  та  множинної  регресії  на  основі  методу  найменших  ква-
дратів  (1МНК).  Описані  випадки  порушення  умов  використання  
1МНК із застосуванням спеціальних методів оцінювання парамет-
рів економетричних моделей. Надано загальний опис інших моде-

лей: оптимізаційних, сіткових, балансових і ризикових, які знаходять широке застосування при 
прийнятті господарських рішень в сучасній ринковій економіці і  дають комплексне уявлення 
про економіко-математичне моделювання.
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Забарна Е.М., Козакова О.М., Задорожнюк Н.О. та ін.
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРАКТИКА 
ТА СУЧАСНІСТЬ
Підручник. – 2020. – 412 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-966-289-389-2

У підручнику висвітлено діалектику формування економічної  дум-
ки  –  зародження  та  основні  етапи  становлення  економічної  теорії  як  
наукового  знання.  Визначено  зміст  матеріального  виробництва  та  спе-
цифіку  його  організації.  Представлено  змістовне  наповнення  відносин  
власності та показано їх еволюцію. Показано становлення системи товар-
ної організації виробництва. Визначено ключові похідні функції грошей; 
поняття та види інфляції і  відповідні заходи антиінфляційної політики.  
Представлено основні макроекономічні проблеми економічної теорії  та  

визначено місце та важелі державного регулювання ринкової економіки. Підручник може бути реко-
мендований  до  використання  здобувачам  вищої  освіти  всіх  рівнів  навчання  за  будь-якою  освітньо- 
професійною програмою;  науковцям, фахівцям в економічній та управлінській сферах; викладачам.

Рибчук А.В., Ковенська О.А., Антофій Н.М. та ін.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Навчально-методичний посібник. – 2020. – 220 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-343-4

Навчально-методичний  посібник  написано  відповідно  до  про-
грами навчальної дисципліни “Економічний аналіз” напряму підго-
товки 051 “Економіка”.

Дане видання містить тексти лекцій, семінарських (практичних) 
занять,  питання  для  самоконтролю  до  кожної  теми,  методичні  по-
ради для підготовки до практичних занять, розв’язки типових задач  
до кожної теми, термінологічний словник.

Шарко М.В., Латкіна С.А., Мєшкова-Кравченко Н.В.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Практикум. – стереотипне видання, 2018. – 278 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-108-9

Концепція навчального посібника спрямована на формування у 
студентів здатності застосовувати знання при вирішенні практичних 
завдань з економіки підприємства, враховуючи особливості сучасної 
законодавчої  та  нормативно-правової  бази  України.  ...  Навчальний  
посібник  призначений  для  студентів  спеціальностей  “Економіка”  
“Облік і оподаткування”, “Фінанси, банківська справа та страхуван-
ня”, “Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування”, “Мар-
кетинг”,  “Підприємництво,  торгівля  та  біржова  діяльність”,  може  
бути корисним для студентів  технічних спеціальностей,  аспірантів,  

викладачів, керівників і фахівців підприємств різних галузей економіки України.
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Коваленко М.А., Ломоносов А.В., Ломоносова О.Е. та ін.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
Навчальний посібник. – 2019. – 456 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-293-2

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практи-
ки формування і управління розвитком інтелектуального капіта-
лу  підприємства.  Висвітлено  сутність  інтелектуального  капіталу  
як основного ресурсу суспільства знань. Наведено характеристи-
ки, структуру і елементи інтелектуального капіталу виробничого 
підприємства.  Розглянуто  методи  оцінки  капіталу  і  ефективнос-
ті  його  використання.  Визначено  провідну  роль  закладів  вищої  
освіти  у  формуванні  і  нарощуванні  інтелектуального  капіталу  
промислових підприємств і суспільства в цілому. Призначено для 

студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Корецька Н.І.
ІСТОРІЯ ГРОШЕЙ ТА КРЕДИТУ КРАЇН СВІТУ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 340 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-055-6

У  навчальному  посібнику  висвітлюється  еволюція  організації  
грошового обігу та розвитку кредитної справи деяких країн світу. 
Структура навчального посібника вирізняється системністю, зміст 
його поділений на розділи, які, в свою чергу, включають пункти, що 
описують історичні аспекти обігу грошей та розвитку кредиту. На-
вчальний  посібник  передбачений  для  студентів  економічних  спе-
ціальностей  вищих  навчальних  закладів,  викладачів  та  широкого  
загалу читачів.

Владимиров К.М., Морозова О.Г., Владимирова Л.В.
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 406 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-89-7

Посібник  створений  на  основі  навчальної  програми  за  курсом  
“Історія  економіки  та  економічної  думки”  для  вищих  навчальних   
закладів  економічного  профілю.  В  посібнику  викладені  конкрет-
ні  факти  економічного  розвитку  ряду  країн,  престижні  економічні  
процеси, які відбулися в різні епохи, та розвиток економічної думки 
країн європейської цивілізації для розуміння генезису та закономір-
ностей  функціонування  економічних  систем.  Автори  навчального  
посібника “Історія економіки та економічної думки” врахували спе-

цифічні процеси кризових явищ, не перевантажували посібник зайвою інформацією й складни-
ми  науковими  термінами,  часом  не  зрозумілими  для  сприйняття  студентами  середнього  рівня  
підготовки. 
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Бондар О.І., Галушкіна Т.П., Унгурян П.Я.
“ЗЕЛЕНА” ЕКОНОМІКА ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Монографія. – 2018. – 238 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-279-6

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики 
територіальних громад на засадах ідеології “зеленої” економіки від-
повідно до сучасних глобальних та національних викликів. Запропо-
новано доктринальні положення, стратегічні вектори та управлінські 
інструменти забезпечення імплементації моделі зеленого зростання 
в контексті європейських вимог у форматі трансформації регіональ-
ної  та  місцевої  політики.  Для  науковців,  фахівців,  які  займаються  
теоретичною та практичною діяльністю у сфері національної еконо-

міки, державного та регіонального управління, природно-ресурсного менеджменту.

Козакова О.М., Забарна Е.М.
МАКРОЕКОНОМІКА
Підручник. – 2019. – 428 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-243-7

Пропонований підручник з макроекономіки присвячений тео-
рії і методології аналізу макроекономічних проблем та охоплює всі 
теми  навчальної  програми.  Підручник  виконано  у  двох  частинах:  
теоретичний курс і практикум-тренінг. В першій частині в система-
тизованому, логічному порядку розкриваються теоретичні аспекти 
основних макроекономічних проблем і сучасні методи їх наукового 
аналізу.  Теоретичні  положення ілюструються схемами,  графіками, 
рисунками, таблицями. Надаються основні інформаційні джерела. 
Друга частина містить основні поняття і терміни, завдання для са-

моконтролю, питання для самостійного опрацювання у формі рефератів (доповідей), тести та 
задачі (завдання). Підручник містить відповіді на запропоновані тести та розв’язання задач і 
відповіді на них...

Балабан П.Ю., Балабан М.П., Мітяєва Т.Л. та ін.
КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підручник. – 2019. – 452 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2678-30-7

У підручнику систематизовані  знання з  комерційної  діяльності  
підприємств  і  організацій  різних  галузей  народногосподарського  
комплексу, узагальнено досвід її організації на ринку товарів і послуг. 
Особливий акцент у підручнику робиться на об’єктах і суб’єктах ко-
мерційної діяльності, сучасних проблемах організації господарських 
зв’язків  з  виробниками  та  постачальниками  товарів,  формуванні  
асортименту  товарів  у  каналах  товаропросування.  ...  Для  студентів  
технікумів, коледжів, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акре-

дитації за галуззю знань “Економіка та підприємництво”, а також аспірантів, науковців, фахівців 
та керівників підприємств і організацій. 
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Тюхтенко Н.А., Синякова К.М.
МАКРОЕКОНОМІКА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 352 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-087-7

У  даному  посібнику  розкриваються  основні  закономірності  
функціонування  економічної  системи  країни  на  макрорівні.  Він  
охоплює  весь  комплекс  навчально-методичного  забезпечення,  яке  
необхідне  для  опрацювання  даного  курсу  з  урахуванням  сучасних  
тенденцій  макроекономічної  науки.  Друге  видання  уточнює  ряд  
найбільш складних макроекономічних категорій і процесів, що були 
виявлені під час практичної роботи зі студентами при опрацюванні 
першого видання. ...  Навчальний посібник “Макроекономіка” може 

бути  використаний  для  підготовки  фахівців  галузі  знань  “Економіка  і  підприємництво”,  “Ме-
неджмент”, “Бізнес-адміністрування”, аспірантів, державних службовців тощо.

Коваленко М.А., Ломоносова О.Е., Швороб Г.М.
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНІЙ 
ВИЩІЙ ШКОЛІ
Науково-методичний посібник. – 2019. – 220 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-247-5

У  науково-методичному  виданні  досліджуються  проблеми  
адаптації процесу підготовки фахівців-економістів до вимог сучас-
ної  економіки  та  шляхи  їх  подолання,  забезпечення  відповідності  
навчального  процесу  вимогам  Закону  України  “Про  вищу  освіту”.  
Призначений  для  викладачів  і  організаторів  навчального  процесу   
у закладах вищої освіти, студентів, аспірантів.

Ігор Пирога
МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Монографія. – 2019. – 280 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-936-5

У монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти по-
даткового  регулювання  в  системі  важелів  державного  регулюван-
ня  економіки.  Досліджено  сучасний  стан  системи  оподаткування,  
вивчено світовий і вітчизняний досвід стимулювання економічної 
діяльності засобами податкового права. На основі проведеного дос-
лідження альтернативних методів обґрунтовано напрями та інстру-
ментарій податкового регулювання соціально-економічного розви-
тку України. Рекомендовано для наукових працівників, викладачів, 

докторантів, аспірантів і студентів юридичних спеціальностей, а також працівників державних 
органів влади, аудиторів і податкових консультантів.
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Антофій Н.М., Булюк О.В., Фомішин С.В.
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 352 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-66-8 

Навчальний  посібник  підготовлено  до  вивчення  курсу  “Між-
народна  економіка”  для  студентів  освітньо-кваліфікаційного  рівня  
“Бакалавр”  за  напрямом  підготовки  “Економіка  і  підприємництво”.
Навчальний посібник складається з 13 розділів. В навчальний посіб-
ник включені навчально-методичні матеріали: словник основних по-
нять, списки рекомендованої літератури до кожної теми курсу. Кни-
га написана на базі значної кількості новітніх   статистичних даних. 
Видання розраховано для студентів і аспірантів економічних спеці-

альностей вищих навчальних закладів,  слухачів шкіл бізнесу,  підприємців,  усіх,  хто цікавиться 
проблемами функціонування міжнародної економіки.

За редакцією Фомішина С.В.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 416 с.
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-83-5

Матеріал  навчального  посібника  спрямований  на  активне  за-
своєння  курсу  “Міжнародні  економічні  відносини”  згідно  із  чин-
ною програмою Міністерства освіти і науки України з менеджмен-
ту.  Колективом  авторів  на  базі  нового  статистичного  матеріалу  
викладено  сутність,  основні  тенденції,  закономірності  та  особли-
вості функціонування міжнародних економічних відносин в епоху 
глобалізації.  Текст  ілюстрований  графіками,  рисунками,  таблиця-
ми, що дозволяє наочно відобразити динаміку міжнародних еконо-

мічних відносин і використовувати книгу у вигляді ефективного самовчителя.

Тіхосова Г.А., Вербицький О.М. , Калінський Є.О. 
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ
Навчальний посібник. – 2019. – 312 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-260-4

У  навчальному  посібнику  ...  подано  структуру  та  характеристику  
української митної системи, розкрито роль товарознавства та експерти-
зи в митній справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань,  
що виникають  під  час  митного  контролю,  експертизи та  оформлення  
товарів,  які  перетинають  державний  кордон  України.  Посібник  базу-
ється на знаннях дисциплін “Основи товарознавства виробів”,  “Осно-
ви митної справи” та законодавчої бази України. В основу навчального 
посібника  покладено  матеріали  лекційних  та  лабораторних  занять  з  
дисциплін “Стандартизація та експертиза в митній справі”, “Стандарти-
зація і законодавство в митній справі”, “Товарна номенклатура зовніш-

ньоекономічної діяльності”.  Навчальний посібник може бути використаний студентами, які навча-
ються за спеціальністю 076 – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Посібник також може 
бути корисним для аспірантів, спеціалістів з товарознавства та широкого кола читачів.
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Кузіна Р.В., Добрунік Т.П., Радова О.В., Обнявко О.В. та ін.
ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 508 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-111-9

Навчальний посібник із дисципліни “Облік у галузях економіки” 
призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та са-
мостійної роботи студентів. У навчальному посібнику розглядають-
ся  теоретико-методологічні  та  практичні  аспекти  щодо  організації  
обліку  на  підприємствах  різних  галузей  економіки,  запропоновано  
комплекс  різноманітних  аналітичних  матеріалів,  схеми,  ситуаційні  
завдання та тести для самоконтролю. Для студентів вищих навчаль-
них закладів напряму підготовки “Облік і аудит”, аспірантів, викла-
дачів, фахівців з бухгалтерського обліку.

Рибчук А.В., Фомішина В.М., Фомішин С.В. та ін.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Навчальний  посібник.  2-ге  укр.-англ.  вид.,  перероб.,  доп.  і  
розшир. – 2018. – 392 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-710-1

У  посібнику  представлено  наочний  матеріал,  що  характеризує  
еволюцію міжнародних економічних відносин у схемах, таблицях та 
статистичних показниках світових економічних та фінансових орга-
нізацій:  МВФ,  Групи  Світового  банку,  СОТ.  ...  Структура  пропоно-
ваного посібника включає плани семінарських занять з дисципліни 
“Міжнародні економічні відносини” для ОС “Бакалавр” – спеціаль-
ності “Менеджмент та адміністрування”, топіки англійською мовою, 
тести і питання для самоконтролю, типові задачі та їхні розв’язки з 
окремих тем курсу,  перелік  індивідуальних семестрових завдань та  

методичні рекомендації до їх виконання.

Ларіна Я.С., Фомішин С.В. 
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 504 с.
тв/п, 70х100/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-104-1

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової еко-
номічної думки і практики висвітлюються основні питання політич-
ної економії, об’єднані у 18 главах.  За змістом навчальний посібник 
відповідає  програмі  навчальної  дисципліни  “Політична  економія”  
для студентів вищих навчальних закладів. Видання адресоване сту-
дентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів,  слухачам  шкіл  бізнесу,  підприємцям,  працівникам  фірм  і  
корпорацій, усім, кого цікавить політична економія.
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Кузьміна Т.О., Євтушенко В.В. 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Навчальний посібник. – 2018. – 500 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-198-0

У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи роз-
витку,  сучасний стан теорії  та  практики управління якістю відпо-
відно  до  освітньо-професійної  програми,  рекомендованої  Мініс-
терством освіти і науки України для підготовки фахівців на другому 
(магістерському) рівні  вищої  освіти спеціальності  076 “Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність”у всіх навчальних закладах  
Ш–ІV рівня акредитації.  Особлива увага приділяється стандартам 
нових  версій  2015  р.  ISO  серії  9000,  ISO  14000,  ISO  17025  (версії  
2017 р.), створенню інтегрованих систем управління якістю, вико-

ристанню статистичних методів контролю та аналізу якості,  соціально-психологічним аспек-
там впровадження систем управління якістю...

Коваленко О.В., Голомб В.В.
ПОЧИНАЄМО ВЛАСНУ СПРАВУ
Посібник. – стереотипне видання, 2019. – 56 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-321-9 

Посібник  призначений  для  того,  щоб  мотивувати,  надихнути  
і  дати поради тим,  хто хоче займатися власною справою.  Він допо-
може перетворити ідею на бізнес-план та відповість на ключові пи-
тання, що стосуються ведення підприємницької діяльності. У посіб-
нику розглядаються організаційно-правові, маркетингові, кадрові та 
фінансові аспекти ведення власного бізнесу в Україні. Представлені 
у посібнику матеріали можуть бути корисними підприємцям-почат-
ківцям, викладачам та студентам як додатковий матеріал під час ви-
вчення економічних дисциплін.

Сарапіна О.А., Пінчук Т.А., Стефанович Н.Я. 
ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Практичний посібник. – 2020. – 226 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-356-4

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми на-
вчальної дисципліни “Фінансовий аналіз”.  У посібнику доступно та 
з  докладними  поясненнями  представлені  розрахунки  фінансових  
показників  та  сформовані  висновки  щодо  отриманих  результатів,  
що  допоможе  студентам  сформувати  чіткий  аналітичний  підхід  до  
вирішення фінансових проблем вітчизняних підприємств, вдоскона-
лити практичні навички щодо всебічної оцінки фінансового стану, ... 
В посібнику наведені ситуаційні та тестові завдання (з відповідями), 
розв’язання яких допоможе студентам систематизувати та поглиби-

ти теоретичні аспекти фінансового аналізу. Посібник призначений для студентів закладів вищої 
освіти всіх управлінських та економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників та 
бухгалтерів підприємств.
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Завадських Г.М.
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 556 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-062-4

Навчальний  посібник  охоплює  19  тем  типової  програми  дис-
ципліни  “Регіональна  економіка”.  У  посібнику  розглядаються  
конкурентоспроможність  регіонів,  сучасний  стан  та  перспективи  
соціально-економічного  розвитку  регіонів  України.  В  розрізі  тем  
докладно охарактеризовано галузеву і територіальну структуру на-
родногосподарського комплексу України. Окремий розділ присвя-
чений  питанням  екології  та  раціонального  природокористування.  
...  Розраховано на  студентів  вищих навчальних закладів,  виклада-

чів, аспірантів, підприємців, які цікавляться питаннями регіональної економіки та розміщення 
і розвитку продуктивних сил.

Горовий Д.А., Давидюк Т.В., Кравченко С.М. та ін.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК. ЗБІРНИК ЗАДАЧ
Навчальний посібник. – 2018. – 400 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-549-7

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дис-
ципліни “Управлінський облік”  і  спрямований на  вироблення у  сту-
дентів  навичок самостійної  роботи.  ...  Навчальний посібник містить  
методичні  рекомендації  до  вивчення  кожної  теми,  запитання  та  за-
вдання для  практичних  занять  та  самостійної  роботи,  приклади ви-
рішення типових завдань, а також тести для самоперевірки, наскрізне 
індивідуальне навчально-дослідне завдання, що допоможе студентам 
якісно опанувати матеріал дисципліни та перевірити отримані знан-
ня як під наглядом викладача, так і самостійно. Навчальний посібник 

розрахований передусім на студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчан-
ня, що згідно з навчальними планами вивчають дисципліну “Управлінський облік”. 

Коваленко М.А., Сафонов Ю.М., Лепьохіна О.В. та ін.
РИНОК НЕРУХОМОСТІ ТА ІПОТЕКА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 528 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-8447-44-0

Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів роз-
криває особливості  сучасного ринку нерухомості  як  складової  час-
тини  ринку  капіталів,  зміст  та  особливості  оцінки,  фінансування,  
страхування,  оподаткування,  інших  операцій  з  нерухомістю.  Пред-
ставлено матеріали про іпотеку та операції з іпотечного кредитуван-
ня.  При  підготовці  посібника  використано  публікації  вітчизняних  
та зарубіжних авторів. Може бути корисним для ріелторів та інших 
учасників ринку нерухомості.
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Захарченко В.І., Філиппова С.В., Балахонова О.В. 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ПРИБУТКОМ  
В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчальний посібник. – 2019. – 196 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-864-1

У  навчальному  посібнику  систематизовано  і  компактно  викла-
дено курс “Управління інноваційними витратами” для магістрантів, 
достатній для освоєння основних принципів і механізмів теорії ви-
трат.  Посібник  має  дві  ключові  особливості:  по-перше,  для  нього  
характерний  стислий,  тезисний  виклад  матеріалу,  що  дає  змогу  зо-
середитися на вивченні основоположних засад і ключових положень 
теми. По-друге,  до посібника включено різноманіття практичних, у 
тому числі реальних ситуацій з рішенням. Для студентів і аспірантів 
економічних спеціальностей університетів, студентів фінансово-еко-

номічних коледжів, а також слухачів шкіл бізнесу та курсів перепідготовки спеціалістів.

Чурсіна Л.А., Вербицький О.М., Калінський Є.О. 
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ 
СПРАВІ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 202 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-69-9 

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти то-
варознавства та експертизи в митній справі. У ньому подано струк-
туру та  характеристику української  митної  системи,  розкрито роль 
товарознавства  в  митній  справі.  Навчальний  посібник  висвітлює  
комплекс питань, що виникають під час експертизи та оформлення 
товарів, які перетинають державний кордон України.

Радченко Л.О., Льовшина Л.Д., Головко Н.П. та ін.
ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Навчальний посібник. – 2018. – 943 с. 
тв/п, 60х90/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2678-01-7

У  навчальному  посібнику  викладено  теоретичні  відомості  то-
варознавства  непродовольчих  товарів,  містяться  відомості  про  всі  
групи непродовольчих товарів, дана їх класифікація. Висвітлюються 
формування  асортименту,  основи  виробництва,  оцінки  споживчих  
властивостей та вимоги до якості товарів. Навчальний посібник при-
значений  для  студентів  спеціальностей  “Товарознавство  та  комер-
ційна  діяльність”,  “Товарознавство  та  експертиза  в  митній  справі”,  
“Експертиза товарів та послуг”.
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Гурова К.Д., Шелест О.Л., Колупаєва І.В.
ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ
Навчальний посібник. – 2017. – 672 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978–966–2678-29-1

Навчальний  посібник  містить  теоретичні  положення  про   
фінанси,  гроші  та  кредит,  теми  семінарських  занять  та  основні   
питання,  які  необхідно  розглянути  при  підготовці  до  практичних  
та семінарських занять; наведено комплекс завдань, що розвивають 
аналітичні здібності  студента,  вміння приймати конкретні рішення 
з  питань  оптимальної  організації  фінансових  відносин,  грошового  
обігу та кредитування. ... Рекомендовано для студентів економічних 
спеціальностей,  які  навчаються  за  напрямом  підготовки  6.030601   
“Менеджмент”  галузі  знань  0306  “Менеджмент  і  адміністрування”  

усіх форм навчання; для фахівців, що вже мають досвід роботи і які прагнуть підвищити ефек-
тивність своєї діяльності для аспірантів і науковців, що спеціалізуються в різних областях управ-
ління й вирішенні наукової проблеми фінансової системи, грошового обігу та кредитування.

Самайчук С.І., Крикунова В.М., Танклевська Н.С. 
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Навчальний посібник. – 2019. – 216 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-290-1

У навчальному посібнику висвітлено програмний контент з те-
орії і  практики фінансового аналізу. Розкрито теоретико-методичні 
основи  аналізу  майна,  оборотних  активів,  грошових  потоків  під-
приємства,  формування  і  використання  капіталу,  платоспромож-
ності  підприємства,  його  ліквідності,  фінансової  стійкості,  ділової  
активності,  інвестиційної  привабливості,  рентабельності.  Розгля-
нуто сучасну методику оцінювання та індикатори фінансового ста-
ну  суб’єктів  господарювання.  Рекомендовано  для  здобувачів  вищої  
освіти економічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться питаннями 

фінансового аналізу діяльності підприємств.

Рогов Г.К. 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ 
КОРПОРАТИВНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Монографія. – стереотипне видання, 2019. – 424 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-163-5

Монографія містить результати комплексного дослідження те-
оретичних  засад  та  практичних  проблем  формування  й  функціо-
нування системи фінансових механізмів корпоративного розвитку, 
збалансованого  в  економічному,  екологічному  та  соціальному  ви-
мірах. Розкрито діалектичний взаємозв’язок сталого розвитку, кор-
поративної та фінансової стійкості, досліджено роль фінансових та 
інституціональних чинників у створенні передумов збалансованос-
ті  стратегічних  цілей  підприємств,  ...  Монографія  розрахована  на  
науковців, фахівців у галузі фінансового менеджменту, працівників 

органів державного управління, викладачів та студентів.
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Горлачук В.В., Семенчук І.М., Анисенко О.В., Мацко П.В.
ГЕОДЕЗІЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 252 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-061-7

Навчальний посібник “Геодезія” передбачає системне викладан-
ня  основ  геодезії  з  урахуванням  нових  тенденцій  розвитку  техно-
логій вимірювання земної поверхні. Різнобічно висвітлено питання 
способів  знімання  території,  нівелювання,  вирахування  площ  кон-
турів та земельних ділянок. Розглянуто процес використання елект-
ронних геодезичних приладів у геодезії. Посібник розрахований для 
студентів, аспірантів та викладачів за спеціальністю “Геодезія, карто-
графія та землеустрій”.

Цуман Н.В., Борисюк Б.В., Коваленко П.І.
ГРУНТОЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА ҐРУНТІВ
Практикум. – 2020. – 256 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-297-0

В практикумі наведені основні методи лабораторних і польових 
досліджень фізичних, водних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів 
для  виявлення  деградаційних  процесів  в  умовах  інтенсивного  зем-
леробства. Охарактеризовані сучасні методики бонітування ґрунтів 
та якісної оцінки земель. Практикум розрахований на використання 
студентами  вищих  навчальних  закладів  освіти  ІІІ–IV  рівнів  акре-
дитації  з  напряму  “Агрономія”,  спеціальності  “Технології  захисту   
навколишнього середовища”, аспірантів, викладачів. 

Клименко М.О., Борисюк Б.В., Колесник Т.М.
ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 552 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН  
ISBN 978-966-8447-60-0

Навчальний  посібник  містить  теоретичну  інформацію  щодо  
принципів,  методів  та  засобів  збалансованого  використання  зе-
мельних  ресурсів  різних  цільових  категорій  залежно  від  якісного  
стану. Навчальний посібник рекомендований ... для освоєння дис-
ципліни “Збалансоване використання земельних ресурсів”, а також 
може бути корисним у вивченні дисциплін “Охорона та раціональ-
не  використання  природних  ресурсів”,  “Агроекологія”  студентами 

напряму підготовки 6.040106 “Екологія,  охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”...
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Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Р.А.
ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: ВПОРЯДКУВАННЯ 
ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 172 с. 
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-094-5

Викладено  теоретико-методологічні  основи  впорядкування  іс-
нуючих  землеволодінь  і  землекористувань  та  організація  території  
сільськогосподарських підприємств, зокрема, сутність та методоло-
гічні  основи  землевпорядного  впорядкування  існуючих  землеволо-

дінь  і  землекористувань  та  організація  території  сільськогосподарських  підприємств.  Зокрема,  
розглянуто інституціональне середовища землевпорядного впорядкування існуючих землеволо-
дінь і землекористувань...

Третяк А.М., Третяк В.М., Гунько Л.А.
ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ЕКОМЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 184 с. 
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-095-2

Викладено  теоретико-методологічні  засади  формування  еко-
мережі  України  в  контексті  розвитку  природоохоронного  землеко-
ристування, інституціональне забезпечення формування екомережі  
України, стан і тенденції розвитку екомережі в Україні. ... Для студен-
тів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців зем-
левпорядних, економічних та агрономічних факультетів, а також фа-

хівців управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері землеустрою.

Третяк А.М., Другак В.М., Гунько Л.А., Гетманьчик І.П. 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ МЕТОДОМ ЕКОЛОГО-
ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 236 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН  
ISBN 978-966-289-020-4

Викладена  методологія  і  методика  організації  території  
сільськогоспо дарських підприємств методом еколого-ландшафтного 
землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливі-
шу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у 

структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землеко-
ристування земель сільськогосподарського призначення...
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Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Р.А.
ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: РОЗРОБЛЕННЯ 
ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ 
(ВІДНОВЛЕННЯ) ТА ЗМІНИ МЕЖ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 180 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-146-1

Висвітлено  поняття,  види  населених  пунктів  та  їх  соціально- 
економічну сутність. Приведено аналіз тенденцій розвитку землеко-
ристування територій населених пунктів України за видами та режи-
мами використання земель і зміни їх меж. Розкрито методологічні за-
сади капіталізації землекористування населених пунктів, приведено 
аналіз стану та тенденцій капіталізації землекористування населених 

пунктів, зокрема, розкрито інституційні та методологічні засади капіталізації землекористуван-
ня...

Третяк А.М., Дорош Й.М., Третяк Р.А., Лобунько Ю.В.
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ПРОЦЕС
Навчальний посібник. – 2018. – 276 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-210-9

Перший в Україні навчальний посібник, в якому викладено тео-
ретичні  основи землевпорядного  процесу,  його  понятійний апарат,  
функції,  складові  та  принципи  (поняття  “землевпорядний  процес”,  
“землевпорядний  проект”,  “землевпорядна  процедура”,  “землев-
порядні  дії”  та  їх  співвідношення),  функції,  складові  та  принципи,  
землевпорядні  процесуальні  відносини  (поняття  землевпорядних  
процесуальних відносин), ознаки, характер, система та їх елементи, 
склад  суб’єктів  землевпорядних  процесуальних  відносин,  ...  еконо- 
міко-правова природа документації із землеустрою як підсумкового 

акту здійснення землевпорядного процесу, особливості землевпорядного процесу у сфері зміни 
цільового призначення земель та організації сівозмін та впорядкування угідь.

Третяк А.М.
ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 520 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-049-5

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відно-
син; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію сутнос-
ті землеустрою, землеустрій як основоположний механізм управлін-
ня  земельними  ресурсами  на  сучасному  етапі  розвитку  економіки.  
Розкрито земельний устрій України, поняття землеволодіння та зем-
лекористування, форми землекористування та організації території, 
елементи землевпорядної організації території. ...  Для студентів, ас-
пірантів і викладачів землевпорядних, екологічних факультетів, а та-

кож широкого кола фахівців у галузі використання та охорони земель та природокористування. 
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Третяк А.М., Прядка Т.М., Гетманьчик І.П.
ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  
І ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 420 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-112-6

Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і зем-
леустрою  в  Україні  у  феодально-кріпосну  епоху  і  в  період  селянсь  кої  
реформи 1861 року, період зародження капіталізму, Столипінсь кої ре-
форми 1906–1917 рр.,  період Радянської України. Розкрито історію зе-
мельних відносин і землеустрою у період незалежності України, зокре-
ма:  основні  засади  реформування  земельних  відносин,  зміна  системи  
власності на землю та сільськогосподарського землекористування, зем-
леустрій як основний механізм здійснення заходів земельної реформи, 

організаційні та соціально-економічні наслідки земельної реформи у період 1991–2000 років, земель-
ний кодекс України 2001 р. – основа зміни інституційного середовища земельної реформи...

Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С.
ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 268 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-7243-32-7

Викладені теоретичні, інституційні та методичні основи плану-
вання  територій  регіонів,  розглянуто  основні  складові  ієрархічної  
системи  планування  територій  України  на  загальнодержавному,  
регіональному та місцевому рівнях. Окремі підходи і методи дослід-
ження  для  потреб  планування  територій  апробовані  на  матеріалах  
Херсонської та Одеської області. Посібник рекомендований студен-
там і викладачам географічних, екологічних спеціальностей, фахівців 
у сфері архітектури, містобудування та землеустрою. Він може бути 

цікавим також і для більш широкого кола спеціалістів в сфері територіального планування і ре-
гіонального розвитку.

Лико Д.В., Лико С.М., Долженчук В.І., Портухай О.І.
ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 664 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-099-0

Навчально-методичний посібник “Охорона і раціональне вико-
ристання земельних ресурсів” підготовлений для студентів вищих 
навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності “Еколо-
гія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-
користування”. ... Приділено увагу напрямкам розв’язання проблем 
раціонального  використання  земельних  ресурсів  при  переході  до  
сталого  землекористування.  Проаналізовано  організацію  управ-

ління у  галузі  використання і  охорони земельних ресурсів та  правовий режим земель різних 
категорій.
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Дорош Й.М., Дорош О.С. 
ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ТА ОБТЯЖЕНЬ  
У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ
Навчальний посібник. – 2018. – 650 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-231-1

У  навчальному  посібнику  розглядаються  проблеми,  пов’язані  
з  формуванням  та  ефективним  функціонуванням  інституту  обме-
жень  у  використанні  земель  й  обтяжень  прав  на  земельну  ділянку.  
Зокрема, розкрито теоретико-методологічні основи їх формування, 
надано  науково-обгрунтовані  пропозиції  з  удосконалення  норма-
тивно-правового  забезпечення  для  їх  ефективного  функціонуван-
ня. В частині землеустрою запропоновано методологічні підходи до 
формування  меж  обмежень  у  використанні  земель.  Для  зручності  
застосування у землевпорядній практиці удосконалено чинну класи-

фікацію обмежень у використанні земель за типами й видами. Запропоновано методичні підходи 
до оцінки недоодержаних доходів та відшкодування втрат і збитків, спричинених обмеженням у 
використанні земель. ...

Третяк А.М.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ  
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 258 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-014-3

Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому 
на основі досліджень авторів викладені теоретико-методологічні та 
методичні основи стандартизації та нормування у сфері екології зем-
лекористування, організації робіт із стандартизації та нормування і 
вимоги до змісту нормативних документів. ... Розглянуто міжнарод-
ні,  європейські  та  міждержавні  стандарти,  національні  та  галузеві  
системи стандартів, система стандартів із захисту довкілля, система 

стандартів та нормативів у сфері екології землекористування, система стандартів з безпеки праці 
на підприємствах.
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Лугінін О.Є. , Дудченко О.М. , Рибчук А.В. та ін. 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Навчальний посібник. – 2019. – 240 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-277-2

Розглядаються  загальні  питання  з  технології  прийняття  госпо-
дарських рішень по їх підготовці, організації розробки та вибору най-
більш  ефективних  з  них  у  процесах  раціонального  господарювання.  
...  Наводяться  математичні  моделі  та  методи  їх  реалізації  з  вибору  
оптимальних рішень. Розглядається економетричний підхід до вибору 
рішень та оцінюються ризики з їх прийняття. ... В розділах посібника 
вирішення  типових  задач  з  теорії  прийняття  рішень  здійснюється  з  
використанням  інформаційних  технологій  на  ПК.  В  додатках  до  по-

сібника наводяться довідкові статистичні таблиці,  тести з теорії  прийняття рішень до поточного 
і  заключного  контролю  знань,  термінологічний  словник  та  абетки  з  грецької  та  латинської  мов.   
Посібник може бути корисним студентам, викладачам та фахівцям з теорії прийняття рішень.

Поздняков С.В, Кузьмін О.В., Кійко В.В., Акімова Л.М. 
ІНЖИНІРИНГ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ
Монографія. – 2018. – 348 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-183-6

В роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію 
інжинірингу  (формування)  системи  внутрішньоуправлінської  інфор-
мації  підприємств  та  об’єднань  у  ринкових  умовах,  яку  можуть  вико-
ристовувати  фахівці  підприємств  для  вироблення  власної  оптимальної  
моделі системи з метою забезпечення управлінських потреб. Обґрунто-
вано комплексний метод технології впровадження системи внутрішньо-
управлінської інформації підприємства. Для вирішення завдання відбору 
програмного продукту у процесі автоматизації систем внутрішньоуправ-

лінської інформації запропоновано використовувати розроблений критерій оцінки рівня якості. Роз-
роблено модель системи внутрішньоуправлінської інформації з урахуванням специфіки діяльності ви-
робничої корпорації харчової галузі.

Булгакова О.С., Зосімов В.В., Броницька Н.А., Танкова Н.В.
ІНФОРМАТИКА: ВІЗУАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 312 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-039-6

Навчальний посібник є  складовою частиною курсу інформати-
ки,  який орієнтований на  студентів  підготовки освітньо-кваліфіка-
ційного рівня “Бакалавр”. Розглянуто основи програмування мовою 
Object Pascal у середовищі Delphi 7. У посібнику викладено основний 
курс  лекцій,  практичні  заняття  з  курсу  та  лабораторні  роботи,  які  
передбачаються  при  вивченні  цього  матеріалу  за  кредитно-транс-
ферною системою організації  навчального процесу.  Набір запропо-
нованих тем охоплює всі  аспекти створення повноцінних програм.  

...  Для студентів  педагогічних та  класичних вищих навчальних закладів,  а  також викладачів  та  
спеціалістів в галузі об’єктно-орієнтованого програмування.
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Козяр М.М., Фещук Ю.В.
КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА: AUTOCAD
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 304 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-930-007-2

Посібник написано відповідно до програми курсу “Комп’ютерна 
графіка”  для  студентів  напряму  підготовки  “Технологічна  освіта”  і  
охоплює всі її розділи. В ньому описано сутність комп’ютерної гра-
фіки,  команди  та  функції  системи  AutoCAD,  подано  приклади,  які  
ілюструють прийоми роботи з програмою. В навчальному посібнику 
містяться  14  лабораторних  робіт  із  покроковими  сценаріями  вико-
нання типових завдань в AutoCAD. Призначений для майбутніх учи-
телів технологій і креслення з метою надання методичної допомоги 

в процесі підготовки до лабораторних занять із комп’ютерної графіки. Може бути використаний 
студентами,  які  здобувають  технічну  спеціальність,  аспірантами,  викладачами,  інженерно-тех-
нічними працівниками.

Шеховцов А.В., Полєтаєва Г.Н., Крючковський Д.О. та ін.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРІВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 318 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-08-8

В навчальному посібнику розглядаються основи роботи зі ство-
рення Web-сторінок при використанні  мови HTML, графічного ре-
дактору  для  створення  двовимірної  анімації  Mаcromedia  Flash.  Ви-
кладений  матеріал  дає  досить  глибоке  уявлення  про  комп’ютерні  
технології.  У книзі поєднується необхідна широта огляду предмета, 
а при вивченні матеріалу можна за необхідністю самостійно проек-
тувати сайт за допомогою мультимедійних технологій. Книга призна-
чена як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Козяр М.М., Фещук Ю.В., Парфенюк О.В.
КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА: SOLIDWORKS
Навчальний посібник. – 2018. – 252 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-191-1

В  навчальному  посібнику  описано  сутність  комп’ютерної  гра-
фіки, команди та функції системи SolidWorks, подано приклади, які 
ілюструють прийоми роботи з програмою. Також містяться 10 лабо-
раторних  робіт  із  покроковими  сценаріями  виконання  типових  за-
вдань в SolidWorks. Посібник призначений для студентів вищих на-
вчальних закладів із метою надання методичної допомоги в процесі 
підготовки до лабораторних занять із комп’ютерної графіки.
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Калінін О.Ю., Осецимський І.О., Олексій Аль-Ватар
ПОТІК КЛІЄНТІВ З FACEBOOK ТА INSTAGRAM. ЯК 
ЗАРОБЛЯТИ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Посібник. – 2019. – 190 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7613-79-3

Книга  занурює  читача  у  світ  інтернет-маркетингу  і  соціальних  
мереж,  навчає  орієнтуватися  в  сучасних  технологіях  просування  і  
розвитку бізнесу. У книзі описана велика кількість інструментів, які 
допоможуть зробити рекламу в Інтернеті ефективною. Запропонова-
ні методи сприятимуть зростанню обсягів продажів та впізнаваності 
бренду  без  збільшення  рекламного  бюджету.  Розроблені  на  основі  
багаторічного досвіду стратегії піднімуть на новий рівень будь-який 
бізнес, а процес прийняття рішень стане більш швидким та чітким. 

Об’єднавшись для написання книги, автори підтягнули її корисність до третього ступеню! Саме 
вона послугує настільною книгою для підприємців, які вирішили самостійно розібратися в осно-
вах маркетингу у соціальних мережах, а також джерелом ідей для фахівців.

Булгакова О.С., Зосімов В.В., Поздєєв В.О.
МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Навчальний посібник. – 2020. – 356 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-364-9

Навчальний  посібник  є  складовою  частиною  курсу  «Методи  та  
системи  штучного  інтелекту»  для  студентів  спеціальностей  галузі  
знань  12  Інформаційні  технології  та  спеціальності  113  Прикладна  
математика,  який  орієнтований  на  студентів  підготовки  ступеня  ба-
калавр. В навчальному посібнику розглянуто моделі і методи, які за-
стосовуються в системах штучного інтелекту. Значну увагу приділено 
питанням  проектування  систем  штучного  інтелекту,  розгляду  осно-
вних напрямів розвитку інтелектуальних систем. Всі головні положен-

ня підручника розглядаються з використанням навчальних прикладів і ілюструються графічними 
матеріалами. В навчальному посібнику викладено основний курс лекцій, практичні заняття з курсу, 
лабораторні роботи та завдання для самостійної роботи.

Ходаков В.Є., Кірюшатова Т.Г., Захарченко Р.М.
ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ В КОМП’ЮТЕРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ ОБРОБКИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 340 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-107-2

Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення 
дисциплін:  “Комп’ютерні  технології  обробки  облікової  інформації”,  
“Інформаційні  системи  обліку,  аудиту  і  контролю”,  “Інформаційні  
системи та технології в управлінні”, “Автоматизація виробництва та 
автоматизовані  системи  управління”,  “Корпоративні  інформаційні  
системи”.  Посібник  містить  навчальні  завдання,  вправи  і  питання  
для самоконтролю та завдання для виконання лабораторних робіт з 
використанням програмного комплексу “1С: Підприємство”, модуль 

“1С: Бухгалтерія”, а також програм корпорацій “Парус – Підприємство” і “Галактика”. Розроблені 
лабораторні роботи для програми “1С: Підприємство”...
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Наливайко В.С., Ткаченко С.Г., Хоменко В.С., Авдюнін Р.Ю.
ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДВЗ
Навчальний посібник. – 2017. – 138 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7472-03-1

Навчальний  посібник  має  на  меті  поглибити  знання  студентів  
при  вивченні  дисципліни  “Основи  комп’ютерного  проектування  
ДВЗ”. Крім цього, окремі частини даного навчального посібника бу-
дуть корисними і при вивченні інших дисциплін, наприклад, “Теорія 
робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння”. Навчальний по-
сібник побудовано виключно на матеріалах, які отримані на кафедрі 
суднового  машинобудування  та  енергетики  Херсонської  філії  НУК  
при  проведенні  науково-дослідницьких  робіт.  Навчальний  посіб-
ник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 142 

“Енергетичне машинобудування” (спеціалізація “Двигуни внутрішнього згоряння”).

Ладичук Д.О., Шапоринська Н.М. 
ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ
Навчальний  посібник.  Видання  2-е,  доповнене  і  переробле-
не. – 2020. – 128 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-344-1

Навчальний  посібник  створений  для  отримання  здобувачами  
вищої освіти практичних знань й базових навиків щодо проектуван-
ня, створення і використання баз геопросторових даних при управ-
лінні водними та земельними ресурсами.

Може бути корисний для фахівців сільського та водного госпо-
дарства, землевпорядних організацій, наукових працівників, викла-
дачів, здобувачів вищої освіти І, ІІ та ІІІ рівнів.
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Петрик А.М.
ЕПОХА ВЕЛИКИХ НАДІЙ: НАРИСИ ІСТОРІЇ 
МІЖВОЄННОЇ ЛИТВИ (1918–1940)
Історично-документальне видання. – 2020. – 382 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-992-077-5 
ISВN 978-9934-588-48-8

У книзі показані основні етапи становлення міжвоєнної Литовської 
республіки, її злети і падіння. Докладно висвітлено найяскравіші сторін-
ки Війни за незалежність і збройної боротьби за соборність литовських 
земель  (1919–1923).  Значну  увагу  приділено  персональним  портретам  
людей що творили багнетом і шаблею вільну Литву в рядах Війська Ли-
товського і Союзу стрільців Литви, розбудовували національні збройні 
сили у повоєнні 1920–1930-ті рр. Окреме місце займає питання україно-

литовських взаємин. Якою була роль Литви у сприянні українському національному руху? Що поєд-
нувало патріотичні сили обох народів? На ці та інші питання спробував дати відповідь автор.

Михайлуца М.
ПРАВОСЛАВНЕ ЖИТТЯ В ОДЕСІ: ВІД РЕВОЛЮЦІЇ 
ДО СТАЛІНСЬКОГО ОДЕРЖАВЛЕННЯ (1917–1945)
Монографія. – 2019. – 388 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-325-0

Монографія  присвячена  православному  життю  в  Одесі  у  най-
складніший  період  нашої  історії  –  від  революції  до  радянсько- 
німецької  війни (1917–1945  рр.).  ...  Зосереджено увагу  на  процесах,  
що  супроводжувались  з  боку  комуністичної  влади  пропагандист-
ськими нападками,  знищенням храмів,  репресіями кліру,  обмежен-
ням впливу на міський соціум тощо.  Окремим сегментом виступає 
дискурс  про  християнське  відродження  в  умовах  окупації  міста  
у  1941–1944  рр.  з  його  специфікою.  Усі  розділи  книги  “залюднені”  

новелами про духовних особистостей, які на думку автора, заслуговують на шану й пам’ять на-
щадків. Книга стане у нагоді фахівцям-історикам, дослідникам релігійного життя Одеси, краєз-
навцям, музейним працівникам, студентам вишів, слухачам семінарій та школярам.

Б. Білик
НЕЗДОЛАННІ СОЛДАТИ ВІЙНИ
Історико-документальне видання. – 2020. – 130 с. 
тв/п, 60х84/8

З 6  по 18  березня 1944  року  в  Другій  світовій  війні  під  час  ви-
звольно-наступальної  Березнегувато-Снігурівської  операції  від-
булися  запеклі  бої  з  фашистськими  загарбниками  на  території  
Миколаївщини,  Херсонщини,  які  закінчилися  їх  визволенням  та  
знищенням 6-ї німецької армії.  Свою мужність і  стійкість у цій бо-
йовій  операції  виявили  бійці  4-го  кавалерійського  механізованого  
корпусу під командуванням генерал-лейтенанта Іси Олександровича 
Плієва, війська 8-ї гвардійської стрілецької армії під командуванням 
генерал-полковника Василя Івановича Чуйкова, 174-й гвардійський 
стрілецький  полк,  у  складі  57-ї  гвардійської  стрілецької  дивізії,  під  
командуванням майора Колмогорова Георгія Фроловича. Їх жертов-

ність у Велику Перемогу заслуговує від людства на вічну пам’ять! Збережемо пам’ять про героїч-
них переможців у Другій світовій війні!
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Русначенко А.М. 
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ СЕРЕДИНИ 
ХХ СТОЛІТТЯ
Збірка документів і матеріалів. – 2019. – 1138 с. 
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-257-4

Документи, підготовлені для збірника, віднайдені упорядником в дер-
жавних архівах України, Росії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, як централь-
них так і місцевих, зокрема, використані матеріали обласних державних 
архівів.  ...  Найбільший  інтерес  викликають  документи  з  Центрального  
державного архіву вищих органів влади і управління України і Галузевого 
державного архіву СБУ. В останньому випадку важливими є документи, 
пов’язані з іменами видатних діячів руху: Романа Шухевича, Степана Бан-
дери, Дмитра Клячківського, Петра Полтави, Осипа Дяківа-Горнового та 
ін. ... У збірнику поміщені також програмові документи українського на-

ціонально-визвольного руху, рухів Опору в Прибалтиці. ...  Такого роду збірник документів в одному 
томі підготовлений вперше. Упорядник сподівається, що він буде цікавий учням, студентам, вчителям, 
викладачам вузів, науковцям, всім, хто цікавиться новітньою історією України.

За редакцією Тельвака В.
УКРАЇНСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ В 
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: 
СПІВПРАЦЯ, КОНФЛІКТИ, РЕЦЕПЦІЯ
Колективна монографія. – 2019. – 490 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-988-4

У  книзі  на  багатьох  прикладах  проаналізовано  проблему  вза-
ємин  між  українськими  та  польськими  інтелектуалами  протягом  
другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Осмислено комплекс 
причин і факторів, котрі породжували конфлікті ситуації; з’ясовано 
їхню  типологію  та  особливості  протікання.  Проаналізовано  прак-
тики  налагодження  порозуміння  та  форми  співпраці.  Досліджено  
взаємну  рецепцію  наукової,  публіцистичної  та  суспільно-політич-

ної  діяльності.  Відтворено  український  та  польський  дискурси  минулого  східноєвропейського  
реґіону. Видання призначене для науковців,  студентської молоді та всіх тих, хто цікавиться історією  
Центрально-Східної Європи. 

За редакцією Ільницького В., Литвина М. та Галіва М.
РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 
НА ЗАХІДНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ (1939–1953): 
ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ, ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ
Монографія. – 2019. – 268 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-986-0

У  книзі  проаналізовано  суспільно-політичні  причини,  масшта-
би,  етнополітичні  наслідки  репресій  щодо  населення  західноукра-
їнського  регіону  (1939–1953),  а  також  політику  пам’яті  з  приводу  
них  в  Україні.  Колективна  праця  підготовлена  у  рамках  виконання  
науково-дослідницької роботи «Репресії  радянського тоталітарного 
режиму на західних землях України (1939–1953): причини, наслідки, 
політика пам’яті». Видання адресоване науковцям, викладачам, кра-

єзнавцям, політичним та громадським діячам, студентам, усім, хто цікавиться історією України.
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Уварова Т.І. 
ЕСТЕТИКА (ДЛЯ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)
Навчальний посібник. – 2020. – 284 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-329-8

Зміст посібника реалізує концепцію курсу “Естетика”, який викла-
дається студентам-бакалаврам творчих спеціальностей 022 “Дизайн”,  
021 “Аудіовізуальне мистецтво і виробництво” тощо.

Загалом курс спрямовано на засвоєння категоріально-понятійно-
го апарату естетики, основних підходів і методів, які склалися в різно-
манітних напрямах естетичної думки, основних естетичних концепцій 
і категорій у їх історичному розвитку, загальних принципів естетично-
го освоєння світу, сутності й законів творчості, природи естетичного 
в  мистецтві,  специфіки  сприйняття  й  функціонування  мистецтва,  а  

також на формування вміння аналізувати й давати оцінку естетичним явищам та об’єктам, визна-
чаючи їх соціальну й культурну значимість у ході художньої професійної діяльності.

Баканурський А., Лошков Ю. та ін.
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ХХ СТОЛІТТЯ: 
ХРЕСТОМАТІЯ-ДОВІДНИК
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 424 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-126-3

Хрестоматія-довідник  охоплює  праці  теоретиків,  істориків  та  
практиків  мистецтва  ХХ  ст.  та  коментарі  щодо  представлених  пер-
шоджерел.  У  роботі  продемонстровано  різні  способи  інтерпретації  
наукового  тексту.  Структурно  навчальний  посібник  складається  з  
чотирьох  розділів:  музичне  мистецтво,  театральне  мистецтво,  об-
разотворче  мистецтво,  кіномистецтво.  Хрестоматія-довідник  адре-
сована  студентам,  аспірантам,  викладачам  та  всім,  хто  цікавиться  
теорією та історією мистецтва.

За ред. Білик А., Сікорської В.  
МИСТЕЦТВО І КУЛЬТУРА МІСТА: НАУКОВІ ДІАЛОГИ
Колективна монографія. – 2020. – 164 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-992-020-1

Автори  пропонують  цілісне  уявлення  про  місто,  його  культуру  
і  мистецтво;  формують  і  обґрунтовують  теоретичне  бачення  певної  
проблеми.  Монографія  розрахована  на  широке  коло  читачів,  які  за-
ймаються дослідженням окресленої складної і актуальної теми, нама-
гаються зрозуміти природу міста. Відроджено жанр наукового діалогу.
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Овчиннікова А.П.
РИТОРИКА ЯК СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ
Курс лекцій. – 2020. – 176 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-338-0

У курсі лекцій описані фізіологічні основи та технічні прийоми 
володіння українською мовою. Він містить дикційні, дихальні та го-
лосові вправи. Звертається увага на риторичні ефекти, правила чор-
ної риторики, припустимі та неприпустимі виверти.

Курс  лекцій  адресований  людям  мовних  професій,  а  також  до-
ступний  усім  бажаючим  самостійно  вдосконалювати  своє  оратор-
ське мистецтво. 

Самойленко О.І.
ПСИХОЛОГІЯ МИСТЕЦТВА: СУЧАСНІ МУЗИКОЗНАВЧІ 
ПРОЕКЦІЇ
Монографія. – 2020. – 236 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-046-1

У монографії здійснюється оновлений підхід до психології мис-
тецтва як музикознавчої дисципліни, визначаються її методологічні 
засади,  предметний та категоріальний зміст,  основні  проблемні  на-
прями. Пропонується авторська концепція психології  мистецтва як 
галузі  сучасного  гуманітарного  знання,  музикознавчої  епістемоло-
гії  як  метатеоретичного  рівня  психології  мистецтва,   що  висвітлює  
питання  музичного  мислення,  музичної  свідомості  та  її  мовної  ор-
ганізації, іманентних чинників музичного логосу. Дослідження при-

значене для широкого освітньо-наукового кола гуманітаріїв, водночас найбільше спрямоване до 
музикознавців та психологів, які розвивають міждисциплінарні зв’язки та є причетними до про-
блематики людинознавства.

Ревенок Н.М.
МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА УКРАЇНСЬКОГО 
ФАРФОРУ-ФАЯНСУ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ  
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
Монографія. – 2020. – 258 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-168-0

У монографії  надаються методи і  засоби проведення мистецтво-
знавчої  експертизи  класичного  українського  фарфору  і  фаянсу  Ук-
раїни  XIX – початку ХХ століття, охарактеризовано основні критерії 
сучасної атрибуції, експертизи та ідентифікації українського фарфору- 
фаянсу,  а  також  новітні  технологічні  прийоми,  що  застосовуються  у  
дослідженні  тонкокерамічних виробів  в  умовах  сучасного  антиквар-
ного ринку. Простежено взаємозв’язок мистецтвознавчої експертизи 

з  практичними методами наукової  реставрації  фарфору й фаянсу,  які  використовуються у  музе-
ях України. Видання має стати у пригоді викладачам, студентам та аспірантам вищих навчальних  
закладів,  а також працівникам музеїв. 
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За заг. ред. Карпова В.В. 
УКРАЇНСЬКИЙ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС
Колективна монографія. – 2020. – 370 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-9934-588-58-7

У  колективній  монографії  розглядається  сучасне  осмислення  
процесу розвитку українського мистецтва, подаються матеріали на-
укових студій дослідників української художньої культури, резуль-
тати експертних мистецтвознавчих досліджень творів мистецтва. 

Призначено  для  широкого  кола  поціновувачів  українського  
мистецтва, вчених, докторантів, аспірантів, студентів спеціальнос-
ті  023  «Образотворче  мистецтво,  декоративне  мистецтво,  рестав-
рація», а також може бути корисним для фахівців з музеєзнавства, 
історії та культурології. 

Архіпова Н.Є., Кравець Н.В., Роменський Ю.Н. та ін.
СЛОВНИК ЕСТРАДНИХ ТА ДЖАЗОВИХ МУЗИЧНИХ 
ТЕРМІНІВ
Словник. – 2020.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-358-8

У даному словнику розглядаються основні музичні терміни і по-
няття, що використовуються в сучасній музичній індустрії: джаз, рок, 
поп,  етно,  фьюжен,  соул  і  ін.  Видання  призначене  для  учнів,  викла-
дачів,  професійних виконавців та широкого кола любителів сучасної  
музичної культури.

Архіпова Н.Є., Кравець Н.В, Роменський Ю.Н. та ін.
ХРЕСТОМАТІЯ ЮНОГО ВОКАЛІСТА
Навчальний посібник. – 2020.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-362-5

Збірник  педагогічного  репертуару  для  учнів  молодших  класів  
естрадно-джазових відділень дитячих музичних шкіл.
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Бардачов Ю.М.,  
Крючковський В.В.,  
Матвієнко А.М., Цибуленко О.В.,  
Моісеєнко С.В., Тулученко Г.Я.,  
Чуйко Н.М., Білоус Л.Я.
ПРАКТИКУМ З ВИЩОЇ  
МАТЕМАТИКИ. ЧАСТИНА 1, 2
Навчальний посібник. – стереотипне 
видання, 2018. – 416 с. тв/п, 60х84/16. 
ISBN 978-966-289-010-5

У  навчальному  посібнику  наведено  
необхідний  для  самостійного  розв’язання  
теоретичний  матеріал  та  типові  задачі  з  

докладними розв’язаннями. Даний навчальний посібник призначений для студентів вищих тех-
нічних навчальних закладів.

Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г.
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 612 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-67-5

Розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану 
подвійних систем,  процеси формування структури металів,  сталей,  
чавунів, чорних і  кольорових сплавів, теоретичні основи легування 
і  технології  об’ємної  та  поверхневої  термічної  обробки  матеріалів.  
Наведено класифікацію, властивості, маркування, призначення най-
більш поширених  іноземних матеріалів та  надано інформацію щодо 
відповідності української, європейської, американської та японської 
систем  позначення  матеріалів.  Надано  докладний  опис  структури,  

властивостей і застосування полімерів, пластмас, гуми, деревини, клеїв, неорганічного скла, ла-
кофарбових і електроізоляційних матеріалів

Котречко О.О., Зазимко О.В., Лопатько К.Г. та ін. 
ПРАКТИКУМ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 500 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-130-0

Навчальний посібник “Практикум з матеріалознавства” написа-
ний у відповідності до програми курсу “Матеріалознавство” для сту-
дентів інженерних, технічних та технологічних напрямів підготовки 
та  спеціальностей  вищих  навчальних  закладів  України  ІІ-ІV  рівнів  
акредитації.  Навчальний посібник може бути корисним аспірантам 
та  інженерно-технічним  працівникам  різних  галузей  господарства  
України.
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Білоусова Т.П., Вигоднер І.В., Ляхович Т.П.
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
Навчальний посібник. – 2019. – 160 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN: 978-966-289-278-9

Навчальний  посібник  містить  лабораторні  роботи  з  дисци-
пліни  “Прикладна  математика”.  Наведено  основні  теоретичні  ві-
домості.  Особливістю  викладення  матеріалу  є  залучення  зразків  
розв’язання  не  тільки  типових  прикладів,  але  й  окремих  випадків,  
які  виникають  при  розв’язанні  задач.  Це  робить  доцільним  вико-
ристання  посібника  для  організації  самостійної  роботи  студентів.  
Кожна  лабораторна  робота  супроводжується  докладним  зразком  
її  виконання  та  варіантами  індивідуальних  завдань  для  студентів. 
Посібник розрахований на використання викладачами та студента-

ми,  які  ведуть  або,  відповідно,  вивчають дисципліну  “Прикладна математика”.  Також він  може 
бути корисний при написанні курсових та дипломних робіт з фахових дисциплін студентам ін-
женерних спеціальностей.

Крівцов В.В., Козяр М.М., Полінчук А.Е.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ  
З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 224 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-144-7

У  навчальному  посібнику  наведено  приклади  розв’язування  
задач  підвищеної  складності  з  нарисної  геометрії,  які  розвивають  
просторову уяву та логічне мислення, формують у студентів профе-
сійні  компетентності,  спонукають  творчо підходити до  вирішення 
проблемних ситуацій.   Запропоновані  задачі  слугуватимуть  базою 
для підготовки до регіональних та всеукраїнських олімпіад. Посіб-
ник призначено студентам вищих закладів освіти, які вивчають на-
рисну  геометрію  або  інженерну  графіку.  Він  може  бути  корисним  

для молодих викладачів.

Вигоднер І.В., Білоусова Т.П., Ляхович Т.П. 
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА 
СТАТИСТИКА
Навчальний посібник. – 2019. – 336 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-284-0

Навчальний посібник побудовано відповідно до діючих навчальної 
та робочої програми підготовки студентів з дисципліни “Теорія ймовір-
ностей та математична статистика”. Посібник містить теоретичний ма-
теріал з усіх розділів даного курсу, приклади розв’язків типових задач. 
Для організації самостійної роботи студентів кожна тема супроводжу-
ється варіантами індивідуальних завдань, контрольними запитаннями 
для самоперевірки та списком літератури. Індивідуальні завдання скла-
даються з 30 різних варіантів. Варіанти завдань подані у вигляді, який 

зручний для використання в якості дидактичних матеріалів. Посібник має додатки, які містять довід-
никовий матеріал, необхідний при розв’язанні задач. Даний посібник рекомендується для студентів 
інженерних, технологічних та економічних спеціальностей.
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Дубовий О.М. , Карпеченко А.А., Бобров М.М. 
ТЕХНОЛОГІЯ ГАЗОТЕРМІЧНОГО І ВАКУУМНО-
КОНДЕНСАЦІЙНОГО НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ
Підручник. – 2018. – 202 с. 
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-617-7472-16-1

У підручнику розглянуто процеси газотермічного та вакуумно- 
конденсаційного  напилення  покриттів.  Висвітлено  загальні  пи-
тання  технології  та  основні  організаційно-технологічні  завдання  
проектування  виробництва  напилених  покриттів.  Детально  роз-
глянуто матеріали для напилювання покриттів, технологічні пара-
метри та їх вплив на якість покриттів. ... Розглянуто наукові аспек-
ти та подані приклади розвитку процесів напилення і підвищення  
фізико-механічних  властивостей  покриттів.  Підручник  призначе-

ний для студентів спеціальності “Матеріалознавство” і може бути корисним інженерно-техніч-
ним працівникам, які займаються розроб ленням і застосуванням напилених покриттів.

Дубовий О.М., Степанчук А.М.
ТЕХНОЛОГІЯ НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
Підручник (англійською мовою). – 2017. – 160 с. 
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-617-7472-09-3

Підручник розглядає процеси газотермічного і вакуумного кон-
денсаційного  напилення  покриттів.  Він  охоплює  загальні  питання  
технології та основні організаційно-технологічні проблеми розробки 
виробництва напилених покриттів.  Детально розглянуто матеріали 
для обприскування, технологічні параметри та їх вплив на якість по-
криттів.  Також  наведено  приклади  математичного  моделювання  та  
комп’ютерної оптимізації процесів нанесення покриття. Надано схе-
ми  та  описано  принципи  побудови  основних  типів  технологічного  
обладнання. Окрім того, представлено наукові аспекти та проблеми 

розвитку  напилення  покриттів.  Підручник  призначений для  студентів  спеціальності  “Матеріа-
лознавство” і може бути корисним для інженерів, які займаються розробкою та застосуванням 
напилених покриттів.
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Хмельнюк М.Г., Яковлева О.Ю., Остапенко О.В.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ 
(укр., англ.)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 224 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-930-127-7

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конку-
рентоспроможному середовищі, як серед інженерів так і серед мене-
джерів. Підвищений інтерес до неї зумовлений новими правилами та 
директивами  для  запобігання  глобальному  потеплінню.  Підручник  
може бути використаний студентами вузів,  що навчаються в галузі  
знань “Електрична інженерія”, та згідно зі спеціальністю “Енергетич-
не  машинобудування”,  а  також  фахівцями  для  теоретичного  озна-
йомлення з основами енергетичного менеджменту та аудиту. 

Галушкіна Т.П., Грановська Л.М., Кисельова Р.А.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 456 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП 
ISBN 978-966-2393-94-1

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчаль-
ній  програмі  з  дисципліни  “Екологічний  менеджмент  та  аудит”  для  
підготовки  фахівців  з  напряму  6.040106  “Екологія,  охорона  навко-
лишнього  середовища та  збалансоване  природокористування”.  В  на-
вчальному посібнику увага  приділяється теоретичним і  практичним 
питанням  з  запровадження  екологічного  менеджменту  та  аудиту  на  
підприємствах  господарсько-виробничого  комплексу  України,  а  та-
кож  проаналізоване  існуюче  законодавчо-нормативне  забезпечення  

цього процесу. ... Призначений для підготовки і перепідготовки фахівців екологічних та економіч-
них спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів та 
державних службовців.

Захарченко В.І., Ковтуненко К.В., Лаптєва В.В.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Навчальний посібник. – 2019. – 148 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-851-1

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальне-
но та систематизовано теоретичні напрацювання та практичний до-
свід щодо основ інноваційно-інвестиційного менеджменту. Розкрито 
його сутність, теоретичні основи, функції та методи, а також техно-
логію  інноваційно-інвестиційної  діяльності,  визначальні  аспекти  її  
бізнес-планування і формування плану розвитку підприємства, під-
ходи  до  оцінки  ефективності  інноваційно-інвестиційних  проектів.  
Матеріал викладено стисло, але чітко і доступно, що дозволяє у ко-
роткі терміни його вивчити, а також успішно підготуватись до іспи-

ту. Видання призначено для студентів університетів, що навчаються за програмою бакалаврату.
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Горбенко О.
ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Матеріал курсу. – 2020. – 152 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-406-6

У книзі розкриваються основні поняття логістичної діяльності,  
представлені у п'яти розділах. Таким чином, читачі матимуть змогу 
зрозуміти  основні  функції  логістики,  дізнатися  більше  про  закупі-
вельну діяльність, наприклад, аналіз ABC-XYZ, модель EOQ, рівень 
замовлення,  попит за  час  доставки,  резервний та  оборотний запас,  
а також інформацію про прогнозування збуту, наприклад, коротко-, 
довгострокове прогнозування збуту. Ви зможете орієнтуватися в ме-
тодології прогнозування збуту для контролю запасів та обчислення 
рівня  послуг  та  товарообігу.  Крім  того,  приділяється  увага  склад-

ським  приміщенням,  типам  складів,  опису  їх  облаштування  та  діяльності,  зображенню  склад-
ського та вантажно-розвантажувального обладнання. Інформація, адаптована з друкованих ма-
теріалів, зібрана для слухачів, зацікавлених у логістиці та управлінні ланцюгами поставок.

Ларіна Я.С., Бабічева О.І., Забуранна Л.В. та ін.
МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Навчальний посібник. – 2019. – 412 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-691-3

У  навчальному  посібнику  розглядаються  зміст  та  особливості  
міжнародного туризму, основні завдання туристичних компаній, що 
вийшли за межі національних ринків, використовуючи маркетинг як 
філософію бізнесу. ... Представлені різні підходи до формування мар-
кетингового комплексу міжнародної туристичної компанії, її марке-
тингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетин-
гових  інструментів  в  освоєнні  зарубіжних  ринків  для  споживачів  
міжнародних туристичних послуг. Розглянуто питання планування, 

фінансування та організації  маркетингу,  впровадження сучасних інформаційних технологій як 
складової маркетингової політики в міжнародному туризмі. Книга призначена для студентів, ас-
пірантів  економічних спеціальностей вищих навчальних закладів,  буде  корисна всім,  хто  ціка-
виться питаннями маркетингу туристичних послуг.

Божидарнік Т.В., Василик Н.М.
КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 498 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-022-8

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативно-
го менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою 
висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, 
креативності,  креативної  особистості,  менеджера  креативного  типу,  
формування креативного середовища і управління креативністю на під-
приємстві та розвитку творчого суспільства загалом. 
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Панченко Ю.В., Лугінін О.Є., Фомішин С.В.
МЕНЕДЖМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО І МІЖНАРОДНОГО 
ТУРИЗМУ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 342 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-98-9

У  посібнику  розглянуто  теоретичні  і  методичні  питання  форму-
вання управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на осно-
ві теорії і практики менеджменту сучасного господарювання. Матеріал 
посібника доповнює небагаточисельні навчальні видання в Україні, де 
підходи класичного менеджменту поєднуються зі специфікою управлін-
ня внутрішнього та міжнародного туризму. ... Видання призначено для 

студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки “Туризм” з дисципліни “Менеджмент туриз-
му”, а також викладачам та фахівцям з туристичної діяльності. 

Белоус К.В., Афанасьєва О.К. 
МЕНЕДЖМЕНТ. ПРАКТИКУМ 
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 118 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-136-2

Навчальний  посібник  призначений  допомогти  майбутнім  фа-
хівцям у галузі управління та адміністрування вивчити важливі пи-
тання теорії і практики менеджменту, скласти цілісне уявлення про 
механізм  управління  підприємством,  напрямки  розвитку  менедж-
менту,  сформувати основи для  розвитку  управлінських здібностей.  
Особливу  увагу  надано  питанням  організації  та  проведення  семі-
нарських  занять,  виконання  практичних  завдань,  організації  само-
стійної  роботи  здобувачів  вищої  освіти  з  навчальної  дисципліни   
“Менеджмент”. Навчальний посібник призначений для студентів ви-

щих навчальних закладів галузі знань “Управління та адміністрування” спеціальності “Менедж-
мент”, а також може бути використаний здобувачами вищої освіти інших галузей знань...

Парсяк В.Н.
МАРКЕТИНГ. CУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 326 с.
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2660-050-1

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні ме-
тодики  маркетингу  з  використанням  базових  концепцій  й  понять,  
вивчення  яких  передбачено  вимогами  відповідного  державного  
освітнього стандарту. Адресований студентам економічних та інже-
нерних  спеціальностей  очної,  заочної  та  післядипломної  форм  на-
вчання; може бути корисним керівникам і співробітникам маркетин-
гових служб державних і приватних підприємств, органів місцевого 
самоврядування, широкому колу зацікавлених читачів.
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Яцун Л.М., Новікова О.В., Льовшина Л.Д. та ін.
МЕНЕДЖМЕНТ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Навчальний посібник. – 2019. – 486 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978–966–2678-26-0

Навчальний  посібник  “Менеджмент  ресторанного  господарства”  
розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. В навчально-
му посібнику розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в 
ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, 
контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в сис-
темі управління бізнес-процесами підприємств ресторанного господар-
ства. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей 
“Технологія харчування у ресторанному бізнесі”, “Готельна та ресторан-
на справа”, а також буде корисним для спеціалістів та підприємців у сфе-

рі ресторанного господарства.

О.М. Білоусов, Лугінін О.Є., Морозова О.С., Соколова Л.В. 
МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 580 с.
ISВN 978-966-916-314-1
м/п, 60х84/16

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання су-
часних теорій менеджменту та маркетингу, зорієнтованих на напрямки 
національного і міжнародного туризму. В матеріалах підручника комп-
лексно висвітлено питання управлінської діяльності в організаціях сфе-
ри туризму, у тому числі на регіональному рівні (на прикладі Херсон-
ської області).  Видання відповідає освітньо-професійним програмам з  
менеджменту і маркетингу з урахуванням їх спеціалізацій у туристичній 
діяльності.  Розраховано на студентів, магістрів, аспірантів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і фахівців з на-

прямків менеджменту і маркетингу у туристичній діяльності.

Ларіна Я.С., Бабічева О.І., Буряк Р.І., Рафальська В.А. та ін.
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ 
Підручник. – 2018. – 452 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-916-443-8

У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що ви-
йшли  за  межі  національних  ринків,  використовуючи  міжнародний  
маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлені складові та особливості 
міжнародного  маркетингового  середовища,  методичні  підходи  до  
вибору  зарубіжних  ринків  та  їх  сегментів,  альтернативи  організа-
ційних форм присутності на зовнішньому ринку. Представлені різні 
підходи  до  формування  міжнародного  маркетингового  комплексу  
компанії,  її  маркетингових  стратегій,  використання  можливостей  
новітніх маркетингових інструментів в освоєнні зарубіжних ринків. 

Книга призначена для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних за-
кладів, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями міжнародного маркетингу.
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Кордзая Н.Р.
ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ. ЧАСТИНА 1
Навчальний посібник. – 2018. – 176 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-292-5

Навчальний посібник “Основи інтернет-маркетингу. Частина 1” роз-
криває  наступні  питання:  основні  поняття  інтернет-маркетингу;  мето-
дика та  особливості  пошукової  оптимізації  та  оптимізації  під  соціальні  
мережі; характерні риси та алгоритм проведення маркетингової кампанії 
у соціальних мережах та Twitter, основи ведення е-mail маркетингу. У по-
сібнику наведено питання щодо самоконтролю знань студентів, тести та 
завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник призначений для 
підготовки студентів закладів вищої  освіти різних форм навчання пер-
шого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю “Маркетинг”. Навчальний посібник може бути корисним для викладачів та студентів ма-
гістратури й аспірантури з економічних спеціальностей, науковців, підприємців різних сфер, керівників 
та співробітників маркетингових служб та рекламних агентств, широкому колу читачів.

Кордзая Н.Р.
ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ. ЧАСТИНА 2
Навчальний посібник. – 2019. – 164 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-209-3

Навчальний посібник “Основи інтернет-маркетингу. Частина 2” 
розкриває наступні питання: основні поняття інтернет-маркетингу; 
характерні  риси  та  алгоритм  проведення  маркетингової  кампанії  у  
месенджерах;  методика  та  особливості  маркетингу  у  геосоціальних  
мережах/сервісах;  основи  ведення  вірусного  маркетингу;  сутність  
advergaming; особливості контекстної та банерної реклами у просто-
рі Інтернет; основи партнерського маркетингу; методика та особли-
вості  ремаркетингу.  У  посібнику  наведено  питання  щодо  самокон-
тролю  знань  студентів,  тести  та  завдання  для  самостійної  роботи.  

Навчальний посібник призначений для підготовки студентів закладів вищої освіти різних форм 
навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціаль-
ністю “Маркетинг”. 

Бедрій Я.І., Тарнавський Є.М. та ін.
ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 260 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-065-5

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логіс-
тики,  відзначені  фактори  та  тенденції  її  розвитку,  викладені  осно-
вні  принципи логістики.  Описано особливості  закупівельної,  тран-
спортної,  розподільчої  логістики,  логістики  виробничих  процесів,  
логістики  запасів,  логістичного  сервісу.  Викладено  принципи  орга-
нізації  матеріальних  потоків  у  виробництві,  виробничого  процесу  
в часі, а також логістичного управління. Посібник розрахований на 
студентів  університетів,  академій,  інститутів,  коледжів,  технікумів,  

училищ і ліцеїв,  викладачів,  слухачів курсів підвищення кваліфікації,  а також працівників під-
приємств дистрибуції та доставки.
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Ларіна Я.С., Бабічева О.І., Романова Л.В., Антофій Н.М.
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Навчальний посібник. – 2019. – 364 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-296-3

У  навчальному  посібнику  розглядаються  зміст  та  особливості  
стратегічного маркетингу, його сучасні концепції, завдання, принци-
пи. Висвітлено роль стратегічного маркетингу в управлінні підпри-
ємствами.  Розглянуто  методи  аналізу  маркетингового  середовища,  
методичні підходи щодо сегментування та вибору цільових ринків.  
Представлені  підходи  до  вибору  маркетингових  стратегій,  вико-
ристання  можливостей  новітніх  маркетингових  інструментів  щодо  
диференціації й позиціонування, побудови конкурентних відносин. 
Розглянуто питання механізмів реалізації маркетингових стратегій.

Книга призначена для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями стратегічного маркетингу.

Ларіна Я.С., Рябчик А.В
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ
Навчальний посібник. – 2020. – 284 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-366-3

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості роз-
витку  науки  про  поведінку  споживачів,  сучасні  моделі  поведінки,  за-
вдання та принципи. Розглянуто чинники зовнішнього і внутрішнього 
впливу на поведінку споживача. Надано детальну характеристику ета-
пів  процесу  прийняття  рішень  індивідуальними  та  індустріальними  
споживачами. Описана поведінкова реакція споживачів, етапи сприй-
няття,  теорії  навчання,  формування  ставлення.  Представлені  підходи  
до  вибору  маркетингових  стратегій  як  засобів  впливу  на  споживачів,  
використання  можливостей  сучасних  маркетингових  інструментів  у  
разі  стандартних  та  особливих  проявів  споживчої  поведінки.  Розгля-

нуто кількісні  та  якісні  методи досліджень поведінки споживачів.  Книга призначена для студентів  
та аспірантів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, буде корисна всім, хто цікавиться 
питаннями психології та поведінки споживачів.

Марущак С.М., Єфімова Г.В., Пащенко О.В.
ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ 
РИЗИКАМИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 296 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-036-5

В навчальному посібнику розглядаються методологічні і  теоре-
тико-методологічні  принципи  кількісного  аналізу  і  обліку  ризику  
різних  видів  діяльності  підприємств  і  установ.  Викладені  основні  
методи зниження ризику,  а  також правила ухвалення оптимальних 
управлінських  рішень  з  врахуванням  чинників  неповної  визна-
ченості  і  ризику.  Містить  велику  кількість  прикладів  і  фактичних  
матеріалів,  які  ілюструють  теоретичні  положення.  Для  викладачів,  
аспірантів  і  студентів  економічних  спеціальностей  вищих  навчаль-

них закладів,  менеджерів  і  економістів  підприємств  і  установ різних галузей,  форм власності  і  
господарювання.
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Луцій О.П., Ларіна Я.С., Фомішина В.М., Весперіс С.З. та ін.
УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНИМИ ПРОЕКТАМИ
Навчальний посібник. – 2020. – 308 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-321-2

У навчальному посібнику розглядаються зміст, методи та інстру-
менти управління рекламними проектами. Приділяється значна ува-
га формуванню команди рекламного проекту та управління нею, пи-
танням якості рекламного проекту, оцінюванню його ефективності. 
Навчальний посібник укладений з використанням робочих програм 
аналогічних  дисциплін  національних  університетів  України  та  де-
кількох країн Західної Європи, а також враховуючи рекомендації на-
уково-методичної  ради  факультету  аграрного  менеджменту  НУБіП  
України. Посібник буде цікавим не лише для студентської молоді, але 

стане в нагоді керівникам підприємств та спонсорам майбутніх рекламних проектів.

Ломоносов А.В., Парсяк В.Н., Дибач I.Л., Жукова О.Ю.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АКТУАЛЬНІ 
АСПЕКТИ
Монографія. – 2019. – 300 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-796-5

У  монографії  викладено  теоретичні  засади  та  практичні  реко-
мендації щодо реформування менеджменту у вітчизняних закладах 
вищої  освіти (університетського менеджменту).  Розрахована на ад-
міністраторів  закладів  вищої  освіти  усіх  форм  власності  та  рівнів  
акредитації, докторантів, аспірантів, магістрів, які набувають фах за 
напрямами освіти “Економіка” та “Менеджмент”. Може бути корис-
ною широкому колу читачів, які цікавляться станом та перспектива-
ми трансформаційних процесів у невиробничій сфері. 



94

Морська література

94

Малигін Б.В. 
ВСТУП В РОЗРОБКУ НОВИХ ІДЕЙ І ТЕХНІЧНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА ФЛОТУ (рос.)
Монографія. – стереотипне видання, 2019. – 280 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-168-0

Описана теорія розробки нових ідей і  технологія технічного ме-
неджменту.  Викладено  історію  винахідництва,  показані  закони  роз-
витку  технічних  систем  і  алгоритми  вирішення  менеджментських  
завдань.  Показані  способи  мобілізації  і  застосування  ВВР  і  способи  
усунення ФП. ...  Викладено технічний менеджмент на морі  і  на  суші  
стосовно  принципам  Міжнародних  конвенцій.  Запропоновано  нові  
принципи управління охороною здоров’я персоналу транспорту і фло-
ту з урахуванням особливостей розвитку технічного менеджменту...

П’ятаков Е.Н.
ЕЛЕКТРОННА НАВІГАЦІЯ І КАРТОГРАФІЯ 
(рос.)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 336 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2660-89-0

Навчальний посібник призначений для курсантів  судноводій-
них  спеціальностей  морських  навчальних  закладів,  слухачів  кур-
сів  підвищення  кваліфікації.  У  навчальному  посібнику  викладено 
теорію і практику використання ЕКНІС для забезпечення безпеки 
мореплавання.

Горбов В.М., Сербін С.І., Мітенкова В.С.
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Підручник (англ. мовою). – 2018. – 200 с. 
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-617-7472-11-6

У книзі представлена історія виникнення, розвитку і становлен-
ня  суднової  енергетики,  її  сучасний  стан  і  досягнення.  Розглянуто  
складання, генеральний план та параметри всіх типів суднових енер-
гетичних установок, а також класифікація, структура та характерис-
тики сучасних двигунів та іншого обладнання, що використовується 
як  частина  установок.  Посібник  призначений  для  студентів  спе-
ціальності  “Суднові  електростанції  та  обладнання”  та  суміжних  
технічних спеціальностей. Він також буде корисним для курсантів 
морських навчальних закладів при вивченні загальної структури та 
функціонування суднових електростанцій.
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Черниш І.І., Колегаєв М.О.
КОНСТРУКЦІЯ СУЧАСНИХ МАЛООБЕРТОВИХ 
СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ (рос.)
Навчальний посібник. – 2018. – 142 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-928-033-6

В навчальному посібнику наведені основні вузли та деталі судно-
вого малообертових дизелів, їх призначення, принцип роботи. При-
значений  для  курсантів  та  студентів  вищих  морських  навчальних   
закладів,  які  навчаються  за  напрямом  підготовки  6.070104  “Мор-
ський та річковий транспорт”.

П’ятаков Е.Н.
МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА ЗАПОБІГАННЯ ЗІТКНЕННЮ 
СУДЕН НА МОРІ І ЗВ’ЯЗОК МЗС (рос.)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 320 с.
тв / п, 60х84 / 16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-617-7123-70-4

Навчальний посібник присвячено одному з найважливіших пи-
тань мореплавання – попередження зіткнень суден у морі. У ньому 
поряд  із  доступним  для  найширшого  кола  судноводіїв  поясненням  
Міжнародних правил попередження зіткнень суден в морі 1972 року 
(МППСС-72),  наведені тлумачення Правил, засновані на накопиче-
ному  століттями  досвіді  мореплавання.  Розширений  Міжнародний  
звід  сигналів  ознайомить  з  різними  способами  і  засобами  з  метою  

забезпечення безпеки мореплавства  і  охорони людського життя на  морі,  особливо у  випадках,  
коли виникають мовні труднощі спілкування ...

Безуцька О.П., Бень А.П., Колегаєв М.О. та ін
МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 100 с.
м/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-617-7123-75-9

Навчальний  посібник  з  дисциплін  “Менеджмент  морських  ре-
сурсів” спрямований на вивчення впливу людського фактору в про-
фесійній діяльності працівників морського та річкового транспорту. 
Курс “Менеджмент морських ресурсів” розкриває найбільш актуаль-
ні  та  гострі  питання  соціально-психологічного  клімату,  процесів  
прийняття рішень та керування роботою команди в сучасних багато-
національних екіпажах суден. Даний посібник призначений для кур-
сантів  та  студентів  морських вузів  та  коледжів,  а  також є  логічним 

доповненням у загальному комплексі спеціальної підготовки спеціалістів морської галузі.
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Малигін Б.В., Де Деуш Антоніо Бертем Да Глория
ОСНОВИ ПРИКЛАДНОГО МАГНЕТИЗМУ. РОЗРОБКА 
ТЕОРІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ МАГНІТНИМ 
ЗМІЦНЕННЯМ ДЕТАЛЕЙ МАШИН І РОЗ’ЄМНИХ 
КРІПЛЕНЬ МЕХАНІЗМІВ ТРАНСПОРТУ І ФЛОТУ (рос.)
Монографія. – стереотипне видання, 2019. – 680 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-930-150-5

Викладено  теоретичні  елементи  можливостей  керованого  маг-
нітного поля і практичне застосування досягнень прикладного маг-
нетизму  в  науці,  техніці  і  сфері  діяльності  людини.  Показано  мож-
ливості  використання  автоматизованих  систем  магнітної  обробки  
деталей механізмів, а також виробів коштів кріплення на транспорті 
та  флоті.  ...  Вперше  запропоновано  алгоритм  і  спосіб  розрахунку  

магнітного потоку необхідного для зміцнення рознімних деталей,  а  також кріпильних вузлів  з  
феромагнітних матеріалів.

Малигін Б.В. 
ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДНОВИХ 
МЕХАНІКІВ. КОНВЕНЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 
МОРЯКІВ (рос.)
Науково-технічний посібник для механічної служби флоту. – 
стереотипне видання, 2019. – 234 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-161-1

У навчальному посібнику для суднових механіків викладено ма-
теріал, знання якого необхідно будь-якому представникові механіч-
ної служби флоту, який переступає борт судна. Наведені приклади, 
знання  яких  дозволить  команді  судна  уникнути  небезпечних  ситу-
ацій,  поломок,  аварій і  порушень з непередбачуваними наслідками. 
Викладено основні закони і закономірності, знання яких забезпечить 

юридичні правила регулювання праці моряків в системі водного транспорту...

П’ятаков Е.Н.
ОСНОВИ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ТА СУПУТНИКОВОЇ 
НАВІГАЦІЇ (рос.)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 226 с. 
тв/п, 60х84/8
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-617-7123-51-3 

У навчальному посібнику розглядаються питання використання 
сучасних радіолокаційних і  супутникових систем для забезпечення 
безпеки мореплавання. Навчальний посібник призначений для слу-
хачів  курсів  підвищення кваліфікації  та  курсантів  судноводійських 
відділень навчальних закладів морського транспорту.
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Ревенко В.Ю.
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЛС І ЗАРП (рос.)
Навчальний посібник. – 2016. – 456 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-928-048-0

Викладаються  навігаційне  використання  суднових  радіоло-
каційних  станцій  (РЛС)  і  засобів  автоматичної  радіолокаційної  
прокладки  (зАРП),  рекомендації  по  використанню зАРП в  різних 
умовах плавання, розбіжність з судами на маневреному планшеті, 
використання  морських  автоматичних  ідентифікаційних  систем  
в  радіолокації,  а  також  особливості  технічної  експлуатації  РЛС  /  
зАРП на базі моделі Furuno FAR-28½7. Навчальний посібник при-
значений  для  курсантів  денної  форми  навчання  судноводійної  
спеціальності і студентів заочної форми навчання відповідної спе-

ціальності, а також фахівців з експлуатації сучасного навігаційного обладнання на судах і бере-
гових центрів управління рухом суден.

Ревенко В.Ю., Сафін І.В.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ШТУРМАНСЬКОЇ 
СЛУЖБИ НА МОРСЬКИХ СУДАХ (MARINE OPERATING 
GUIDE) (рос.)
Практичний посібник. – 2016. – 144 с. 
м/п, 60х84/8
ISBN 978-966-928-021-3

У даних рекомендаціях по організації  штурманської  служби на 
морських судах викладені основні процедури щодо забезпечення на-
вігаційної безпеки мореплавання; правил планування маршруту пе-
реходу; вимог в несенні навігаційних вахт в море, в порту і на якорі; 
плавання при несприятливих погодних умовах і  в  льодах;  роботи з  
паперовими  і  електронними  навігаційними  картами,  книгами;  об-
слуговування  навігаційного  обладнання;  управління  ресурсами  на-

вігаційного містка; управління якірними, швартових, вертолітними операціями; дії судна в над-
звичайних ситуаціях...

Ходаковський В.Ф., Литвак М.С., Смелікова В.Б. та ін.
РАДІОНАВІГАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ (рос.)
Навчальний посібник. – 2018. – 414 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-020-1

Третє видання навчального посібника призначено для учнів суд-
новодійних спеціальностей морських навчальних закладів. Викладе-
но особливості технічного виконання і навігаційного використання 
сучасних  суднових  радіонавігаційних  приладів,  застосовуваних  на  
морському транспорті.  Навчальний посібник призначений для  від-
працювання практичних навичок використання описаних приладів 
в  радарній  залі.  Складено  відповідно  до  стандартів  Міністерства  
освіти України, а також з урахуванням вимог міжнародної конвенції 
ПДНМВ 78/95.5.
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Вагущенко Л.Л.
СУДНОВІ НАВІГАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
(рос.)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 400 c.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7243-72-3

Наводяться  основні  відомості  про  суднові  навігаційно-інфор-
маційні  системи  (НІС)  і  про  використовувані  в  них  електронні  
карти.  Охарактеризовані  складові  частини,  функціональні  можли-
вості,  особливості  відображення  інформації  НІС.  Приділено  увагу  
обмеженням і недолікам розглянутих систем. Призначена для учнів 
судноводійної  спеціальності  вищих  морських  навчальних  закла-
дів,  може  бути  корисною  для  штурманського  складу  транспортних   
і рибопромислових суден.

Сторожев В.П.
ТЕХНОЛОГІЯ СУДНОРЕМОНТУ (рос.)
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 552 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-8447-61-7

Розглянуті  причини  появи  характерних  дефектів  і  ушкоджень  
деталей  суднових  технічних  засобів,  матеріали,  що  застосовуються  
в судноремонті, дефектація, вимірювання різноманітних параметрів 
деталей, оцінка технічного стану деталей суднових технічних засобів, 
ремонт і відновлення суднових енергетичних установок, допоміжних 
механізмів, трубопроводів, систем, пристроїв та різних конструкцій, 
збирання, монтаж, іспити. Розглядаються питання докового ремонту 
суден. Значна увага приділяється забезпеченню надійності суднових 

технічних засобів. Приведені критерії оцінки якості відновлених деталей, порівняльна вартість їх 
відновлення. Підручник відповідає програмі дисципліни “Технологія судноремонту”...

Малигін Б.В., Ходаковський А.В.
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДЕФЕКТАЦІЯ  
І РЕМОНТ НА СУДНІ (рос.)
Монографія. – стереотипне видання, 2019. – 268 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-147-5

У монографії описано технічне обслуговування, дефектація, а та-
кож ремонт на судні, який виконується екіпажем і механічною служ-
бою. Викладено технологічні методи виконання типових ремонтних 
робіт.  Показана  профілактика  попередження  можливих  порушень  
на  судні.  Описано  основні  причини  виникнення  небезпечних  си-
туацій  при експлуатації  судна.  Наведені  приклади порушень,  через  
які виникають небезпечні ситуації при ремонтних роботах, оглядах 
механізмів і технічної експлуатації судна. Монографія може слугува-

ти навчальним посібником для фахівців механічної служби, яка працює на річкових і морських 
промислових  судах.  Цінним  посібником  книга  може  виявитися  для  випускників  морських  на-
вчальних закладів.
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Височина І.Л., Чухрієнко Н.Д., Снісарь В.І. та ін.
АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
ЛІКАРЯМИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  
НА ОБЛАДНАННІ АМБУЛАТОРІЙ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 208 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-277-9

Посібник розрахований на лікарів-інтернів і  лікарів-слухачів зі  
спеціальності “Загальна практика – сімейна медицина” закладів (фа-
культетів) післядипломної освіти МОЗ України, які прагнуть вдоско-
налити свої практичні навички. Він містить чіткі алгоритми роботи 
з обладнанням Центрів первинної медичної (медико-санітарної) до-
помоги та його підрозділів. Видання цілком заслуговує стати настіль-
ною книгою практикуючого лікаря.

Фортунская Л.
БУКВАР ПОДОЛОГА ДЛЯ СПЕЦІВ І НЕ ТІЛЬКИ...
Посібник. Видання 4-е, перероблене і доповнене. – 2019. – 
366 с.
тв/п, 60х84/16

У книзі розглянуті найважливіші питання подології починаючи 
від будови стопи і техніки безпеки в кабінеті подолога і закінчуючи 
детальним  оглядом  методик  профілактики  та  лікування  деформа-
ції нігтьових пластинок і захворювань стопи. Як відомо, життя – це 
рух, і основна роль в русі належить, звичайно ж, ногам. Як результат, 
патологічні  зміни  на  стопах  є  поширеною  і  нагальною  проблемою.   
У зв’язку з чим, ця книга є досить актуальною як для початківців і  
практикуючих  фахівців,  так  і  людей,  яким  потрібна  профілактика  
або лікування подологічних захворювань. Результатом накопичених 

знань і досвіду стала дана книга, яка, безсумнівно, буде корисна широкому колу читачів, почина-
ючи від практикуючих подологів до людей “не в темі”, які можуть використовувати викладений 
матеріал для профілактики захворювань стопи.

Вайда Т.С.
ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА
Навчальний посібник. – 2019. – 874 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-221-5

У навчальному виданні  висвітлено основні  правила надання до-
лікарської допомоги постраждалим внаслідок отримання ними різних 
ушкоджень та  травм як  в  типових (побутових,  виробничих)  умовах,  
так і під час виникнення загрози для життя чи здоров’я в екстремаль-
них ситуаціях й в надзвичайних обставинах оперативно-службових та 
службово-бойових дій. ... Навчальний посібник розрахований на кур-
сантів (студентів, слухачів) відомчих ЗВО МВС України, які вивчають 
дисципліну “Долікарська допомога”, працівників Національної поліції, 
поліцейських  патрульної  служби,  військовослужбовців  Державної  
прикордонної служби та працівників Державної служби з надзвичай-

них ситуацій. Посібник стане в нагоді правоохоронцям й інших структурних підрозділів ОВС, а  
також водіям та  посадовим особам відповідно до вимог Закону України “Про екстрену медичну  
допомогу”.
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Вайда Т.С.
ДОВІДНИК ПОЛІЦЕЙСЬКОГО З ДОМЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ
Навчальний посібник. – 2019. – 424 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-295-6

У  науково-довідковому  виданні  вміщено  систематизовану  ін-
формацію з професійного навчання поліцейських навичкам надання 
домедичної  допомоги  потерпілим.  Розглянуто  широке  коло  понять  
екстреної  медицини  та  медицини  катастроф.  Враховано  потребу  у  
використанні  працівниками  поліції  довідкової  інформації  у  зв’язку  
із існуючими у правоохоронній діяльності небезпеками для їх життя 
та здоров’я. Термінологічний довідник містить більше 2120 статей та 
дефініцій. Для курсантів, студентів та слухачів ЗВО МВС України, по-
ліцейських підрозділів Національної поліції, наукових працівників.

Пекліна Г.П., Антипов Н.Г., Зубкова Л.П. та ін.
ВИБРАНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ 
ФАРМАКОЛОГІЇ З МЕДИЧНОЇ РЕЦЕПТУРИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 880 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-010-2

Навчальний  посібник  призначений  для  навчання  студентів  
стоматологічних  факультетів  загальної  та  клінічної  фармакології  з  
медичної  рецептурою.  ...  Особливу  увагу  приділено  питанням  не-
відкладної терапії при побічних проявах лікарських засобів. Кожен 
розділ навчального посібника включає питання для самопідготовки 
студентів і проведення початкового рівня знань по темі заняття, кла-
сифікації  лікарських  засобів,  які  найбільш  широко  застосовують  в  
стоматології ... Окремий розділ навчального посібника присвячений 

рецептурі – правильному оформленню рецепта, поняттю про тверді, м’які і рідкі лікарські фор-
ми, правильності виписування цих форм, розрахунок дози ...

Моховиков А.Н., Повєрєннова А.Г.
КРИЗА І ТРАВМА В КЛІНІЧНІЙ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ 
(рос.)
Навчальний посібник. – 2018. – 130 с.
м/п, 70х100/16
ISBN 978-966-916-648-7

До книги увійшли лекції Олександра Моховикова (1955–2015) і  
Алли Повєрєннова, прочитані в останні роки спільного викладання 
гештальт-терапії. Вони присвячені проблемам психологічної травми, 
криз, а також методології гештальт-терапії. Психологам, лікарям, ін-
шим фахівцям допомагають професій.
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Карпухіна Ю.В.
ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 308 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-082-2

У  представленому  навчальному  посібнику  показані  сучас-
ні  методи  фізичної  реабілітації.  Наведені  механізми  дії  фізичних  
факторів,  їх  лікувальні  ефекти,  розглянуті  методики  та  техніки  
проведення процедур, показання та протипоказання застосування 
фізіотерапевтичних  процедур.  Матеріал  посібника  може  бути  ви-
користаний у навчальному процесі підготовки фахівців з фізичної 
реабілітації,  медичними  сестрами  реабілітаційних  відділень,  ін-
структорами ЛФК.

Толочик І.Л., Кучерук Є.Ф.
ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ
Навчальний посібник. – 2020. – 160 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-350-2

У  навчальному  посібнику  у  певній  послідовності  розкриті  
питання про основні  категорії  медицини,  такі  як:  здоров’я,  захво-
рювання,  видужування,  розуміння  суті  яких  дає  можливість  сту-
дентам оцінювати стан здоров’я людини, основні симптоми захво-
рювань та їх профілактику.

Рекомендовано для студентів природничих спеціальностей ви-
щих навчальних закладів.

Шутурмінський В.Г., Кусик Н.Л., Рудінська О.В. 
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ  
В МЕДИЦИНІ
Навчальний посібник. – 2020. – 176 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-966-992-151-2

Розглянуто  основні  поняття  менеджменту  як  науково-обґрунто-
ваного процесу управління в медицині, зокрема в закладах державної 
та приватної форм власності. Акцент зроблено на завдання та функції 
менеджера  системи  охорони  здоров’я  в  сучасних  економічних  умо-
вах. Розглянуто сутність фінансово-економічних відносин в медици-
ні, фінансове середовище та основні моделі фінансування медицини. 
Наведено  основи  маркетингу,  аналіз  ринкових  можливостей,  марке-
тинговий підхід до управління в медицині. Навчальний посібник роз-
роблено в ілюстративній формі, що дозволить активно застосовувати 

матеріал в процесі дуальної освіти та дистанційного навчання. Для студентів та викладачів медич-
них спеціальностей закладів вищої освіти. Викладений матеріал може бути корисним для широкого 
кола читачів, зацікавлених комплексом менеджменту та маркетингу в сфері медицини.
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Толочик І.Л., Кучерук Є.Ф. 
ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ І ВАЛЕОЛОГІЯ
Навчальний посібник. – 2019. – 212 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-831-3

У  навчальному  посібнику  розкрито  зміст  і  предмет  
вікової  фізіології  та  валеології,  поняття  про  ріст  і  розвиток;  
охарактеризовані  вікові  періоди  онтогенезу  та  вікові  особливості  
розвитку  систем  організму  дітей  і  підлітків.  Знання  даних  понять  
дають змогу майбутньому педагогу виховувати бережливе ставлення 
до свого здоров’я у дітей та підлітків.  Рекомендовано для студентів 
природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Задорожна-Княгницька Л.В., Тимофєєва І.Б. 
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Навчальний посібник. – 2020. – 192 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-402-8

У  навчальному  посібнику  представлено  змістові  модулі  
навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки». Зміст посібника 
відображає  вимоги  до  вчителя  початкової  школи  та  особливості  
його  професійної  діяльності  в  умовах  реалізації  Концепції  Нової  
української  школи.  Посібник  містить  методичне  забезпечення:  
програму  навчальної  дисципліни;  курс  лекцій,  зміст  семінарсько-
практичних  занять;  завдання  для  самостійної  та  індивідуальної  
роботи;  тематику  рефератів  та  методичні  рекомендації  щодо  їх  
написання;  питання  для  самоконтролю  та  підсумкового  контролю,  
короткий  термінологічний  словник.  Навчальне  видання  стане  

в  нагоді  здобувачам  вищої  освіти  за  спеціальністю  013  Початкова  освіта  та  викладачам  
університетів, які здійснюють професійну підготовку фахівців за цією спеціальністю.

Маєвська Л.М.
ЕТНОПЕДАГОГІКА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 288 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-045-7

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчаль-
них закладів. Він містить навчальну і робочу програми курсу “Етнопе-
дагогіка”, виклад змісту лекцій, інструктивно-методичні матеріали щодо 
виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи у підго-
товці  до практичних занять,  творчі  професійно-орієнтовані  завдання,  
словник основних термінів і понять з етнопедагогіки. Посібник стане в 
нагоді викладачам вищої школи, що готують спеціалістів для професій-
ної діяльності в соціокультурному освітньому просторі, слухачам і ви-

кладачам курсів підвищення кваліфікації, усім, хто цікавиться проблемами формування основ між-
культурної толерантності у просторі діалогу етнокультур.
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Заброцький М.М., Шапошникова Ю.Г.
ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ. ЛЕКЦІЇ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 144 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-123-2

У  посібнику  на  основі  досягнень  сучасної  психологічної  науки  
систематизовано та представлено відомості з педагогічної психології, 
що розкривають особливості та закономірності розвитку особистос-
ті в умовах навчально-виховного процесу. Адресований викладачам 
та студентам вищих навчальних закладів.

Задорожна-Княгницька Л.В.
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Навчальний посібник. – 2020. – 364 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-376-2

У  навчальному  посібнику  розглядається  розвиток  школи  й  
освіти,  діяльність  та  творча  спадщина  визначних  представників  
вітчизняної  педагогічної  думки  від  часів  Київської  Русі-України  до  
кінця  XX  століття.  Викладено  інформативний  матеріал  за  темами  
змістових  модулів,  зміст  самостійної  роботи,  плани  семінарських  
занять  та  методичні  рекомендації  щодо  вивчення  матеріалу  курсу.  
Навчальне видання побудоване за вимогами кредитно-трансферної 
системи організації навчання й адресоване викладачам та студентам 
педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Туркот Т.І., Коновал О.А. 
ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ  
ВИЩОЇ ШКОЛИ (В ЕКОЛОГІЇ)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 466 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-92-7

У посібнику висвітлені загальні засади психології  та педагогіки ви-
щої школи: закономірності, принципи, форми, методи, зміст вищої еко-
логічної  освіти,  традиційні  та  інноваційні  технології  навчання  в  сучас-
ному ВНЗ, соціально-психологічні особливості сучасного студентства та 
можливості  їх  урахування  у  навчально-виховному  процесі...  Посібник  
адресований студентам-екологам вищих навчальних закладів,  магі-

странтам, аспірантам, викладачам, слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації.  Його 
доцільно  використовувати  в  процесі  самоосвіти  всім,  кого  цікавлять  проблеми  навчання  і  ви-
ховання студентської молоді.
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Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Фатхутдінова О.В. 
ПРАВОВА ПЕДАГОГІКА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 326 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-058-7

У навчальному посібнику  в  межах  аналізу  галузевої  педагогіки  
в системі науки про освіту, навчання та виховання розкрито теоре-
тико-методологічні  основи  правової  педагогіки,  ключові  проблеми  
виховання та  навчання осіб  із  девіантною поведінкою,  особливості  
правового виховання в роботі із перевиховання засуджених. Для ма-
гістрів спеціальності “Правознавство”, викладачів, а також усіх, хто 
цікавиться проблемами правової педагогіки.

Зарицька В.В. 
ПСИХОЛОГІЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Монографія. – 2018. – 280 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-470-4

У  монографії  представлені  результати  дослідження  одного   
з  маловивчених  психологічних  феноменів  –  емоційного  інтелекту  і  
його ролі у підготовці особистості до професійної діяльності. Наве-
дено теоретичний аналіз підходів до визначення поняття, сутності та 
структури  емоційного  інтелекту  в  системі  сучасної  науки,  виділені  
характерні  особливості  основних складових емоційного  інтелекту  і  
передумови  його  розвитку.  Для  психологів,  викладачів,  аспірантів,  
студентів та всіх, кому цікавий особистісне та кар'єрне зростання.

Туркот Т.І. 
ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА 
ВИЩОЇ ШКОЛИ В ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ
Навчальний посібник (2-ге вид. доповнене). – стереотипне 
видання, 2018. – 516 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-49-1

Висвітлені  загальні  засади  педагогіки  вищої  школи:  витоки,  
етапи  становлення  і  перспективи  розвитку  вищої  школи  України;  
закономірності,  принципи,  форми,  методи,  традиційні  та  іннова-
ційні технології навчання в сучасному ВНЗ; соціально-психологічні 
особливості  сучасного  студентства  та  можливості  їх  урахування  в  
навчально-виховному  процесі.  ...  Посібник  адресований  студентам  
магістратури  вищих  навчальних  закладів,  аспірантам,  викладачам.  

Його доцільно використовувати в процесі самоосвіти всім, кого цікавлять проблеми навчання і 
виховання студентської молоді.
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Зарицька В.В., Лапа В.М. 
ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ  
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Монографія. – 2019. – 210 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-925-9

Монографія  містить  теоретичне  обґрунтування  та  результати  
емпіричного дослідження комунікативної толерантності учнів стар-
ших класів в умовах інклюзивного навчання. Теоретично обґрунто-
вано й емпірично підтверджено доцільність розгляду психологічної 
структури комунікативної толерантності старшокласників через ха-
рактеристику її поведінкового, когнітивного, емоційного і регуляцій-
ного  компонентів.  Для  психологів,  педагогів,  соціальних  педагогів,  
вчителів, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.

Зарицька В.В.
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Навчальний посібник. – 2019. – 380 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-687-6

У посібнику викладені теоретичні основи психології конфлікту, 
розкрито  сутність,  функції,  класифікацію,  структуру,  характерис-
тики складових, динаміку конфлікту, моделі поведінки особистості 
в конфлікті, особливості ведення переговорів у конфліктних ситуа-
ціях, в екстремальних умовах, вплив емоційного інтелекту особис-
тості на процес протікання і розв’язання конфліктів конструктив-
ними  засобами.  З  метою  полегшення  вивчення  даної  дисципліни  
у  посібнику  дається  перелік  контрольних  запитань,  проблемних  
запитань, можливих тем рефератів, завдання, вправи, список реко-

мендованої літератури до кожної теми. Посібник призначений для студентів, викладачів вищих 
навчальних закладів і коледжів, для широкого кола читачів.

Зарицька В.В. 
ПСИХОЛОГІЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Монографія. – 2019. – 242 с.
тв/п, 70х100/16
ISВN 978-966-916-843-6

У  монографії  представлено  результати  дослідження  одного  з  
актуальних  психологічних  феноменів  –  самореалізації  особистості  
та  її  ролі  у  житті  сучасної  людини.  Висвітлено  теоретичний  аналіз  
підходів до визначення поняття, сутності і структури самореалізації 
у просторі сучасної науки; обґрунтовано теоретичні і методологічні 
основи дослідження цього феномену; визначено характерні особли-
вості  основних  складових  самореалізації  та  шляхів  його  розвитку.  
Для психологів, педагогів, соціальних педагогів, вчителів, викладачів, 

аспірантів, студентів та широкого кола читачів.
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Попович І.С. 
ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ 
ОСОБИСТОСТІ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Навчально-методичний посібник. – 2019. – 158 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-294-9

Навчально-методичний  посібник  присвячений  вивченню  соці-
альних  очікувань  особистості.  У  посібнику  подано  теоретико-мето-
дологічні  основи,  теоретико-емпіричне  обґрунтування  та  прикладні  
аспекти  актуального  соціально-психологічного  феномену.  Створено  
комплекс  методичних  вказівок  і  рекомендацій  з  вивчення  психоло-
гічних змістових параметрів соціальних очікувань особистості: рівнів 
сформованості,  функцій,  механізмів,  типологічних  класифікаційних  
ознак;  скрупульозному  аналізуванні  окреслених  параметрів  соціаль-
них  очікувань  особистості.  Мета,  композиція  і  зміст  навчально-ме-

тодичного видання допоможуть розкрити особливості соціальної поведінки, міжособистісної вза-
ємодії людини з оточенням, інтегрують в собі знання  інших навчальних дисциплін. Для викладачів 
закладів вищої освіти, психологів, студентів, аспірантів, а також широкого кола читачів.

Гура О.І., Гура Т.Є.
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ  
СОЦІАЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 212 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-066-2

У навчальному посібнику на основі  інтеграції  наукових здобутків  
вітчизняної  та  зарубіжної  психологічної  теорії  і  практики  управління  
розкрито  особливості  поведінки  людей  в  організованих  соціальних  
системах, визначено й охарактеризовано соціально-психологічні явища 
та закономірності, що зумовлюють її специфіку. Матеріал розподілено 
на смислові модулі, вивчення яких створює умови для оволодіння май-
бутніми фахівцями системою професійних знань ...,  вмінь та  навичок  

практичної діяльності ...(забезпечується виконанням індивідуальних завдань, вправ для практичних 
занять, методів діагностики, матеріалами для аналізу та обговорення). Видання призначено для сту-
дентів вищих навчальних закладів.

Ващук О.П.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ОСОБИСТОСТІ
Навчальний посібник. – 2017. – 108 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-428-5

У посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання пси-
хофізіологічної  діагностики  особистості,  зміст  невербальної  ін-
формації  у  психофізіологічній  діагностиці  особистості,  методику  
проведення психофізіологічної діагностики особистості.  Посібник 
укладено на основі  чинного законодавства України,  наукової  кри-
міналістичної і психофізіологічної літератури та емпіричних й ста-
тистичних даних. У посібнику визначені питання лекційного мате-
ріалу,  запропоновано  плани  проведення  практичних  занять,  види 
самостійної роботи, а також рекомендовані нормативні та наукові 
джерела.  Навчально-методичний  посібник  розрахований  на  ви-

кладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців, юристів-практиків та практиків 
інших галузей знань.
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Ісаєнко В.М., Рідей Н.М., Навроцька Д.В., Уліщенко А.Б. 
СИНЕРГЕТИЧНА ПЕДАГОГІКА
Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене 
та перероблене. – 2019. – 416 c.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-207-9

Науково-методичний  посібник  підготовлено  для  викладачів,  
педагогів,  керівників  навчальних  закладів,  для  здобувачів  освіти  
післядипломної  підготовки.  На  засадах  сталого  розвитку,  відпо-
відно до принципу випереджувальності, висвітлюються концепту-
альні,  теоретико-методологічні,  функціональні  та  компетентнісні  
засади  становлення  синергетичної  педагогіки  як  нової  міждисци-
плінарної  галузі  професійно-педагогічної  діяльності,  адекватної  
сучасним  інтеграційним  та  андрагогічним  процесам  розвитку  на-

ціональної системи освіти та законодавчо визначеному принципу сприяння сталому розвитку 
суспільства шляхом створення синергетичних умов для розвитку освіти протягом життя. ...

Зарицька В.В., Шульженко Д.І., Козарик О.С. та ін.
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Монографія. – 2020. – 208 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-942-6

... Розглянуто особливості усвідомлення власних емоцій як чинника 
розумної  поведінки  сучасного  фахівця,  особливості  формування  емо-
ційної компетентності  у системі сучасної освіти,  емоційний інтелект як  
чинник розвитку особистості у системі освіти, психологічні аспекти про-
яву ситуативної тривожності студентів, особливості психології аутичної 
дитини, особливості формування комунікативної толерантності в умовах 
інклюзивної освіти; сутність розумових технологій у системі професійної 
підготовки  майбутніх  викладачів  психології;  технології  розвитку  осо-
бистості  засобами  освітнього  процесу;  особливості  формування  нової  

інформаційної культури особистості  та вплив інформаційних технологій на всі  сфери її  життєдіяль-
ності; психологічні складові салютогенетичної спрямованості та її формування у особистості в період  
розвитку; соціально-психологічні чинники лідерських властивостей студентів із сільської місцевості... 

Задорожна-Княгницька Л. В.
УПРАВЛІНСЬКА ДЕОНТОЛОГІЯ
Навчальний посібник. – 2020. – 248 c.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-373-1

У навчальному посібнику розглядається зміст навчального кур-
су «Управлінська деонтологія», висвітлюється історія становлення та 
розвитку деонтологічного знання у сфері управління освітою в Украї-
ні, подається сучасне трактування проблематики, що розглядається. 
Пропонуються  типові  форми  освітньої  діяльності,  що  сприяють  
успішному  засвоєнню  теоретичного  матеріалу.  Видання  побудова-
не за вимогами кредитно-модульної системи організації навчання й 
адресоване викладачам та здобувачам вищої освіти ступеня магістра 
за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління закладом освіти).
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Єфімова А.В., Ревенко С.П., Дикуха В.С., Доманчук Д.С.  
ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ, ЗАПОБІГАННЯ  
ТА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ НАСИЛЬСТВА
Підручник. – 2019. – 176 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-748-4

У  посібнику  висвітлена  тема  насильства,  чинники  виникнен-
ня насильства у  різних соціальних групах,  протидія  та  запобігання  
булінгу,  подолання наслідків насильства.  Описані  технології  прове-
дення соціально-психологічних тренінгів їх структура. Представлена 
програма  соціально-психологічних  тренінгів,  спрямована  на  попе-
редження та подолання наслідків насильства.
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Коломоєць Т.О., Кукурудз Р.О., Кузенко Л.В., Шарая А.А. 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчально-методичний посібник. – 2018. – 84 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-541-1

У  навчальному  посібнику  у  систематизованому  вигляді  по-
дається  основний  матеріал  із  базових  тем  навчальної  дисципліни  
“Адміністративне  право”,  завдання  для  набуття  практичних  компе-
тентностей, списки основної та додаткової літератури, завдання для 
самостійної роботи. Для науковців, практичних працівників, викла-
дачів і студентів, широкого кола читачів.

Берлач А.І., Смокович М.І., Чернишова В.Ю., Берізко В.М. 
100 ВІДПОВІДЕЙ НА 100 ПИТАНЬ  
З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Навчальний посібник. – 2019. – 252 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-262-8

У навчальному посібнику представлено основні питання, що 
можуть виникнути під час дослідження тематики адміністратив-
ної  відповідальності  за  системою  “питання-відповідь”.  Запро-
понований  матеріал  обумовлений  українською  та  європейською  
доктринами  адміністративного  права.  Значну  увагу  приділено  
правозастосовчій практиці.  Розраховано на студентів, аспірантів 
та  викладачів  юридичних  навчальних  закладів,  а  також  усіх,  хто 
цікавиться сучасними проблемами адміністративної відповідаль-

ності та адміністративного права.

Гловюк І.В., Лукашкіна Т.В., Стоянов М.М., Малахова О.В. 
АДВОКАТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ  
В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ
Навчально-практичний компендіум. – 2020. – 364 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-082-9

Навчально-практичний компендіум підготовлений для здобу-
вачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу 
«Адвокат  при  здійсненні  судового  контролю  в  досудовому  роз-
слідуванні».  Компендіум  містить  матеріали  для  вивчення,  плани 
практичних  занять,  завдання  для  самостійної  роботи,  питання,  
задачі,  завдання  або  кейси  для  підсумкового  контролю  знань  і  
вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу. 
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Білан С.В., Мацюк В.Я., Рябченко О.П. та ін.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Навчальний посібник. – 2019. – 246 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-737-8

У навчальному посібнику наведено шляхи розвитку та  вдоско-
налення чинного законодавства у сфері протидії тінізації економіки 
та формування системи суб’єктів такої протидії, до якої маємо вклю-
чати суб’єктів, метою діяльності яких є: формування державної по-
літики у сфері економіки; реалізація відповідної державної політики, 
зокрема  щодо  забезпечення  контролю  у  відповідних  сферах,  запо-
бігання корупції, протидії злочинності (зокрема, легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом); захист прав і свобод 
людини і  громадянина.  ...  Розв’язання практичних завдань,  стане  у  
нагоді  під  час  закріплення  отриманих  теоретичних  знань,  допомо-

же успішно засвоїти окремі найбільш важливі в практичному значенні питання курсу, отримати 
навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами та правильного їх застосування.

Буглак Ю.О., Ртищева Т.О. 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
Монографія. – 2019. – 184 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-763-7

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-пра-
вового  статусу  помічника-консультанта  народного  депутата  України.  
Сформульовано нові теоретичні положення, розкрита юридична при-
рода  адміністративно-правового  статусу  помічника-консультанта  на-
родного депутата України. Визначено його властиві природно-правові  
й законодавчі ознаки, як посадової особи патронатної служби законо-
давчої гілки влади. ... Обґрунтовано відповідні висновки, рекомендації  
та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у за-

значеній сфері. Призначається для Народних депутатів України та їх помічників, посадових осіб апа-
рату Верховної Ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування, вчених, аспірантів, студентів 
вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться аналізованою проблематикою.

Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. та ін.  
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ПОВНИЙ КУРС
Підручник. – 2020. – 584 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-966-289-367-0

У підручнику подано повний курс адміністративного права.  За 
основу взято теоретичні положення та практику діяльності публіч-
ної  адміністрації,  що  відповідає  цінностям  людиноцентрист-ської  
теорії  ,  коли  публічна  адміністрація  має  якнайповніше  задоволь-
няти  права,  свободи  й  законні  інтереси  приватних  осіб  відповідно  
до  цінностей  ЄС.  Підручник  може  бути  використано  студентами  в  
освітньому процесі, аспірантами, викладачами навчальних закладів, 
науковцями,  членами уряду України та  іншими посадовими особа-
ми органів публічної влади, народними депутатами, апаратом суду, 

активістами  громадських  об’єднань,  а  також  усіма,  хто  цікавиться  адміністративним  правом.  
Підручник стане в нагоді під час підготовки до вступних випробувань і під час вступу на осно-
ві ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право».
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Гловюк І.В., Стоянов М.М., Завтур В.А.  
ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Навчально-практичний компендіум. – 2020. – 420 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-081-2

Навчально-методичний  компендіум  підготовлений  для  здобу-
вачів  вищої  освіти  для  підготовки  до  занять  зі  спеціального  курсу  
«Використання практики Європейського суду з прав людини у кри-
мінальному  провадженні».  Містить  матеріали  для  вивчення,  плани  
практичних  занять,  завдання  для  самостійної  роботи,  питання,  за-
дачі,  завдання  або  кейси  для  підсумкового  контролю  знань  і  вмінь  
здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу.

Подцерковний О.П., Олюха В.Г., Квасніцька О.О. та ін.
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Підручник.  Видання  3-тє,  доповнене  та  перероблене.  –   
2018. – 612 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-928-313-9

У  підручнику  розглядаються  в  теоретичному  і  практичному  
аспекті  положення  Господарського  кодексу  України  і  спеціального  
господарського  законодавства  України.  Особлива  увага  приділена  
питанням становлення  господарського  права  як  самостійній  галузі  
права, методам державного впливу на економіку, правовому статусу 
суб’єктів господарювання, специфіці інститутів господарського пра-
ва в порівнянні із загальноцивільним регулюванням. Розраховано на 
практикуючих юристів, підприємців, викладачів, студентів юридич-

них і економічних вузів, широкий круг читачів.

Ковтун О.В., Татаров О.Ю.
ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 
ПРО ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ПЕРЕШКОДЖАННЯМ 
ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЖУРНАЛІСТІВ
Монографія – 2019. – 228 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-865-8

У монографічному дослідженні здійснено комплексне, з урахуван-
ням останніх законодавчих змін та нових напрямів розвитку сучасної 
юридичної науки, дослідження питань розслідування перешкоджання 
законній професійній діяльності журналістів. У результаті досліджен-
ня  визначено  особливості  доказування  у  кримінальних  проваджен-
нях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній 

діяльності журналістів, а також розроблено науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації з удо-
сконалення кримінального процесуального законодавства і практики його застосування. ...
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Смирнов А.О., Курись А.С., Столітній А.В. та ін.
ЗАБОРОНА КАТУВАННЯ: ПРАКТИКА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ, 
МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ  
ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Науково-практичний посібник. – 2019. – 820 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-617-7850-01-3

У науково-практичному посібнику з урахуванням європейсько-
го законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні 
заборони катування.

Видання  буде  корисним  для  працівників  органів  прокуратури  
та інших правоохоронних органів, суддів, адвокатів, викладачів і на-

укових працівників, аспірантів, студентів та курсантів юридичних закладів вищої освіти, а також 
усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.

Кельман М.С., Стратонов В.М.
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА
Підручник. – 2020. – 742 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-348-9

Підручник  висвітлює  питання  загальної  теорії   права  з  ураху-
ванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. 
Поряд  із  традиційними темами у  ньому  вміщено розділи,  що відо-
бражають зміни в теорії права, української державності та галузево-
му законодавстві. При викладенні матеріалу автори використовують 
нові  методичні  підходи,  методи,  прийоми,  теоретичні  положення,  
висвітлюють  актуальні  проблеми  сучасної   правової  дійсності.  Чи-
тачам пропонується практикум, в якому вміщені схеми, тести, прак-
тичні ситуації, завдання, кросворди тощо.

Розрахований на широку аудиторію – студентів,  слухачів,  магістрів,  аспірантів,  викладачів  
юридичних  вузів  і  фахівців  у  сфері  загальнотеоретичного  правознавства,  а  також  читачів,  які  
цікавляться проблемами правознавства.

За ред. Каракаша І.І., Харитонової Т.Є., Черемнової А.І. 
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчальний посібник. – 2018. – 384 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-565-7

У  навчальному  посібнику  “Екологічне  право  України”  розгля-
нуто  актуальні  питання  визначення  предмету,  методів  та  принципів  
екологічного  права,  дослідження  його  джерел,  екологічних  прав  та  
обов’язків  фізичних  та  юридичних  осіб,  зазначено  та  опрацьовано  
правове  регулювання  використання  та  охорони  природних  об’єктів,  
правовий  режим  особливо  охоронюваних  природних  територій  та  
об’єктів,  екологічно  уражених  територій,  правове  забезпечення  еко-
логічної  безпеки,  охорони  навколишнього  природного  середовища  
міст та інших населених пунктів, а також навколишнього середовища 

в промисловості, енергетиці та на транспорті, у сільському господарстві, правове регулювання по-
водження з відходами, застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та 
здійснення міжнародно-правової охорони навколишнього середовища тощо.
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Рязанов М.Ю., Федоров В.А. 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ: 
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ
Навчально-методичний посібник. – 2018. – 112 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-534-3

Посібник  призначений  для  підготовки  фахівців  за  спеціальніс-
тю “Право”. Автори посібника мають на меті орієнтувати студентів 
у доволі великому обсязі  інформації,  наголосити на найбільш ціка-
вих і важких питаннях, що входять до курсу. Навчальна дисципліна 
“Загальнотеоретична  юриспруденція”  є  необхідним  компонентом  
загальнотеоретичної  професійної  підготовки  юриста,  метою  якої  
є  вироблення  та  закріплення  навичок  та  умінь  практичного  засто-
сування  права.  Навчально-методичний  посібник  розрахований  на  

викладачів  студентів  аспірантів,  а  також  усіх,  хто  цікавиться  питаннями  загальнотеоретичної  
юриспруденції.

Діхтієвський П.В., Бучинський О.Й.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ 
СПОРІВ
Монографія. – 2020. – 232 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-956-3

Монографію  присвячено  комплексному  дослідженню  теоретичних  
та  практичних  питань,  пов’язаних  з  ґрунтовним  вивченням  положень  
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у поєднанні 
з практикою її тлумачення та застосування Європейським судом з прав 
людини,  яка  виступає  фундаментальним  джерелом  міжнародно-право-
вих гарантій, що визначають належний порядок вирішення податкових 
спорів. ... Викладено низку нових теоретичних положень і висновків, що 
розкривають теоретичні засади практики Європейського суду з прав лю-

дини з питань вирішення податкових спорів та її вплив на податкове законодавство України і його за-
стосування під час вирішення податкових спорів. Для працівників органів законодавчої, виконавчої та 
судової влади, практикуючих юристів у сфері оподаткування, науковців, викладачів, аспірантів, ...

Баштанник В.В., Липовська Н.А., Рагімов Ф.В. та ін.
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Навчальний посібник. Видання друге. – 2019.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-305-2

Навчальний  посібник  містить  матеріали  для  підготовки  дер-
жавних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  з  
питань  реалізації  державної  антикорупційної  політики;  методичні  
рекомендації  щодо  застосування  норм  Закону  України  “Про  запо-
бігання  корупції”;  основні  навчально-методичні  матеріали  для  за-
своєння  теоретичних  положень,  вироблення  вмінь  та  практичних  
навичок з дисциплін “Запобігання і протидія корупції”, “Право в пу-
блічному управлінні”. Для слухачів програми підготовки бакалаврів 
та магістрів всіх форм навчання за спеціальністю “Публічне управ-

ління і адміністрування”, а також для державних службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування, які проходять курси підвищення кваліфікації.
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Козодаєв С.П., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Громовчук М.В.
ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ БІОМЕДИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Монографія. – 2018. – 172 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-504-6

Монографія  присвячена  розробці  науково-обґрунтованої  кон-
цепції конституційно-правових засад захисту прав і свобод людини 
і  громадянина  в  процесі  проведення  біомедичних  досліджень.  Для  
науковців,  викладачів,  аспірантів,  студентів,  посадових  осіб  органів  
державної влади та місцевого самоврядування, а також інших осіб, які 
цікавляться питаннями забезпечення ефективного захисту прав паці-
єнтів, які залучаються до медичних експериментів і досліджень.

Аксенко В.Д., Дрозд В.Г, Чернявський С.С. та ін.
ЗБІРНИК БЛАНКІВ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Навчальний посібник. – 2017. – 360 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-355-4

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть скла-
датися  у  кримінальному  провадженні.  Видання  розраховане  для  
використання в практичній роботі  слідчими, співробітниками опе-
ративних підрозділів,  детективами,  прокурорами,  суддями,  адвока-
тами, а також у своїй діяльності науковцями, науково-педагогічними 
працівниками та здобувачами вищої освіти.

Романадзе Л.Д., Цибульов П.М., Кулініч О.О. 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 424 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-085-3

У  підручнику  містяться  матеріали,  що  відповідають  вимогам  
навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність”.  ...  Надається ре-
комендований  перелік  нормативно-правових  актів  та  узагальнень  
судової  практики  з  питань  інтелектуальної  власності,  перелік  на-
вчальної  та  навчально-методичної  літератури,  рекомендованої  для  
ознайомлення  під  час  вивчення  курсу.  ...  Підручник  розрахований  
на студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних пра-
цівників вищих навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, 

здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності.
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Діордіца І.В.
КІБЕРБЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СТАН  
ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Монографія. – 2017. – 548 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-500-8

Монографію  присвячено  теоретико-правовим  засадам  форму-
вання та розвитку кібербезпекової політики в Україні.  ...  Проаналі-
зовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють 
інформаційні  відносини  у  сфері  кібербезпеки.  Визначено  основні  
ознаки  кібербезпекової  функції  та  політики.  Охарактеризовано  
складові  правовідносин,  що  виникають  та  складаються  у  сфері  кі-
бербезпеки. Визначено правову природу загроз у сфері кібербезпеки, 
напрями розбудови національної  системи кібербезпеки.  Окреслено 

особливості правового режиму кібербезпекової політики в окремих країнах, а також підготовки 
фахівців у сфері кібербезпеки. 

Мішина Н.В., Міхальов В.О., Куранін В.О. та ін.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Підручник. – 2019. – 644 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-289-5

Підручник  “Kонституційне  право  зарубіжних  країн”  струк-
турно  поділений  на  дві  частини  –  загальну,  в  якій  розглядаються  
основні  інститути  конституційного  права  в  зарубіжних  країнах  
(безпосередня демократія, глава держави, парламенти, уряди та ін.) 
та особливу, яка присвячена основам конституційного права таких 
країн, як Сполучене королівство Великобританії і Північної Ірлан-
дії, Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, 
Французька Республіка, Японія. Для студентів, аспірантів і  викла-
дачів  юридичних  та  гуманітарних  вузів  і  факультетів.  Підручник  
може бути корисний широкому колу осіб, які цікавляться пробле-

мами конституційного права в зарубіжних країнах.

Алмаші І.М., Алмаші М.М., Белюга А.В. та ін.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Підручник. Видання 9, перероб. та доп. – 2018. – 462 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-622-7

Підручник може бути корисним для кожного без винятку члена 
суспільства,  оскільки обізнаність в  конституційному праві  України 
дозволяє особі бути впевненою у прийнятих нею рішеннях, на якій 
би роботі вона не працювала та які б посади не займала. Знання по-
ложень Конституції України дозволить підвищити рівень правосві-
домості громадян нашої держави та виробить стійку позицію не бути 
байдужим до подій загальнодержавного та місцевого значення.
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Чехович Т.В.  
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП РІВНОСТІ ГРОМАДЯН 
ПЕРЕД ЗАКОНОМ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Монографія. – 2019. – 584 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-945-7

Монографію  присвячено  з’ясуванню  сутності  конституційного  
принципу рівності взагалі та у публічному управлінні зокрема, а та-
кож розробленню комплексного  та  системного  механізму адмініст-
ративно-правового  забезпечення  його  гарантування  та  реалізації.  
Робота  буде  цікавою  для  вчених,  викладачів  права,  практикуючих  
юристів, а також широкого загалу читачів, які цікавляться сучасни-
ми питаннями організації та здійснення публічного управління. 

Аленін Ю.П., Аркуша Л.І., Тіщенко В.В. та ін.
КРИМІНАЛІСТИКА
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 556 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-916-324-0

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки 
криміналістики  та  її  розділів,  криміналістичні  засоби,  прийоми  і  
методи роботи із слідами злочинів і злочинців, іншою інформацією 
про  обставини  вчинення  злочинних  діянь,  тактичні  та  методичні  
засади  розслідування  окремих  видів  злочинів.  Значну  увагу  при-
ділено  криміналістичним  поняттям  й  категоріям,  тактиці  слідчих  
(розшукових)  дій,  а  також  технологічному  підходу  до  організації  
розслідування  злочинів.  Підручник  призначений  студентам  та  
викладачам,  аспірантам  та  науковцям-правникам,  буде  корисний  
юристам-практикам.

Комісарчук Р.В. 
КРИМІНАЛІСТИЧНА АДВОКАТОЛОГІЯ (ТЕХНОЛОГІЯ 
ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
УКРАЇНИ)
Навчально-методичний посібник. – 2019. – 188 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-576-3

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоре-
тичні положення криміналістичної адвокатології та її розділів, кри-
мінальні процесуальні гарантії адвокатської діяльності, основи так-
тики професійного захисту на стадії досудового розслідування та на 
стадії судового кримінального провадження, тактико-етичні основи 
вирішення внутрішньо-рольових ситуацій захисту. Навчально-мето-
дичний посібник призначений студентам та викладачам, аспірантам 

та науковцям-практикам, буде корисний юристам-практикам.



117

Право

117

Куц В.М., Цховребов А.О. 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА БЕЗПОСЕРЕДНЄ ВТРУЧАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВОПОРЯДКУ 
Монографія. – 2020. – 184 с.
м/п, 60х90/16
ISBN 978-617-7850-13-6

Висвітлюються  дискусійні  аспекти  криміналізації  безпосеред-
нього  втручання  в  діяльність  із  забезпечення  правопорядку,  аналі-
зуються об’єктивні та суб’єктивні ознаки такого втручання; характе-
ризуються форми кримінальної відповідальності за його вчинення і 
звільнення від неї, вносяться пропозиції щодо удосконалення їх за-
конодавчої регламентації.

Видання  розраховане  на  фахівців-криміналістів,  студентів  та  
слухачів вищих закладів освіти правничого профілю, а також усіх,  хто цікавиться проблемами 
кримінально-правового забезпечення протидії злочинності.

Ващук О.П.
КРИМІНАЛІСТИЧНА НЕВЕРБАЛІСТИКА
Навчально-методичний посібник.  – 2017. – 88 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-423-0

У  навчально-методичному  посібнику  розглянуто  наукові  пи-
тання криміналістичної  невербалістики,  її  теоретичні  та  методоло-
гічні  основи,  онтологію криміналістичної  невербалістики,  психофі-
зіологічні  основи  дослідження  невербальної  інформації.  Посібник  
укладено  на  основі  чинного  нормативного  законодавства  України,  
криміналістичної  і  психологічної  літератури,  емпіричних  і  статис-
тичних даних. У посібнику визначені питання лекційного матеріалу, 
запропоновано плани практичних занять і види самостійної роботи, 
окреслені питання для підсумкового контролю знань, а також реко-
мендована  література.  Навчально-методичний  посібник  розрахо-

ваний на викладачів та студентів вищих навчальних закладів,  науковців,  юристів-практиків та 
практиків інших галузей знань.

Кузьмін Е.Е.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Навчально-методичний посібник. Частина 2. – 2018. – 96 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-692-0

Навчально-методичний  посібник  з  дисципліни  “Кримінальне  
право  зарубіжних  країн”  містить  передмову,  загальні  положення,  
план  навчального  процесу,  структуру  навчальної  дисципліни,  пла-
ни практичних занять,  перелік  питань  для  підготовки до  екзамену,  
а  також  перелік  рекомендованих  джерел,  що  повинні  допомогти  
студентам  в  організації  самостійної  роботи  в  процесі  навчання.  
Для  студентів  3  курсу  Факультету  прокуратури та  слідства  (кримі-
нальної юстиції) денної форми навчання, першого (бакалаврського) 
освітньо-кваліфікаційного  рівня,  з  галузі  знань  08  “Право”,  за  спе-
ціальністю 081 “Право”, аспірантів та викладачів вищих навчальних 

закладів юридичного профілю, а також для всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права 
зарубіжних країн.
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Фріс П.Л.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.  
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Підручник. – 2018. – 394 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-928-242-2

У підручнику, відповідно до програмових вимог, висвітлюються 
питання Загальної частини кримінального права України. Розгляну-
то зміст та основні положення інститутів та норм Загальної частини 
кримінального права, висвітлені підходи до їх змісту видатних вче-
них ХІХ-ХХІ ст., проаналізовано історію нормативного регулювання 
цих інститутів та норм протягом цього історичного періоду. Норма-
тивний матеріал подано станом на 1 січня 2018 року.

Ступник Я.В.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.  
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Навчально-методичний посібник. – 2017. – 716 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-210-6

Навчально-методичний  посібник  з  дисципліни  “Кримінальне  
право України. Особлива частина” складений за вимогами кредитно-
модульної  системи і  містить  структуру  програми навчального  кур-
су, опорний конспект лекцій, тематичний план семінарських занять, 
основні  критерії  оцінювання  знань  студентів,  орієнтовний  перелік  
питань для підсумкового контролю та перелік рекомендованої літе-
ратури.  У  посібнику  систематизовано  основні  питання  Особливої  
частини кримінального права України, що дозволить студентам за-
своїти основи методики й техніки аналізу окремих складів злочинів, 

їх елементи та ознаки. Для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, виклада-
чів, аспірантів, науковців, практичних працівників, ...

Сопілко І.М., Лихова С.Я., Лисько Т.Д.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчальний посібник. – 2020. – 456 с.
м/п, 70х100/16
ISBN 978-966-992-085-0

У  навчальному  посібнику  висвітлюються  основні  питання  За-
гальної  та  Особливої  частин  кримінального  права  України,  орієн-
товані  на  засвоєння  Програми  другого  блоку  Єдиного  фахового  
вступного випробування (ЄФВВ) з кримінального права для вступу 
на  магістратуру,  затвердженої  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  
України від 07 лютого 2020 року № 152. У посібнику матеріал подано 
стисло і конкретизовано відповідно до вказаної Програми. Навчаль-
ний посібник розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня  «Бакалавр»  та  рекомендований  для  підготовки  до  складання  
ЗНО  (ЄФВВ)  для  вступу  на  магістратуру  за  напрямом  підготовки  

«Право», «Міжнародне право». Також може бути корисним для студентів і слухачів освітньо-ква-
ліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правоохоронна діяльність».
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Єні О.В., Коваленко Л.Б., Крігер Л.Ю., Мала О.Р. та ін.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД 
Навчально-наочний посібник. – 2020. – 228 с.
м/п, 60х90/16
ISBN 978-617-7850-07-5

У виданні розкрито норми національного законодавства, які регла-
ментують інститут угод у кримінальному провадженні, а також міжна-
родні стандарти, практику Європейського суду з прав людини та націо-
нальних судів щодо здійснення кримінального провадження на підставі 
даного інституту. Додатки до навчально-наочного посібника викладені 
у  формі  схем,  що розкривають  зміст  інституту  угод  у  кримінальному  
провадженні  та  полегшують  орієнтування  в  нормах  чинного  кримі-
нального  процесуального  законодавства,  сприяють  формуванню  уяв-
лення щодо їх реалізації. Видання містить зразки угод в кримінальному 
провадженні. Посібник розраховано на прокурорів, слідчих, суддів, ад-

вокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, здобувачів, студентів та курсантів вищих юри-
дичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.

За заг. ред. Столітнього А.В. 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
УКРАЇНИ З ПОСТАТЕЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 
ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ, 
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ВЕРХОВНОГО СУДУ, 
ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ  
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ. 
СТАНОМ НА 20 БЕРЕЗНЯ 2020 Р. 
Науково-практичний посібник. – 2020. – 1504 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-617-7850-05-1

В оновленому виданні з огляду на структуру Кримінального проце-
суального кодексу України систематизовано практику Конституційного 

Суду  України,  Верховного  Суду  України  та  Верховного  Суду,  Вищого  спеціалізованого  суду  Украї-
ни з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також окремі рішення судів першої та апеляційної  
інстанції у кримінальних провадженнях. У виданні збережено правопис викладених документів.

Бочелюк В.Й., Денисов С.Ф., Денисова Т.А. та ін.
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПСИХОЛОГІЯ
Підручник. – 2020. – 630 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-966-289-335-9

Підручник  підготовлено  у  відповідності  з  вимогами  Міністер-
ства  освіти  і  науки  України.  В  ньому  представлені  основні  питання  
загальної  та  кримінально-виконавчої  психології.  Надано  методоло-
гічні основи наукового дослідження в галузі кримінально-виконавчої 
психології. Розглянуто особистість засуджених та соціально-психоло-
гічні  проблеми.  Розкриті  питання,  котрі  пов’язані  із  встановленням  
психологічного контакту між учасниками карально-виправного про-
цесу.  Вказано  психологічні  особливості  засуджених  різних  категорій  
та заходи й методи впливу, що здійснюються в процесі відбування та 
виконання  покарання  персоналом  кримінально-виконавчої  служби.  

Видання орієнтовано на магістрів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, викладачів 
факультетів  психології  і  юридичних закладів  вищої  освіти,  працівників  кримінально-виконавчої  
служби, а також юристів, які вивчають кримінологію, психологію та кримінально-виконавче право.
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Мартинюк О.А., Серебряннікова Н.І.  
МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Навчальний посібник. – 2017. – 537 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-226-7

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні 
завдання для поглибленого засвоєння дисциплін з менеджменту та ад-
міністративного управління. На основі поєднання класичного підходу 
наукового  обґрунтування матеріалу  та  використання нового  формату  
абстрактної візуалізації, матеріал підручника набуває нового змісту та 
сприяє кращому розумінню та засвоєнню складного теоретичного ма-
теріалу,  розширює  світогляд  та  розвиває  когнітивний  апарат  мислен-
ня. ...  Навчальний посібник буде корисним для студентів вищих та 
середніх навчальних закладів, для фахівців та власників різних сфер 
бізнесу,  керівників  органів  влади,  науковців,  викладачів,  аспірантів  

і  пересічних  громадян,  які  цікавляться  питаннями  проектування  та  управління  організацією,  
комунікативними технологіями діяльності, психологічними аспектами управління та процесами 
сучасного документообігу.

Шлоєр Б., Поєдинок В., Лукач І., Косілова О. 
МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ЗАДАЧ 
(КАЗУСІВ): ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Навчальний посібник. – 2020. – 160 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-995-2

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішен-
ня  задач  (казусів),  яка  відіграє  провідну  роль  у  юридичній  освіті  
Німеччини та низки інших країн, забезпечуючи практичну спрямо-
ваність юридичної освіти. Читачу пропонується комплексне висвіт-
лення усіх значущих аспектів застосування методики вирішення ка-
зусів у вищій юридичній освіті – від теоретичних засад цієї методики 
до  прикладних  питань  організації  впрова-дження  її  у  навчальний  
процес. Видання є першим в Україні практичним керівництвом з по-
вноцінного запровадження методики вирішення казусів як осново-
положної методики викладання правничих дисциплін.  Навчальний 

посібник розрахований як на викладачів, які бажають застосовувати сучасні практично орієнто-
вані методики викладання права, так і на здобувачів юридичної освіти. Він може бути корисний 
також суддям та адвокатам.

Бондар В.В., Бездольний М.Ю., Галунько В.М. та ін.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ  
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО», 
«ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ 
НАСИЛЬСТВУ» ТА «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
Навчально-методичний посібник. – 2020. – 104 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-026-3

Методичні рекомендації з організації семінарських, практичних 
завдань та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Адміністра-
тивне право», «Запобігання та протидія домашньому насильству» та 
«Фінансове  право.  Рекомендації  підготовлені  для  здобувачів  вищої  

освіти навчальних закладів зі специфічними умовами викладання.
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Хрідочкін А.В., Макушев П.В. 
МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ПРАВОЗНАВСТВА
Навчальний посібник. – 2017. – 368 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-315-8

У  навчальному  посібнику  розглянуті  актуальні  питання  мето-
дології  сучасного  правознавства:  його  генезис  від  панування марк-
систсько-ленінської  методології  до  методологічного  плюралізму;  
теоретичні  проблеми  методології  сучасного  правознавства...;  місце  
методології сучасного правознавства у структурі методології сучас-
ного наукового пізнання...; методи сучасного правознавства (універ-
сальні (філософські, світоглядні), загальнонаукові, міждисциплінар-
ні та спеціально-юридичні). Навчальний посібник розрахований на 
студентів магістратури та науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів юридичного спрямування, а також усіх тих, хто 

цікавиться питаннями методології сучасної юриспруденції.

Цуркану С.І., Громовенко К.В. 
МІЖНАРОДНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО
Навчально-методичний посібник. – 2018. – 124 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-630-2

У навчально-методичному посібнику викладені  основні  питан-
ня міжнародного комерційного права та міжнародних розрахунків,  
розкрито  зміст  тематики  дисципліни  з  посиланнями  на  літерату-
ру.  Навчально-методичний  посібник  призначений  для  студентів   
Інституту права, економіки та міжнародних відносин Міжнародно-
го гуманітарного університету, а також для практичних робітників у 
сфері правового регулювання міжнародної комерційної діяльності.

Коломоєць Т.О., Кукурудз Р.О., Кузенко Л.В., Шарая А.А. 
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ
Навчально-методичний посібник. – 2018. – 56 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-542-8

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подаєть-
ся  основний  матеріал  із  базових  тем  навчальної  дисципліни  “Між-
народні  стандарти  державного  управління”,  завдання  для  набуття  
практичних компетентностей, списки основної та додаткової літера-
тури, завдання для самостійної роботи. Для науковців, практичних 
працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.
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Кресін О.В., Савчук К.О., Проценко І.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МИРОТВОРЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ
Наукова записка. – 2019. – 212 с.
м/п, 60х90/16
ISBN 978-617-7850-03-7

У  книзі  досліджено  міжнародно-правові  засади  проведення  ми-
ротворчих  операцій  регіональними  організаціями  –  Європейським  
Союзом,  Організацією  з  безпеки  і  співробітництва  в  Європі,  а  також  
субрегіональною  –  Організацією  Північноатлантичного  договору.   
Зокрема,  представлено  принципи здійснення  миротворчості  та  діяль-
ності  з  управління  кризами  регіональними  організаціями  у  кореляції  
та взаємодії з миротворчою діяльністю Організації Об’єднаних Націй,  

засади здійснення миротворчої та антикризової діяльності у праві кожної з цих регіональних органі-
зацій та їх взаємодії між собою і з державами- реципієнтами, механізми ухвалення рішень у цій сфері, 
планування операцій, їх забезпечення, оцінка досягнутих результатів, досвід проведених операцій...

Іванський А.Й.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАХИСТ МАЙНОВИХ 
ПРАВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Монографія. – 2019. – 232 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-677-7

В науково-практичному виданні  розглядається  правовий базис  
функціонування,  взаємодії  з  іншими суб’єктами влади та подальшого  
розвитку органів місцевого самоврядування в Україні в особі місцевих 
громад в умовах сучасної децентралізації  влади в державі та суттєвих 
змін,  що  відбуваються  у  правовому  полі  діяльності  органів  місцевого  
самоврядування. Особлива увага приділяється майну громади, право-
вим аспектам його набуття, зміни та відчуження, а також різноманітним 
заходам правового захисту майнових прав громад, з виділенням усього 
спектру категорій судових справ, що склалися на сьогодні. ... Науково-
практичне видання містить систематизовані методичні рекомендації з  

найтиповіших категорій судових справ, в яких приймають участь органи місцевого самоврядування, 
з прикладами оформлення процесуальних документів.

Ступник Я.В., Білаш О.В., Варга Ю.Ю. та ін. 
НАРКОЗЛОЧИННІСТЬ  
(КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОТИДІЯ)
Навчальний посібник. – стереотипне видання 2019. – 308 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-127-7

У посібнику розглядається комплекс теоретичних та практичних 
питань сучасного стану протидії наркозлочинності в Україні. Розгля-
нуто важливі питання організації та правового регулювання протидії 
наркозлочинності, у тому числі в напрямку спеціального (криміноло-
гічного) та індивідуального запобігання злочинам. Видання спрямова-
не для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, ас-
пірантів, викладачів, практичних працівників, а також широкого кола 
читачів, які цікавляться проблематикою протидії наркозлочинності.
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За ред. Вербенського М.Г.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ 
ОБМЕЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ  
(ДЛЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ПРОКУРОРІВ, ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ 
ОСІБ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ І ОРГАНІВ 
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ)
Посібник. – 2020. – 302 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-134-5

У  виданні  представлені  науково-методичні  рекомендації  з  пи-
тань  застосування  антикорупційного  законодавства  України  щодо  
обмеження одержання подарунків спеціальними суб’єктами. Визна-
чено генезис поняття «подарунок» та його співвідношення з понят-

тям «дарунок», «пожертва», «неправомірна вигода» тощо. Вказано на особливості декларування 
подарунків та їх оподаткування. Визначено загальні підстави притягнення спеціальних суб’єктів 
за порушення обмежень антикорупційного законодавства щодо одержання подарунків.

За ред. Коломоєць Т.О., Колпакова В.К. 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ “ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ”
Посібник. – 2019. – 588 с.
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-966-916-724-8

Для  працівників  спеціально  уповноважених  суб’єктів  у  сфері  
протидії корупції, інших державних органів, які здійснюють заходи 
щодо  запобігання  корупції,  суддів,  державних  службовців,  посадо-
вих осіб органів місцевого самоврядування, інших осіб, на яких по-
ширюється дія антикорупційного законодавства, а також адвокатів, 
науковців, викладачів та студентів закладів вищої освіти, широкого 
кола читачів, які цікавляться питаннями запобігання корупції.

Афанасьєва М.В.,  Барікова А.А., Бойко О.Я. та ін.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР КОДЕКСУ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
Посібник. – 2019. – 1030 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-916-890-0

Науково-практичний  коментар  Кодексу  адміністративного  су-
дочинства  України підготовлено з  урахуванням останніх  змін,  вне-
сених до процесуального законодавства. Здійснено глибокий та все-
бічний аналіз  норм адміністративного  процесуального  права  через  
призму  практики  Європейського  суду  з  прав  людини  та  практики  
національних  адміністративних  судів.  Сформульовано  практичні  
рекомендації щодо застосування норм Кодексу на практиці. Комен-
тар  розрахований  на  працівників  суду,  адвокатів,  юрисконсультів,  

викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 
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Соколов Е., Роснер С., Мельник Р.
НІМЕЦЬКА МЕТОДИКА ПРАВА
Навчальний посібник. – 2019. – 136 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-836-8

У  навчальному  посібнику  викладено  основні  положення  ні-
мецької  методики  права,  які  стосуються  роботи  з  юридичними  
казусами.  Читачам  пропонується  ознайомитися  з  методами  тлу-
мачення права, правилами аналізу обставин справи та загальними 
положеннями  робочої  техніки.  Друга  частина  посібника  знайо-
мить  читача  з  організацією  державної  влади  Німеччини,  зокрема  
з  питаннями  принципів  демократії  та  органів  представницької  
демократії,  з  виборчою  системою  та  юрисдикцією  Федерального  
конституційного  суду.  Навчальний  посібник  розрахований  як  на  
студентів, так і  на викладачів, які цікавляться практично орієнто-

ваними методиками викладання права. Він може бути корисний також суддям та адвокатам.

Куц В.М., Мамотенко О.П.
НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З АНАЛОГАМИ 
ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ 
АСПЕКТИ)
Монографія. – 2020. – 200 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-617-7850-11-2

Розглядаються  кримінально-правові  аспекти  незаконного  по-
водження  з  аналогами  підакцизних  товарів:  ознаки  відповідного  
складу  злочину  та  засобів  реагування  на  його  вчинення,  а  також  
вносяться  відповідні  пропозиції  з  удосконалення  антикриміналь-
ного  законодавства  та  практики  його  застосування.  Адресується  
теоретикам  і  практикам  у  галузі  протидії  злочинності,  студентам  
правничих вишів та широкому загалу читачів.

За заг. наук. ред. Ківалов С.В., Петлюченко Н.В.
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ 
ТЕРМІНІВ
Словник. – 2017. – 576 с.
тв/п, 70x100/16
ISBN 978-966-916-095-9 

“Німецько-український  словник  юридичних  термінів”  є  акту-
альною  лексикографічною  працею,  яка  висвітлює  сучасні  законо-
мірності  й  тенденції  функціонування  юридичної  термінології  та  
враховує нові підходи в порівняльному правознавстві в умовах швид-
кого  розвитку  глобалізаційних  процесів.  Словник  містить  близько   
27  тисяч  словникових  статей.  Призначений  для  широкого  кола  
правознавців:  практиків,  теоретиків,  аспірантів,  студентів,  а  також  
усіх,  хто  цікавиться  правовими  системами  України,  Німеччини,   

Австрії, Швейцарії, окремими галузями права цих країн і має потребу в коректному тлумаченні 
та перекладі міжнародних німецькомовних правових документів...
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Іванський А.Й.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Коментований довідник. – 2019. – 628 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-726-2

Коментований  довідник  містить  тематично  систематизоване  за-
конодавство  у  галузі  державної  реєстрації  з  відповідними  описами  за  
напрямами  такої  діяльності,  що  відносяться  до  компетенції  органів   
Міністерства юстиції України та інших суб’єктів реєстраційної діяльнос-
ті. Передача повноважень від територіальних органів Мінюсту до органів 
місцевого самоврядування у галузі реєстрації прав на нерухоме майно та 
обтяжень на них, повноважень щодо реєстрації юридичних та фізичних 
осіб-підприємців, цивільного стану громадян та інших з 1.05.2016 значно 
поширила  коло  суб’єктів  реєстраційної  діяльності  та  повністю  змінила  
ситуацію  на  ринку  реєстраційних  послуг.  Вперше  в  Україні  встановле-

ний порядок позасудового оскарження дій державного реєстратора, а фактично вирішення спору про  
власність не судовим органом. ...

Вечерова Є.М.
НОРМАТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Монографія. – 2019. – 460 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-598-5

У монографії представлено авторську концепцію нормативності 
кримінального  права  як  його  первинної  сутнісної  характеристики  
(властивості), що визначає сенс і призначення кримінального права, 
лежить в основі функцій, принципів і норм кримінального права, за-
вдяки чому кримінальне право виступає не лише регулятором сус-
пільних відносин, а й передусім засобом юридизації тих цінностей, 
що в  конкретному суспільстві  проголошено/визнано основополож-
ними.  Для  викладачів,  аспірантів,  студентів  вищих  навчальних  за-
кладів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться питан-

нями філософії та соціології кримінального права.

Дрозд В.Г., Пономаренко А.В., Климчук В.П. та ін.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ
Монографія. – 2020. – 352 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-921-1

У монографії вивчено та проаналізовано організаційно-правові 
засади  діяльності  слідчих  підрозділів  Національної  поліції.  Дослі-
джено  міжнародний  та  зарубіжний  досвід  правового  регулювання  
діяльності слідчих підрозділів, механізм взаємодії слідчих з іншими 
органами  та  підрозділами  Національної  поліції.  Розглянуто  про-
блемні  питання контролю та  нагляду за  діяльністю слідчих підроз-
ділів Національної поліції. ... Монографію виконано зі зважанням на 

останні зміни до чинного законодавства станом на 1 червня 2019 р. Робота може бути корисна 
для науковців (працівників правоохоронних органів, зокрема слідчих підрозділів Національної 
поліції України), викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, ...
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Дмитрук І.М.
ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА 
УКРАЇНИ
Навчально-методичний посібник. – 2019. – 156 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-739-2

Навчально-методичний  посібник  містить  необхідний  матеріал,  
яким  потрібно  володіти  при  вивченні  основ  цивільного  та  сімей-
ного  права.  Структура  характеризується  наявністю  як  теоретичної  
частини, так і практичної, що допоможе студентам здобути знання, 
сформувати юридичні компетенції та впровадити їх на практиці. На-
вчально-методичний посібник розрахований на студентів та профе-
сорсько-викладацький склад.

За ред. Бігняка О.В. 
ОСНОВИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ 
ПРАВ ЛЮДИНИ
Навчально-методичний посібник. – 2019. – 168 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-043-0

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання 
міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тема-
тики дисципліни з посиланнями на літера-туру та наведений перелік 
питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для 
студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного 
університету «Одеська юридична академія».

Дмитрук І.М., Шличек О.Ю. 
ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Навчально-методичний посібник. – 2016. – 132 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-133-8

Навчально-методичний  посібник  містить  основний  матеріал,  
яким  необхідно  володіти  при  вивченні  курсу  “Основи  земельного  
права  України”.  Структура  характеризується  наявністю  як  теоре-
тичної  частини,  так  і  практичної,  що  допоможе  студентам  здобути  
знання на рівні  державного стандарту “бакалавр” та впровадити ці  
знання на практиці.  Навчально-методичний посібник розрахований 
на студентів та професорсько-викладацький склад.
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Галіцина Н.В., Калниш Д.О., Коваленко Б.В. та ін.
ПАТРОНАТНА СЛУЖБА
Посібник. – 2018. – 180 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-313-560-1

Підручник  “Патронатна  служба”  є  логічним  продовженням  за-
початкованого юридичним факультетом Запорізького національного  
університету висвітлення в навчальній і науковій літературі актуаль-
них  питань  службового  права.  Патронатна  служба,  функціонування  
якої  регламентовано  Законом  України  “Про  державну  службу”  від  
10  грудня  2015  року,  у  підручнику  розглянута  як  системна  складова  
частина  публічної  служби й  відповідної  галузі  законодавства.  У  під-
ручнику  проаналізовано  нормативні  документи,  які  дають  уявлення  
про еволюцію правового регулювання патронатної служби в Україні, 
висвітлено  погляди  вчених-адміністративістів  на  правову  природу,  

поняття, принципи, сучасний стан і перспективи розвитку патронатної служби. Підручник стано-
вить інтерес не тільки для студентів, магістрів і викладачів, а й для юристів-практиків, котрі безпо-
середньо застосовують норми законодавства про публічну службу.

Манукян В.І.
ОСЯГНЕННЯ ПРАВА. АКТИВАЦІЯ ТВОРЧОГО 
МИСЛЕННЯ ЮРИСТА
Науково-популярне видання. – 2019. – 644 с.
тв/п, 60х90/16
ISВN 978-617-7850-00-6

Ця  книга  –  один  із  перших  дослідів  поетичного,  художнього,  
іншими  словами,  емоційного  освоєння  права.  Юридичні  поняття,  
концепції, інститути розглядаються в ній через чарівну призму літе-
ратури, поезії, мистецтва. “Людей, яких хвилює право, можна ділити 
на тих, кому досить загальних декламацій, і тих, хто вникає”, – ствер-
джував Гегель. Ця книга для тих, хто вникає.

Гловюк І.В., Стоянов М.М., Малахова О.В. та ін.
ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ
Навчально-методичний посібник. – 2020. – 220 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-992-074-4

Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня для підготовки до занять 
зі спеціального курсу «Повноваження слідчого судді». Посібник міс-
тить тематичний план навчальної дисципліни, навчальний контент, 
плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питан-
ня,  задачі,  завдання  або  кейси  для  підсумкового  контролю  знань  і  
вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу.
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Зіньковський І.П., Гловюк І.В.
ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО ПРИ ОБРАННІ, 
ЗМІНІ ТА СКАСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ДОКТРИНА  
І ПРАКТИКА
Монографія. – 2020. – 420 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-992-075-1

У  монографії  досліджено  проблематику  повноважень  слідчого  
при  обранні,  зміні  та  скасуванні  заходів  забезпечення  кримінально-
го  провадження.  Надано  теоретико-методологічнe  характеристику  
повноважень слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забез-
печення кримінального провадження;  розкрито самостійні  повнова-
ження слідчого при обранні та скасуванні заходів забезпечення кри-

мінального  провадження.  За  результатами  дослідження  запропоновано  зміни  та  доповнення  до  
Кримінального процесуального кодексу України (за законодавством станом на 28.04.2020 р.).

Кияшко О.О., Сотула О.С. 
ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО  
ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА: РЕТРОСПЕКТИВА  
ТА КОМПАРАТИВІСТИКА 
Монографія. – 2020. – 246 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-992-115-4

Монографія  є  одним із  перших у  вітчизняній науці  криміналь-
ного  права  спеціальним  комплексним  дослідженням,  присвяченим  
кримінально-правовим та компаративістським аспектам криміналь-
ної відповідальності за посягання на життя державного чи громад-
ського діяча Автори пропонують нову редакцію статті про посягання 
на життя державного чи громадського діяча у КК України. Для фа-
хівців у галузі  права,  працівників правоохоронних органів,  органів 

цивільного захисту, юристів, студентів.

Міхальов В.О.
ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 
Навчально-методичний посібник. – 2020. – 122 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-992-205-2
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Севрук Ю.Г., Рябенко М.В. Столітній А.В. та ін.
ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 
НЕДОТОРКАННІСТЬ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Науково-практичний посібник. – 2019. – 448 с.
тв/п, 60х90/16
ISВN 978-966-916-838-2

У рукописі з урахуванням Європейського законодавства проана-
лізовані можливості забезпечення в Україні права на свободу та осо-
бисту недоторканність. Видання розраховане на працівників органів 
прокуратури,  поліції  та  органів  правопорядку,  суддів,  адвокатів,  ви-
кладачів  і  наукових  працівників,  аспірантів,  студентів  та  курсантів  
вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться 
проблемами кримінального судочинства.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Некіт К.Г. 
ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Навчальний посібник. – 2018. – 256 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-366-0

Навчальний  посібник  містить  матеріал,  підготовлений  в  рам-
ках  тематики  курсу  цивільного  та  сімейного  права  України.  Посіб-
ник призначений спростити опанування здобувачами вищої  освіти 
навчального  курсу,  він  деталізує  питання  права  власності,  сприяє  
з’ясуванню проблем теоретичного та практичного характеру у сфері 
правового регулювання відносин власності. Посібник розрахований 
на  використання в  навчальному процесі  студентами,  аспірантами і  
викладачами  юридичних  вузів  та  факультетів.  Може  також  стати  у  
нагоді практичним працівникам.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Бєляков К.І. 
ПРАВА ПРИВАТНОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
COVID-19: ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТУ
Монографія. – 2020. – 404 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-992-079-9

У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалі-
зацією та захистом прав приватної особи в умовах пандемії. Колективом 
авторів  проаналізовано проблеми обмеження прав приватної  особи в  
умовах пандемії, захисту особистих немайнових прав, зміни, що вини-
кли у сфері регулювання договірних відносин під час пандемії, особли-
вості підходів до регулювання медичної та фармацевтичної діяльності, 
роботи нотаріату та судів.  Монографія переслідує мету розробити ці-
лісну концепцію вирішення численних правових проблем, що виникли 

у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією. Монографія розрахована як на наукових та науково-пе-
дагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане на користь кожному, хто 
стикнувся з проблемами здійснення та захисту прав приватної особи в умовах пандемії COVID-19. 
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Коломоєць Т.О., Шарая А.А. 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Навчально-методичний посібник. – 2017. – 80 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-434-6

У  посібнику  у  систематизованому  вигляді  подається  основний  
матеріал  із  базових  тем  навчальної  дисципліни,  подається  перелік  
питань для публічного обговорення, нормативно-правових актів для 
ознайомлення, завдання-тренінги, завдання на порівняння, моделю-
вання  ситуацій,  аналітичні  завдання,  зошит  для  лекційних  занять,  
підсумковий  тест,  а  також  перелік  рекомендованої  літератури.  Для  
науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широко-
го кола читачів.

Бурило Ю.П., Вавженчук С.Я., Процишен М.В. 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Навчальний посібник. – 2020. – 296 с.
м/п, 60х84/16
ISВN 978-617-7087-80-8

У посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення дисци-
пліни «Правове забезпечення цифрової економіки». Зокрема, розкрито 
сутність, основні характеристики та етапи становлення інформаційного 
суспільства, а також надано характеристику цифрової (інформаційної) 
економіки як економічної основи сучасного інформаційного суспільст-
ва. Проаналізовано правовідносини, що складаються у сфері цифрової 
економіки. Висвітлено інформаційні аспекти інтелектуальної власності. 
Також  проаналізовано  правові  засади  державного  регулювання  циф-
рової  економіки.  Значну  увагу  присвячено  особливостям  правового  

регулювання суспільних відносин в базових галузях (секторах) цифрової економіки, таких як: теле-
комунікації, інформатизація, Інтернет, електронні засоби масової інформації. Крім цього, наведено 
запитання для самоперевірки та додаткову літературу для поглиблення знань. 

Валькова Є.В. 
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Навчально-методичний  посібник.  –  стереотипне  видання  
2019. – 168 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-128-4

Навчально-методичний посібник містить матеріали, що відповіда-
ють вимогам навчальної дисципліни “Право інтелектуальної власності”. 
Розкриваються  основні  питання  навчальної  дисципліни,  надаються  
організаційно-методичні  вказівки  та  методичні  рекомендації  із  підго-
товки до занять, приклади повного та правильного вирішення практич-
ного завдання, програмний матеріал до дисципліни, практична частина 
посібника,  яка  включає  тематику  курсу,  тестові  завдання  за  темами,  
питання для підсумкового контролю, словник, а також рекомендовані  
нормативні  джерела і  література.  Навчальний посібник розрахований  

на студентів вищих навчальних закладів,  науково-педагогічних працівників вищих навчальних за-
кладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями правової 
охорони інтелектуальної власності.
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Остапович В.П., Кихтюк Р.М.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ 
СТОРІН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Монографія. – 2020. – 222 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-992-158-1

У  монографії  досліджується  правові  засади  процесуального  
статусу  сторін  в  адміністративному  судочинстві.  Охарактеризова-
но  процесуальний  статус  сторін  в  адміністративному  судочинст-
ві,  досліджено  його  реалізацію  та  визначено  шляхи  удосконалення  
правових засад такого статусу.  Отримані в результаті  висновки до-
зволяють показати не лише окремі недоліки в правових засадах про-
цесуального  статусу  сторін  в  адміністративному  судочинстві,  але   
й  сформувати  напрями  удосконалення.  Монографія  може  бути  ко-

рисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, 
а також для всіх, хто небайдужий до проблем адміністративного процесу. 

Заборовський В.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА В УМОВАХ 
СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
Монографія. – 2017. – 900 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-916-209-0

Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад пра-
вового статусу адвоката в  умовах становлення незалежної  адвокату-
ри України. Розкриваються етапи становлення та розвитку інституту 
адвокатури, зокрема в аспекті еволюції розуміння термінів “адвокат” 
і  “адвокатура”,  а  також  визначається  місце  та  роль  такого  інституту  
громадянського суспільства в умовах формування правової держави 
в Україні. Особлива увага приділяється дослідженню незалежності ад-
воката як основоположної умови здійснення адвокатської діяльності. 

Монографія розрахована на адвокатів, студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факуль-
тетів та на широке коло читачів, що цікавляться питаннями адвокатури і адвокатської діяльності, 
які, на думку автора, знайдуть для себе багато цікавого в цій роботі.

Хрідочкін А.В., Торяник В.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
Навчальний посібник. – 2020. – 392 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-992-140-6

У  навчальному  посібнику  розкриті  питання,  що  складають  
зміст  навчальної  дисципліни  «Правове  регулювання  оперативно-
розшукової  діяльності»:  поняття  і  ознаки,  мета  і  завдання,  функції  
і принципи оперативно-розшукової діяльності, а також її норматив-
ні  джерела,  учасники  і  об’єкти.  В  ньому  розглянуті  питання  щодо  
оперативно-розшукових  заходів,  форм  і  забезпечення  оперативно-
розшукової  діяльності.  Окрема  увага  приділяється  аналізу  проку-
рорського нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

оперативно-розшукову діяльність. Навчальний посібник призначений для викладачів, курсантів, 
студентів,  слухачів  та  аспірантів  юридичних  факультетів  вищих  навчальних  закладів  України,  
для  працівників правоохоронних органів.
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За ред. Каракаша І.І. та Харитонової Т.Є.
ПРИРОДНОРЕСУРСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчальний  посібник.  Видання  2-ге,  доповн.  і  переробл.  –  
2018. – 566 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-688-3

Навчальний  посібник  розрахований  на  студентів,  магістрів,   
аспірантів та викладачів правознавчих, економічних, екологічних та 
управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів  і  пропо-
нується  для  використання  при  читанні  лекційного  курсу  та  відпо-
відних  спеціальних  курсів  з  природноресурсового  та  екологічного  
права за фахом, а також буде корисним для широкого кола читачів, 
які  цікавляться  проблемами  природноресурсового  та  екологічного  
законодавства і права України.

Білан С.В., Лісовий Г.О., Мацюк В.Я. та ін.
ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ 
ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
Навчальний посібник. – 2019. – 388 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-871-9

Навчальний  посібник  буде  корисним  для  співробітників  по-
даткової міліції та інших правоохоронних органів, які забезпечують 
фінансово-економічну безпеку України у сфері виробництва та обі-
гу  підакцизних  товарів,  а  також  курсантів,  студентів  та  викладачів  
навчальних  закладів,  що  здійснюють  підготовку,  перепідготовку  та  
підвищення  кваліфікації  працівників  податкової  міліції  та  інших  
правоохоронних органів України.

Коцкулич В.В., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М. та ін.
ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ  
ТА СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ
Монографія. – 2020. – 220 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-015-7

Монографія  є  комплексним  дослідженням  правової  свідомості  
судді  та  суддівського  розсуду,  в  якому  на  новому  науковому  рівні  
розкривається  сутність  професійної  правосвідомості  судді,  визна-
чаються  та  обґрунтовуються  концептуальні  засади  здійснення  суд-
дівського розсуду у рамках дискреції суду, а також перспективи під-
вищення рівня правосвідомості та професійності суддів в контексті 
загальних етичних стандартів їх правової поведінки. Для науковців, 

викладачів, аспірантів, студентів, членів суддівської спільноти, а також інших осіб, які цікавлять-
ся  теоретичними  та  практичними  проблемами  особливостей  формування  професійної  право-
свідомості судді та суддівського розсуду.
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За ред. Стовпця В.Г.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО
Навчально-методичний посібник. – стереотипне видання 
2019. – 200 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-090-4

Навчально-методичний посібник  “Процесуальне  діловодство”  
має  на  меті  надати  ґрунтовні  знання  не  тільки  студентам-право-
знавцям, але й підвищити рівень юристів-практиків і  працівників 
діловодних  служб  судів.  ...  До  навчально-методичного  посібника  
додається  компакт-диск,  на  якому  користувачі  комп’ютера  зна-
йдуть Електронний довідник, що містить понад 5 000 тисяч зразків 
управлінських та процесуальних документів, складених і оформле-
них  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства,  які  можна  вико-

ристати в навчальному процесі та практичній юридичній діяльності.  У підручнику містяться 
матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність”...

Вакуленко О.Ф., Дрозд В.Г., Пономаренко А.В. та ін.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ
Навчальний посібник. – 2017. – 204 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-240-3 

У  посібнику  розкриваються  поняття,  мета  та  особливості  за-
стосування запобіжних заходів під час досудового розслідування. ...  
Особливу  увагу  приділено  питанням  діяльності  слідчих  підроз-
ділів  органів  Національної  поліції  з  застосування  запобіжних  
заходів.  Досліджено  проблемні  питання,  які  виникають  при  та-
кому  застосуванні  зазначених  заходів  та  запропоновано  шля-
хи  удосконалення  законодавства  України  щодо  їх  вирішення.   

Науково-практичний посібник може бути корисним для фахівців в галузі кримінального права, 
кримінального процесу, криміналістики...

Гурський В.Є., Лефтеров В.О. 
ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ 
ІМІТАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ
Монографія. – 2017. – 164 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-308-0

Монографію  присвячено  дослідженню  психологічних  аспектів  
розвитку професійно важливих якостей працівників поліції підроз-
ділів  спеціального  призначення  імітаційними  засобами.  Здійснено  
теоретичний  аналіз  підходів  до  розвитку  особистісно-професійних  
якостей фахівців ризиконебезпечних професій, а також психологіч-
них та методичних засад застосування імітаційних засобів пейнтбо-
лу,  страйкболу  та  лазерних  тирів  у  підготовці  спеціальних  підроз-
ділів.  ...  Розроблено  психологічні  рекомендації  щодо  використання  

пейнтболу, страйкболу та лазерних тирів для розвитку особистісно-професійних якостей праців-
ників спецпідрозділів поліції, необхідних для ефективних дій в екстремальних умовах.
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Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Голубєва Н.Ю.та  ін. 
РЕКОДИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Монографія. – 2020. – 348 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-617-7850-10-5

Досліджуються шляхи та способи оновлення цивільного законо-
давства України. Аналізуються проблеми удосконалення Цивільного 
кодексу України. Розглядаються перспективи рекодифікації Кодексу 
та її можливий вплив на систему регулювання деяких цивільних та 
суміжних  з  цивільними  груп  відносин.  Книга  призначена  для  на-
укових працівників та практикуючих правознавців,  яких цікавлять 
проблеми  удосконалення  цивільного  законодавства  України.  Може  
бути корисною також студентам, аспірантам і  викладачам юридич-

них  ВНЗ,  народним  депутатам,  юристам-практикам  та  кожному,  хто  цікавиться  проблемами  і  
перспективами розвитку вітчизняного цивільного законодавства.

За ред. Голубєвої Н.Ю. 
РОЗГЛЯД ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ  
У СУДАХ
Навчальний посібник. – 2017. – 480 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-340-0 

Посібник  призначений  для  підготовки  фахівців  за  спеціальніс-
тю  “правознавство”  й  підготовлений  з  урахуванням  положень  Ци-
вільного  кодексу  України,  Сімейного  кодексу  України,  Цивільного  
процесуального кодексу України, інших нормативно-правових актів, 
матеріалів  судової  практики,  найсучасніших  досягнень  цивільного  
процесуального  права,  а  також  цивільного,  трудового,  сімейного  
права. ... Книга розрахована на викладачів, студентів, аспірантів, суд-
дів,  працівників  правоохоронних  органів,  адвокатів,  юрисконсуль-

тів, нотаріусів, а також усіх, хто цікавиться питаннями цивільного судочинства України.

Собко Г.М.
ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО: КРИМІНОЛОГІЧНІ  
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ
Монографія. – 2020. – 484 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-045-4

Монографія присвячена дослідженню актуальної  проблеми кри-
мінології  та  кримінального права  України,  яка  має  міждисциплінар-
ний характер аналізу складних у науково-теоретичному та практично-
му аспектах проблем протидії психічному насильству в Україні. Увага 
зосереджується на широкому колі проблемних питань від теоретико-
методологічних  засад  пізнання  феномену  «психічне  насильство»  до  
сучасної парадигми кримінально-правової охорони особи від зазначе-
ного нефізичного впливу. Досліджено складові кримінально-правової 

характеристики та види психічного насильства в системі кримінального права України.  Проана-
лізовано кримінологічні  аспекти характеристики та на основі  узагальнення зарубіжного досвіду,  
обґрунтовано ключові напрями та заходи запобігання психічному насильству в Україні.
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За заг. ред. Коломоєць Т.О., Колпакова В.К.
СЛУЖБОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Словник. – 2017. – 340 с. 
тв/п, 70x100/16
ISBN 978-966-916-357-8 

У словнику в систематизованому вигляді подається термінологія 
зі службового права України, яка може бути корисною при вивченні 
всього  блоку  адміністративно-правових  дисциплін.  Для  науковців,  
практичних  працівників,  викладачів  і  студентів  вищих  навчальних  
закладів, широкого кола читачів.

Торяник В.М., Макушев П.В. 
СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА (В СХЕМАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ)
Навчально-методичний посібник. – 2019. – 136 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-944-0

Посібник, що пропонується, подано у формі компактних схем, 
визначень, тестів та словника термінів, які розкривають зміст курсу 
соціології права. Викладений у вигляді схем теоретичний матеріал 
сприяє цілісному, системному його сприйняттю. Адресований сту-
дентам, слухачам магістратур, аспірантам, науковцям, а також усім, 
тим, хто цікавиться питаннями соціології права.

Головко К.В. 
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Монографія. – 2019. – 450 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-891-7

У монографії  автор  аналізує  український досвід  систематизації  
муніципального  законодавства  у  цілому  та  за  кожною  з  форм  сис-
тематизації, окремо аналізуючи інкорпорацію муніципального зако-
нодавства,  консолідацію  муніципального  законодавства  та  кодифі-
кацію муніципального законодавства України. Книга стане в нагоді 
широкому  загалу  читачів,  які  цікавляться  як  муніципальним  пра-
вом, так і проблемами систематизації законодавства України.
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Туркот М.С., Ганова Г.О., Столітній А.В. та ін.
СУДОВИЙ ДОПИТ
Науково-практичний  посібник.  Видання  3-тє,  переробл.  та  
допов. – 2020. – 232 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-617-7850-12-9

У  науково-практичному  посібнику  розглянуто  процесуальні,  
методичні  і  тактичні  аспекти  прямого,  перехресного  та  одночасно-
го допиту в суді. Авторами, з урахуванням практики Міжнарожного 
суду ООН та  Європейського Суду з прав людини, висвітлено можли-
ві судові ситуації, пов’язані з допитом свідка, потерпілого, обвинува-
ченого та експерта у судовому провадженні. Ураховуючи практичні 
потреби  правозастосовників,  авторами  запропоновано  методику  
підготовки юриста до допиту,  техніку формулювання запитань,  що 

використовуються з метою отримання показань.  Окрім того детально розглянуто перелік най-
більш дієвих тактичних прийомів при здійсненні судового допиту, які може бути використано в 
суді, та визначено алгоритм їхнього застосування. 

Комісарчук Р.В. 
СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Навчально-методичний посібник. – 2017. – 92 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-585-5

У навчально-методичному посібнику коротко викладено загаль-
нотеоретичні  положення  експертології,  тактико-технологічні  пере-
думови і процесуальні основи організації, призначення, проведення, 
оцінки і використання результатів експертиз у кримінальних прова-
дженнях  по  злочинах  вчинених  у  сфері  економіки.  Визначені  мож-
ливості окремих видів експертиз, які найчастіше призначаються по 
даній категорії злочинів. Навчально-методичний посібник призначе-
ний студентам та викладачам, аспірантам та науковцям-практикам, 

буде корисний юристам-практикам.

Столітній А.В., Баулін О.В., Бортун М.І. та ін.
СПЕЦІАЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ  
В УКРАЇНІ
Науково-практичний посібник. Видання 2-ге, допов. та пере-
роб. – 2020. – 320 с.
м/п, 60х90/16
ISBN 978-617-7850-09-9

В  оновленому  науково-практичному  посібнику  з  позицій  забез-
печення  верховенства  права,  змагальності  сторін,  права  на  захист  та  
інших  засад  кримінального  провадження,  міжнародних  стандартів  і  
практики Європейського суду з прав людини розглянуто підстави для 
початку і особливості здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня, порядок спеціального судового провадження та питання виконання 
судових рішень, постановлених за відсутності обвинуваченого. Видання 
розраховане на співробітників органів прокуратури, Державного бюро 

розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції та інших органів правопорядку, суддів 
адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, здобувачів, студентів і курсантів вищих юри-
дичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.
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Малюга Л.Ю. 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Монографія. – 2020. – 406 с.
ISВN 978-966-992-006-5

У  монографії  досліджено  теоретико-методологічні  засади  адап-
тації  соціального  законодавства  України  до  законодавства  ЄС.  ...  
Встановлено  суть  і  значення  адаптації  соціального  законодавст-
ва  України до  законодавства  ЄС,  досліджено види,  форми та  стадії.  
Проаналізовано  інституційні  засади  та  зміст  контролю  за  відповід-
ністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавст-
ва  України  праву  Європейського  Союзу.  Особливу  увагу  приділено  
порівняльно-правовому  аналізу  соціального  законодавства  країн   
Європейського Союзу та України. Виявлено специфіку розвитку пра-
вового регулювання соціального законодавства у Німеччині, Франції, 

Естонії,  Латвії,  Польщі  та  Швейцарії.  Обґрунтовано  напрями  запозичення  позитивного  євро- 
пейського досвіду у контексті адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС.

Тіщенко В.В., Загородній В.Є., Бєлік Л.С.
ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СЛІДЧОЇ  
ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчально-методичний посібник. – 2019. – 160 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-882-5

У навчально-методичному посібнику розглянуті  тактико-пси-
хологічні  засади  слідчої  та  оперативно-розшукової  діяльності  як  
в  теоретичному  так  і  в  практичному  аспектах.  Матеріали  подано  
на  основі  чинного  законодавства  України  та  наукової  криміналіс-
тичної  літератури.  Посібник  містить  короткий  виклад  лекційного  
матеріалу,  плани  проведення  практичних  занять,  питання  для  са-
мостійної роботи, а також рекомендовану літературу. Розраховано 
на викладачів та здобувачів вищої освіти, науковців, юристів-прак-

тиків та співробітників правоохоронних органів.

Цільмак О.М., Користін О.Є., Заєць О.М. та ін.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Підручник. – 2018. – 352 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-928-187-6

У підручнику “Сучасні методи досудового розслідування кримі-
нальних правопорушень” послідовно викладено: суть того чи іншого 
методу, головну мету методу, правила та умови застосування методу, 
переваги та недоліки застосування методу, очікувані результати від 
процесу застосування методу, необхідні матеріали для застосування 
методу, термін застосування методу; алгоритм застосування методу 
на етапах його реалізації (підготовчому, основному та заключному). 
Підручник буде корисним студентам і слухачам юридичних факуль-

тетів ВНЗ, курсантам ВНЗ МВС України, науково-педагогічному персоналу ВНЗ МВС України, 
працівникам органів досудового розслідування.
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Павлова Н.В., Птушкін Д.А., Чаплинський К.О. 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ШАХРАЙСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ВІДЧУЖЕННЯМ 
ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА ГРОМАДЯН
Монографія. – 2019. – 196 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-700-2

У  монографії  з  урахуванням  сучасного  стану  розвитку  криміналіс-
тичної науки та правоохоронної практики визначено поняття й елементи 
криміналістичної характеристики шахрайства, пов’язаного з відчуженням 
об’єктів нерухомого майна громадян, окреслено способи, слідову картину 
таких злочинів, досліджено особу злочинця й потерпілого. Розкрито особ-
ливості організації та планування розслідування шахрайства, пов’язаного 
із нерухомістю. Досліджено особливості аналізу первинної інформації та 
обставини, що підлягають встановленню. Запропоновано алгоритми дій 

слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування. ...  Для науковців,  викладачів,  
курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, праців-
ників поліції, прокуратури та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

Калюга Т.О., Чаплин ський К.О. 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА  
У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Монографія. – 2020. – 238 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-027-0

У  монографії  з  урахуванням  сучасного  стану  розвитку  криміна-
лістичної  науки  та  право  охоронної  практики  здійснено  криміналіс-
тичний аналіз  функціонування сфери туризму,  визначено поняття й  
елементи  криміналістичної  характеристики  шахрайства  у  сфері  на-
дання туристичних послуг, окреслено предмет злочинного посягання, 
визначено  обстановку  й  умови  учинення  шахрайства,  виокремлено  
способи злочину і слідову картину, надано характеристику особі шах-

рая та потерпілого.  Окреслено основні  напрями взаємодії  та  міжнародного співробітництва при 
розслідуванні шахрайства. Визначено тактичні особли вості проведення окремих процесуальних та 
слідчих (розшукових) дій. Зосереджено увагу на особливостях використання спеціальних знань. 

Береза Ю.М., Чаплинський К.О. 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ 
РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ 
ПРИПАСАМИ ТА ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ
Монографія. – 2019. – 156 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-651-7

У  монографії  із  урахуванням  сучасних  потреб  правоохорон-
ної  практики  та  стану  розвитку  криміналістичної  науки  здійснено  
криміналістичний  аналіз  незаконного  заволодіння  військовослуж-
бовцем  зброєю,  бойовими  припасами  та  вибуховими  речовинами;  
визначено  поняття  та  елементи  криміналістичної  характеристики  
злочину; виокремлено способи й обстановку злочину; предмет зло-

чинного посягання та слідову картину. ... Для науковців, викладачів, ад’юнктів і аспірантів, кур-
сантів,  студентів  та  слухачів  вищих юридичних навчальних закладів,  працівників органів вну-
трішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України та адвокатури...
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Макушев П.В., Хрідочкін А.В. 
ТЕОРІЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
Навчальний посібник. – 2018. – 360 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-502-2

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання теоретич-
них  і  практичних  аспектів  правозастосування:  еволюція  уявлень  про  
юридичну природу правозастосування; підстави, принципи та функції 
правозастосування; механізм правозастосування, його поняття, об’єкт, 
методи та процедури; поняття, стадії та форми здійснення правозасто-
совної діяльності; поняття, основні принципи, способи та види тлума-
чення норм права; юридична природа, особливості,  юридична техніка 
і юридична мова актів правозастосування; засоби, способи та механізм 
подолання прогалин у законодавстві та колізій норм права. Навчальний 
посібник розрахований на студентів магістратури та науково-педагогіч-

них працівників вищих навчальних закладів юридичного спрямування, а також всіх тих, хто ціка-
виться питаннями теорії права.

Дмитрук І.М. 
ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчально-методичний посібник. – 2017. – 136 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-261-8

Навчально-методичний  посібник  містить  основний  матері-
ал,  яким  необхідно  володіти  при  вивченні  курсу  “Трудове  право   
України”.  Структура  характеризується  наявністю  як  теоретичної  
частини, так і практичної, що допоможе студентам здобути знання 
на рівні державного стандарту “Бакалавр” та впровадити ці знання 
на практиці. Навчально-методичний посібник розрахований на сту-
дентів та професорсько-викладацький склад.

Зозуля Є.В., Іванов І.В., Гончаров А.В. 
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПІДГОТОВКА  
ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
Навчальний посібник. – 2018. – 164 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-228-4

У  навчальному  посібнику  автори  розглянули  питання  щодо  
підготовки до заліку,  екзамену,  а також державної атестації  з  курсу  
“Теорія  держави  і  права”.  Структура  посібника  містить  теоретичну  
та практичну частини. У теоретичній частині розглядаються питан-
ня  щодо  формування,  розвитку  та  функціонування  держави  і  пра-
ва. Особлива увага приділена виникненню та функціонуванню шкіл 
права. У практичній частині наведені приклади вирішення завдань, 
пов’язаних з питаннями держави і права. Посібник розрахований на 

студентів (слухачів) та курсантів денної та заочної форми навчання.
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За заг. ред. Коломоєць Т.О., Іваненко С.В. 
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ/АНГЛІЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
Словник. – 2017. – 316 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-283-0

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин 
“Українсько-англійського словника юридичних термінів” та “Англій-
сько-українського  словника  юридичних  термінів”,  містить  близько  
10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожному 
із них. Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окреми-
ми галузями права, комплексними юридичними науками тощо). При 
його укладанні використовувались чинні нормативно-правові акти, 
навчальні,  публіцистичні,  правові  джерела.  Словник  розрахований  

на учнів старших класів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практи-
ків, а також усіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

За заг. ред. Коломоєць Т.О., Іваненко С.В. 
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ/ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 
СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
Словник. – 2018. – 326 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-427-8 

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин 
“Українсько-німецького  словника  юридичних  термінів”  та  “Німецько- 
українського словника юридичних термінів”, містить близько 10 ти-
сяч  юридичних  термінів  і  термінологічних  сполучень  у  кожному  із  
них. Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окремими 
галузями права,  комплексними юридичними науками тощо).  Слов-
ник  розрахований  на  учнів  старших  класів,  студентів  вищих  на-
вчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків, а також усіх, 

хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

Трюхан О.А.
ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчально-методичний посібник. – 2018. – 296 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-605-0

Навчально-методичний  посібник  розроблено  відповідно  до  
програми курсу  “Трудове  право  України”,  що викладається  у  Наці-
ональному університеті “Одеська юридична академія”. У навчально-
методичному  посібнику  подаються  програма  курсу,  з  кожної  теми  
питання лекційних та практичних занять і  методичні  рекомендації  
з вивчення найважливіших теоретичних та нормативних положень, 
перелік  тем  рефератів,  списки  нормативно-правових  актів  і  спе-
ціальної  літератури,  практичні  завдання  для  самостійної  роботи.  
Для  науковців,  юристів-практиків,  аспірантів,  студентів,  усіх,  хто  

цікавиться проблемами сучасного трудового права України.
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За заг. ред. Коломоєць Т.О., Хом’як Т.В. 
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ/РОСІЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
Словник. – 2017. – 336 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-221-2 

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин 
“Українсько-російського  словника  юридичних  термінів”  та  “Росій-
сько-українського  словника  юридичних  термінів”,  містить  близько  
10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожному 
із них. Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окреми-
ми галузями права, комплексними юридичними науками тощо). При 
його укладанні використовувались чинні нормативно-правові акти, 
навчальні,  публіцистичні,  правові  джерела.  Словник  розрахований  

на учнів старших класів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практи-
ків, а також усіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

За заг. ред. Коломоєць Т.О., Іваненко С.В. 
УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИЙ/ФРАНЦУЗЬКО-
УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
Словник. – 2017. – 328 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-378-3 

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин 
“Українсько-французького  словника  юридичних термінів”  та  “Фран-
цузько-українського словника юридичних термінів”,  містить близько 
10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожному 
із них. Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окреми-
ми галузями права, комплексними юридичними науками тощо). При 
його  укладанні  використовувались  чинні  нормативно-правові  акти,  
навчальні, публіцистичні правові джерела. Словник розрахований на 

учнів старших класів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків, а 
також усіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

За заг. ред. Коломоєць Т.О., Хом’як Т.В.  
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ/  
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ 
ТЕРМІНІВ
Словник. – 2018. – 308 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-616-6 

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин 
“Українсько-польського  словника  юридичних  термінів”  та  “Поль-
сько-українського  словника  юридичних  термінів”,  містить  близько  
10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожному 
із них. Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окреми-
ми галузями права, комплексними юридичними науками тощо). При 
його укладанні використовувались чинні нормативно-правові акти, 

навчальні, публіцистичні правові джерела. Словник розрахований на учнів старших класів, сту-
дентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків, а також усіх, хто бажає 
вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.
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Торяник В.М., Макушев П.В. 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА (В СХЕМАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ)
Навчально-методичний посібник. – 2019. – 152 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-841-2

Посібник,  що  пропонується,  подано  у  формі  компактних  схем,  
визначень, тестів та словника термінів, які розкривають зміст курсу 
філософії  права.  Викладений  у  вигляді  схем  теоретичний  матеріал  
сприяє  цілісному,  системному  його  сприйняттю.  Адресований  сту-
дентам, слухачам магістратури, аспірантам, науковцям, а також усім, 
тим хто цікавиться питаннями філософії права.

Торяник В.М., Макушев П.В. 
ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА  
(В СХЕМАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ)
Підручник. – 2020. – 244 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-022-5

Підручник, що пропонується, подано у формі компактних схем, 
визначень та словника термінів, які розкривають зміст курсу філосо-
фії та соціології права. Викладений у вигляді схем теоретичний мате-
ріал  сприяє  цілісному,  системному  його  сприйняттю.  Адресований  
студентам,  слухачам  магістратур,  аспірантам,  науковцям,  а  також  
усім, тим хто цікавиться питаннями філософії та соціології права.

Коваленко І.А. 
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ТА ОБІГ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Монографія. – 2018. – 232 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-602-9

Монографію  присвячено  кримінально-правовому  дослідженню  
проблем  кримінальної  відповідальності  за  фальсифікацію  лікарсь-
ких  засобів  або  обіг  фальсифікованих  лікарських  засобів  і  фор-
муванню  на  цій  основі  науковообґрунтованих  пропозицій  щодо  
удосконалення  відповідних  норм  Кримінального  кодексу  України.  
(та  підвищенню ефективності  застосування кримінального законо-
давства). Призначена для практикуючих юристів, науковців, викла-
дачів  та  студентів  вищих  навчальних  закладів,  усіх,  хто  цікавиться  

проблемами правової оцінки суспільно небезпечних діянь, пов’язаних з фальсифікацією та обі-
гом фальсифікованих лікарських засобів.
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За заг. ред. Кройтора В.А., Кухарєва О.Є., Ткалича М.О.
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчальний посібник. Частина 1. – 2016. – 384 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-131-4

Навчальний  посібник  розроблено  колективом  кафедри  цивіль-
ного  права  та  процесу  Харківського  національного  університету  
внутрішніх справ та кафедри цивільного права Запорізького націо-
нального університету. Посібник буде корисним студентам, виклада-
чам, науковцям і всім, хто цікавиться проблемами цивільного права.

За заг. ред. Кройтора В.А., Кухарєва О.Є., Ткалича М.О.
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчальний посібник. Частина 2. – 2016. – 352 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-132-1

Навчальний  посібник  розроблено  колективом  кафедри  цивіль-
ного  права  та  процесу  Харківського  національного  університету  
внутрішніх справ та кафедри цивільного права Запорізького націо-
нального університету. Посібник буде корисним студентам, виклада-
чам, науковцям і всім, хто цікавиться проблемами цивільного права.

Іванський А.Й.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ
Монографія. – 2019. – 500 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-680-7

Автором проводиться актуальне наукове дослідження, яке має також 
важливе прикладне значення,  а  саме досліджуються теоретичні  засади,  
правова природа, характерні риси та особливості важливої ознаки рин-
кових відносин – фінансово-правових санкцій. Адже від їх правильного 
та  єдиного  розуміння  всіма  суб’єктами  фінансової  діяльності  залежать  
обсяги  та  кількість  господарських  та  адміністративних  спорів,  а  відпо-
відно і стабільність та захищеність ведення бізнесу, законність діяльності 
фінансово-контрольних органів, недопущення помилок органами судової 
влади. ... У роботі проводиться висвітлення та систематизація функціону-
вання фінансових санкцій у провідних країнах різних правових систем.  
Монографія розрахована на студентів, аспірантів і викладачів юридичних 

та економічних факультетів,  підприємців, працівників органів судової влади, фінансового контролю,  
правоохоронних структур, які за родом наукових інтересів або професійної діяльності цікавляться пи-
таннями фінансового права.
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Манукян В.І. 
ЕФЕКТ КВАЗІМОДО.
КНИГА ДЛЯ ЮРИСТА, ЯКИЙ МИСЛИТЬ ТВОРЧО
Книга. – 2020. – 660 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-617-7850-08-2

Якщо юрист добре знає право, тільки право і нічого, крім права, – він 
не знає й права. Ця книга – до певної міри узагальнений портрет юриста 
ХХI століття в літературно-правовому інтер'єрі, з попутним (obiter dicta) 
оригінальним  критичним  обстеженням  окремих  правових  концепцій,  
інститутів, фікцій, а також юридичного ландшафту загалом і, особливо, 
– юридичної мови. Все це – в оздобленні м'якого гумору, який переходить 
інколи в безжалісний сарказм у стилі Свіфта. Пропонуються ненав'язливі 
аргументовані поради: як уникнути професійної деформації – «дедуктив-

ного кретинізму», зберігши в собі людське у нелюдських, порою, юридичних реаліях;  не піддаватися  
«ефекту Квазімодо» і активізувати свій творчий потенціал. Логіку, вважає автор, погоджуючись з Ум-
берто Еко, слід час від часу залишати в стороні, замінюючи її інтуїцією, фантазією, метафорою. Книга 
адресована незалежним юристам, які творчо мислять і готові вийти із зони інтелектуального комфорту. 

Голубєва Н.Ю., Андронов І.В., Апалькова І.С. та ін.
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Навчальний  посібник.  Видання  друге  перероблене  та  допо-
внене. – 2019. – 436 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-809-2

Навчальний  посібник  призначається  для  підготовки  фахівців  
за  спеціальністю  “Правознавство”  і  підготовлений  з  урахуванням  
положень  нової  редакції  Цивільного  процесуального  кодексу  Ук-
раїни (2017 року), Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу 
України  та  інших  нормативно-правових  актів,  матеріалів  судової  
практики,  найсучасніших  досягнень  цивільного  процесуального  
права.  ...  Книга  розрахована  на  викладачів,  студентів,  аспірантів,  
суддів,  працівників  правоохоронних  органів,  адвокатів,  юрискон-

сультів, нотаріусів, а також усіх, хто цікавиться питаннями цивільного судочинства України.
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Шевряков М.В., Повстяний М.В. та ін.
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ЯКІСНОГО ТА КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 404 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-97-2

Навчальний  посібник  включає  теоретичні  основи  якісного  та  
кількісного  аналізу.  Розглядається  закон  діючих  мас  та  його  засто-
сування  до  процесів  в  аналітичній  хімії,  роль  буферних  систем  в  
аналізі, будова та застосування в аналітичній практиці комплексних 
сполук.  Кількісний  аналіз  представлений  гравіметрією,  хімічними  
титриметричними методами аналізу. Серед фізико-хімічних методів 
розглядаються  теоретичні  основи  оптичних,  електрохімічних,  хро-

матографічних методів аналізу. Для студентів вищих навчальних закладів.

Горбатенко І.Ю., Гиль М.І., Денисюк Л.І.
АПОПТОЗ – ЗАПРОГРАМОВАНА СМЕРТЬ КЛІТИНИ. 
CURRICULUM VITAE КЛІТИНИ – ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 
КЛІТИНИ 
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 154 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-140-9

У навчальному посібнику подано матеріал щодо апоптозу на тлі 
еволюційного процесу, його сигналів, індукторів та репресорів, ролі 
цитохрому С під час вивільнення мітохондріями, описані апоптоз й 
некроз,  роль  мітохондрій  під  час  апоптозу,  висвітлено  особливості  
апоптозу в одноклітинних, рослинних та тваринних організмів, його 
роль  у  вікових  патологіях  та  хворобах.  Посібник  містить  детальну  
інформацію і розрахований на здобувачів вищої освіти освітніх сту-

пенів бакалавра й магістра спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”, а також біологічних.

Шевряков М.В., Рябініна Г.О., Іванищук С.М. та ін.
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ 
НЕОРГАНІЧНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 516 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-61-3

Навчальний  посібник  включає  якісний  хімічний  аналіз  неорганіч-
них та органічних сполук,  а  також методи ідентифікації  органічних ре-
човин за фізичними константами та спектральними характеристиками.  
В якісному аналізі неорганічних речовин розглядаються методи якісного 
аналізу катіонів та аніонів, хімічні реакції їх виявлення, аналіз сухих ре-
човин йонної будови. Якісний аналіз органічних речовин представлений 
методами елементного аналізу виявлення функціональних груп цих речо-

вин, а також їх ідентифікація за температурами плавлення та кипіння. У посібнику наводяться методи 
ідентифікації органічних речовин за інфрачервоними спектрами та спектрами протонного магнітного 
резонансу. ... 
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Світельський М.М., Іщук О.В., Федючка М.І. та ін.
БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ
Навчальний посібник. – 2019. – 540 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-270-3

У  навчальному  посібнику  висвітлено  походження,  будову  та  
життєдіяльність клітин, тканин і органів рослин та викладено осно-
вні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лаборатор-
них робіт з цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних 
і  генеративних  органів,  а  також  систематики  нижчих  і  вищих  рос-
лин. Містить перелік питань та тестові завдання до кожного розділу. 
Показано  флористичну  та  ценотичну  різноманітність  рослинності  
України, її екологічну залежність, широтний і вертикальний зональ-
ний розподіл, динаміку та перспективи збереження гено- і ценофон-

ду. Рекомендований для підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів 
акредитації.

Гукалова І.В., Мальчикова Д.С. 
ВСТУП ДО ФАХУ: ГЕОГРАФІЯ І СУСПІЛЬСТВО
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 268 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-075-4

У  посібнику  викладені  основи  знань  про  об’єкт  і  предмет  ви-
вчення сучасної географічної науки, її структуру й найважливіші на-
укові засади, основні етапи її розвитку; місце у формуванні наукової 
картини  світу,  її  конструктивний  потенціал.  Більш  детальну  увагу  
приділено сучасній суспільній географії як науці, яка має інтеграль-
ний  і  комплексний  характер,  розглянуто  її  розвиток  за  основними  
напрямами, закцентовано на базових категоріях, які опрацьовуються 
в  її  межах,  охарактеризований  стан  теоретико-методологічного  за-

безпечення вивчення основних компонентів геопростору. Посібник рекомендований студентам і 
викладачам географічних, економічних, екологічних та інших спеціальностей...

Іщук О.В., Світельський М.М., Федючка М.І. та ін.
БІОГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник. – 2019. – 336 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-255-0

У навчальному посібнику розглядаються основні питання біо-
географії:  біоми  суші,  флористичне,  фауністичне  і  біотичне  райо-
нування  суші;  районування  Світового  океану;  питання  ареології  
(хорології). Посібник призначений для студентів спеціальності 101 
“Екологія”, а також для викладачів біології, географії, екології.
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Слободнюк Р.Є. 
КУРС АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ 
Навчальний посібник. – 2020. – 256 с.
тв/п, 60х84/16
ISВN 978-966-289-407-3

У  цьому  навчальному  посібнику  розглянуто  основні  теоретич-
ні  поняття  та  закони  аналітичної  хімії,  якісного  хімічного  аналізу  
й  найважливіші  методи  кількісного  (гравіметрія,  титриметрія)  та  
фізико-хімічного  аналізу.  Видання  має  на  меті  допомогти  оволоді-
ти основами аналітичної хімії студентам спеціальностей, які перед-
бачають  вивчення  аналітичної  хімії  в  циклі  природничо-наукових  
дисциплін.  У  посібнику  містяться  приклади  та  методичні  поради  
до  розв’язування  задач.  Пропонується  великий  вибір  контрольних  
вправ, задач та тестів. Навчальне видання призначене для студентів 

нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів та навчальних закладів фахової передви-
щої освіти. Посібник може бути використано для навчання учнів профільних класів у закладах 
середньої освіти. Рис. 59. Табл. 22. Бібліогр.: 6 назв.

Орлюк А.П., Базалій В.В.
ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ (В РОСЛИННИЦТВІ)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 218 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-2393-78-1

У  посібнику  викладено  основні  методи  генетичного  аналізу  
рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кіль-
кісними  ознаками.  Запропоновано  способи,  формули  і  схеми  для  
розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення частоти кро-
синговеру.  Окремі  розділи  присвячені  цитогенетичному  та  хромо-
сомному  аналізам,  використанню  анеуплодії  в  генетичному  аналізі  
та генетиці популяцій. Посібник пропонується для студентів та магі-
странтів вищих навчальних закладів.

Січняк О.Л., Капрельянц Л.В., Килименчук О.О. 
ГЕНЕТИКА
Навчальний посібник. – 2018. – 148 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-199-7

Навчальний  посібник  до  курсу  “Генетика”  містить  сучасну  ін-
формацію з  основних  розділів  курсу,  включаючи історію розвитку,  
докладний огляд методів, інформацію про молекулярні основи спад-
ковості, характер успадковування різних типів ознак, механізми мін-
ливості, відомості про генетику онтогенезу, генетику популяцій, ге-
нетичні основи селекції та генетичну інженерію. Для студентів ОКР 
“Бакалавр” спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”.
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Капрельянц Л.В., Єгорова А.В., Труфкаті Л.В. 
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ  
ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ
Навчальний посібник. – 2018. – 136 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-206-2

Навчальний  посібник  призначений  для  студентів  вищих  на-
вчальних  закладів,  які  навчаються  за  спеціальністю  162  “Біотехно-
логії  та  біоінженерія”  галузі  знань  16  “Хімічна  та  біоінженерія”.  ...  
У  посібнику  надана  інформація  щодо  правил  роботи  та  основного  
обладнання в мікробіологічних та вірусологічних лабораторіях, тех-
нологій  приготування  поживних  середовищ  та  методів  їх  стерилі-
зації;  методів дослідження морфології,  культуральних та фізіолого-
біохімічних  властивостей  мікроорганізмів;  способів  культивування  

мікроорганізмів  та  вірусів,  методів  виділення  чистих  культур,  класичних  та  сучасних  методів  
ідентифікації мікроорганізмів; способів якісного та кількісного обліку мікроорганізмів; ...

Тарасова С.М., Космачова А.М., Міхеєва Г.М.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
Навчальний посібник. – 2018. – 354 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-186-7

Навчальний  посібник  розроблений  згідно  з  навчальною  про-
грамою  з  методики  навчання  біології  (Київ,  2017  р.),  що  дозволяє  
стимулювати  систематичну  самостійну  роботу  студентів,  значно  
інтенсифікувати  навчальний  процес  та  підвищити  якість  підготов-
ки майбутніх вчителів по формуванню професійних компетенцій на 
заняттях  дисципліни  “Методика  навчання  біології”.  Посібник  може  
бути  корисним  магістрантам  і  викладачам  біологічних  дисциплін,  
так  як  відповідає  методичним  основам  підготовки  та  проведення  
практичних занять на біологічному факультету Миколаївського на-

ціонального університету імені В.О. Сухомлинського.

Світельський М.М., Котюк Л.А., Федючка М.І. та ін.
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З БОТАНІКИ. 
ПРАКТИКУМ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 448 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-91-0

У  навчальному  посібнику  викладено  основні  методичні  рекомен-
дації  і  вказівки  щодо  виконання  28  лабораторних  робіт  з  цитології,  
гістології, морфології та анатомії вегетативних і генеративних органів,  
а також систематики нижчих і вищих рослин. Вони містять теоретич-
ний матеріал для підготовки студентів агрономічного напряму навчан-
ня, перелік питань та тестові завдання до кожного змістовного модуля.  
Рекомендований  для  студентів  напряму  підготовки  6.090101  “Агроно-

мія” та 6.090105 “Захист рослин” вищих навчальних закладів ІІІ-VI рівнів акредитації. 
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Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О. та ін.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ:  
ЛАНДШАФТНА ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ. ДОВКІЛЛЯ
Навчальний посібник. – 2018. – 348 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН  
ISBN 978-966-916-515-2

Автори розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і ціліс-
ний об’єкт географічної науки, а довкілля – як її прикладний і конструк-
тивний  інваріант.  Обговорюється  сучасна  трансформація  предметної  
області  географії,  за  якої  земну  оболонку  представляють  як  цілісну   
соціо-природну  геосферу.  Такий підхід  протистоїть  поширеним у  віт- 
чизняній  географічній  науці  трактуванням  географічної  оболонки  як  
суто природного об’єкту та традиційному поділові земної оболонки за 

її компонентами на дві частини: природно-географічну та суспільно-географічну з вкрай обмеженим 
переліком наукових напрямів і учбових дисциплін, що вивчають оболонку Землі як системну соціо-
природну цілісність.

Капрельянц Л.В., Єгорова А.В., Труфкаті Л.В. 
МІКРОБІОЛОГІЯ ГАЛУЗІ. МІКРОБІОЛОГІЯ 
БРОДИЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ
Навчальний посібник. – 2018. – 136 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-208-6

Навчальний посібник написано відповідно до чинної навчальної 
та робочої програми дисципліни “Мікробіологія галузі”, яка є однією 
з базових для фахової підготовки бакалаврів галузі знань 18 “Вироб-
ництво та технології” спеціальності 181 “Харчові технології” освітньо-
професійної програми “Технологія продуктів бродіння і виноробства”. 
Викладено теоретичний і практичний матеріал, розглядаються мікро-
організми,  які  у  вигляді  чистої  культури  використовують  для  виго-
товлення вина й пива (дріжджі), а також мікроорганізми, які є шкід-

никами та викликають хвороби продуктів бродіння (оцтовокислі, молочнокислі бактерії й “дикі” 
дріжджі). Описано джерела інфікування, профілактику захворювань і методи лікування.

Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О. та ін.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФІЇ
Підручник. – 2020. – 366 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН  
ISBN 978-966-916-895-5

У підручнику обговорюються сучасні трансформації предметної 
області вітчизняної географії. Обґрунтована необхідність посилення 
розгляду земної оболонки як єдиного й цілісного об’єкту географіч-
ної науки, як інтегрованої геосфери, що поєднує природне середови-
ще, штучний матеріальний світ, створений людиною, і суспільство з 
його виробничою та духовною діяльністю. Йдеться про формування 
нового наукового напряму географічних досліджень, який розглядає 
земну  оболонку  не  лише  як  природно-географічний  об’єкт  (базове  

поняття – географічна оболонка Землі), а як цілісну соціо-природну геосферу, яку названо “ланд-
шафтною оболонкою Землі”. 
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Пилипчук Л.Л., Близнюк В.М. 
НАНОМАТЕРІАЛИ В ХІМІЇ ТА ФАРМАЦІЇ
Навчально-методичний посібник. – 2020. – 168 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-351-9

Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання су-
часного курсу, в якому вивчаються нанооб’єкти, наностуктури та на-
нотехнології в хімії та фармації. В посібнику представлені такі розділи: 
класифікація та базові терміни нанонауки; властивості, отримання та 
вивчення  наноматеріалів;  використання  наноматеріалів  в  фармації,  
медицині, побуті тощо.

Призначено  для  аудиторної,  індивідуальної  та  позааудиторної   
(самостійної)  роботи  студентів  спеціальностей  спеціальностей   
102 “Хімія”, 014 “Середня освіта (Хімія)”, 226 “Фармація” денної та за-

очної форми навчання рівня вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр”, Фізика, Біологія та для тих, хто 
цікавиться нанонаукою.

Шмандій В.М., Бездєнєжних Л.А.
ОСНОВИ БІОГЕОХІМІЇ
Навч.-метод. посібник. – стереотипне видання, 2019. – 176 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-044-0

Навчальній  посібник  призначений  для  студентів  з  підготовки  
бакалавра  за  напрямом  “Екологія,  охорона  навколишнього  сере-
довища та збалансоване природокористування”. Розглянуто основні 
поняття основ біогеохімії  як науки про взаємодію живих речовин і  
геохімічного  середовища.  В.І.  Вернадський,  основоположник  біоге-
охімії,  виявляє грандіозну роль живої речовини в геохімічних про-
цесах на нашій планеті. Для вивчення ролі живої речовини в біосфері 
були потрібні знання біології,  геології,  хімії,  саме на їх основі ство-

рилась  нова  наука  –  біогеохімія.  Специфіка  й  значення біогеохімії  полягає  у  тому,  що об’єкт  її  
досліджень лежить на перехресті двох фундаментальних структурних рівнів матерії – атомарного 
й біосферного.

Гиль М.І., Сметана О.Ю., Юлевич О.І. та ін.
МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОМА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 320 с.
тв/п, 60х84/16. Рекомендовано МОН. 
ISBN 978-966-289-070-9

У навчальному посібнику подано теоретичні основи молекулярно- 
генетичних процесів, які мають розвиток і використання в народно-
му господарстві  країни та поширені  у  світі,  а  також є актуальними 
для  біотехнологічної  галузі,  агропромислового  виробництва.  Авто-
ри  приділили  увагу  поясненню  суті  основних  генетичних  процесів  
молекулярного рівня організації матерії, зокрема будови спадкового 
апарату й структурної організації геномів біоти, механізмів переда-
чі спадкової інформації та її  реалізації у вигляді пептидних сполук, 

регуляції активності генів, захисту і відновлення спадкового апарату, технологій рекомбінантної 
ДНК... Посібник містить детальну інформацію і розрахований на студентів напряму підготовки 
6.051401 “Біотехнологія”.
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Шевряков М.В., Рябініна Г.О., Попович Т.А. 
ПРАКТИКУМ З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ. КІЛЬКІСНИЙ 
АНАЛІЗ НЕОРГАНІЧНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
Навчальний посібник. Видання 2-е доповнене та переробле-
не. – 2020. – 304 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-340-3

Практикум включає  лабораторні  роботи  з  кількісного  аналізу  
неорганічних та органічних речовин, інформацію про лабораторну 
техніку  та  прийоми  роботи  в  лабораторії  аналітичної  хімії.  Пред-
ставлено 65 лабораторних робіт з гравіметричного аналізу, титри-
метричних  методів  аналізу,  оптичних,  електрохімічних,  хромато-
графічних методів. Наводяться запитання для самоперевірки знань 
студентів та контрольні запитання до кожного розділу практикуму. 

Для студентів хімічних та фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Шевряков М.В. 
ОСНОВИ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ
Навчальний посібник. – 2020. – 224 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-339-7

Навчальний посібник включає основні  положення токсиколо-
гічної  хімії.  Розглядається  структура  й  напрямки  токсикологічної  
хімії,  класифікація  отрут  та  отруєнь,  хімічні  методи  детоксикації,  
хімічна  будова  та  фізіологічна  дія  наркотичних  і  сильнодіючих  
речовин, представлена загальна характеристика отруєнь при вжи-
ванні лікарських засобів, застосуванні побутових та технологічних 
речовин, пестицидів, отруєння токсинами бактеріального, тварин-
ного,  рослинного  походження,  побічні  ефекти  при  застосуван-
ні  компонентів  біологічно  активних  добавок,  отруєння  грибами.   

Для студентів закладів вищої освіти хімічних, фармацевтичних, біологічних, екологічних спе-
ціальностей.

Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є., Пилипенко І.О. та ін.
ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАПОВІДНІ ОБ’ЄКТИ ХЕРСОНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Монографія. – 2020. – 166 с.
м/п, 60х84/8
ISBN 978-966-992-049-2

У  книзі  наводяться  відомості  про  цінні  куточки  природи   
Херсонщини, для збереження яких необхідно здійснити їх заповіда-
ння.  Загалом у Херсонській області  пропонується створити 125 но-
вих об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі 3 регіональні 
ландшафтні парки, 71 заказник та 51 пам’ятку природи. Для кожного 
об’єкта  наводиться  короткий  опис,  орієнтовна  площа,  фотографіч-
ний та картографічний матеріал. Майже усі з них потребують ство-
рення наукових обґрунтувань, за винятком лише деяких. Книга роз-

рахована на науковців, працівників Міністерства екології та енергетики, Департаменту екології 
ОДА, органів місцевого самоврядування,  науковців,  студентів та викладачів,  вчителів,  учнів та 
всіх небайдужих до збереження дикої природи громадян.
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Самойленко С.О., Аксьонова О.Ф. та ін.
ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ 
Навчальний посібник. – 2018. – 340 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2678-55-0

Посібник  призначено  для  студентів,  що  навчаються  за  спеці-
альністю  181  “Харчові  технології”.  Матеріал  посібника  дозволяє  
ознайомитися  з  найбільш  поширеними  аналітичними  методами,  
які  застосовуються  під  час  виробництва  та  контролю  якості  хар-
чової  продукції.  Ознайомлення  з  фізико-хімічними  методами  
дослідження дозволить навчитися визначати концентрацію і влас-
тивості розчинів і дисперсних систем, досліджувати кінетику фізико- 
хімічних і технологічних процесів, засвоїти основні закономірнос-
ті процесів одержання, коагуляції та стабілізації золів, набрякання 

ВМС. Посібник може бути корисним спеціалістам, що займаються проблемами виробництва та 
контролю якості харчових продуктів, дослідженням харчових систем та питаннями харчової та 
продовольчої безпеки. 

Стафійчук В.І.
РЕКРЕАЛОГІЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2020. – 428 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-151-5

У  навчальному  посібнику  розкриваються  теоретичні  основи   
рекреалогії,  сутність  основних  понять  науки,  принципи  і  методи  
комплексної  оцінки  рекреаційних  ресурсів.  Посібник  містить  де-
тальну інформацію про кліматичні,  бальнеологічні,  водні,  біотичні,  
історико-культурні  та  інші  рекреаційні  ресурси  і  умови  України,  в  
тому  числі  у  розрізі  суспільно-географічних  районів.  ...  Представ-
лено  проблеми  рекреаційного  природокористування  і  перспективи  
розвитку  рекреаційно-туристичного  господарства  України.  Книга  
адресована студентам фаху менеджмент туризму спеціальних вищих 

навчальних закладів і  географічних,  економічних та історичних факультетів класичних універ-
ситетів,  спеціалістам  в  галузі  туризму,  рекреації  і  охорони  здоров’я.  Може  бути  корисний  при  
виборі санаторно-курортних закладів України і світу.

Решнова С.Ф., Пилипчук Л.Л., Малєєва Н.Т.
ХІМІЯ БІООРГАНІЧНА
Навч.-метод. посібник. – стереотипне видання, 2018. – 172 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-028-0

Навчально-методичний посібник містить програму курсу, де за 
кожним змістовним модулем програми запропоновані,  згруповані 
за елементами знань, теоретичні питання для самостійної роботи, 
методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, контролюю-
чі  тестові  завдання,  варіанти  індивідуальних  завдань.  Додаткова  
інформація  містить  відомості  про  особливості  складу  бактерій,  
вірусів,  водоростей,  грибів,  лишайників,  мохів  та  вищих  рослин  і  
буде корисною для студентів при вивченні дисциплін спеціалізацій 

“Ботаніка і мікологія” та “Імунологія та біохімія”. Призначено для аудиторної та позааудиторної 
(самостійної) роботи студентів.
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Кирилов Ю.Є., Потравка Л.О., Вольська О.М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Навчальний посібник. – 2020. – 184 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-281-9

У  навчальному  посібнику  на  основі  сучасної  методології  сис-
темного  підходу  до  розвитку  сільських  територій  представлено  те-
оретичні  засади  та  практичні  розробки  їх  соціально-економічного  
розвитку.  ...  Навчальний  посібник  спрямований  на  надання  знань  
з управління розвитком територій і набуття навичок використання 
інноваційних  інструментів  в  управлінні  сільськими  територіями.  
Навчальний  посібник  розрахований  на  здобувачів  вищої  освіти  та  
може бути  використаний в  системі  підготовки фахівців  за  першим 

науковим ступенем за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. Може бути 
корисним у  практичній  діяльності  державних  службовців  та  посадових  осіб  органів  місцевого  
самоврядування.

Баштанник В., Новак А., Рагімов Ф. та ін.
ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Навчальний посібник. – 2020. – 408 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-304-5

Навчальний  посібник  містить  матеріали  для  підготовки,  пере-
підготовки  та  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  та  
посадових осіб місцевого самоврядування з питань правового регу-
лювання  публічного  адміністрування.  У  посібнику  містяться  осно-
вні  навчально-методичні  матеріали  для  засвоєння  теоретичних  
положень,  вироблення  вмінь  та  практичних  навичок  з  дисципліни  
«Право в публічному управлінні» відповідно до тематичного плану, 
перелік  питань  для  самостійного  опрацювання  слухачами,  перелік  
рекомендованої  літератури.  Для  підготовки  слухачів  за  магістер-

ською програмою всіх форм навчання за спеціальністю «Публічне управління та адмініструван-
ня», аспірантів, а також для підвищення кваліфікації держав-них службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування.

Пєтков С.В., Торяник В.М.
МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 404 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-330-1

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положен-
ня  курсу  “Менеджмент  у  державному  управлінні”:  питання  теорії  
наукового  менеджменту,  сучасні  підходи  до  професіоналізації  праці  
менеджерів в органах державного управління,  шляхи вдосконалення 
менеджменту  персоналу  державних  органів,  напрями  використання  
технологій наукового менеджменту. Враховано новели законодавства 
та  сучасні  наукові  досягнення.  Навчальний посібник містить список  
використаних джерел,  нормативно-правові  акти,  довідкову,  основну,  
спеціалізовану  та  іноземну  літературу),  рекомендовані  для  ознайом-

лення під час вивчення навчальної дисципліни “Менеджмент у державному управлінні”. Для сту-
дентів,  слухачів  магістратур,  аспірантів,  науковців,  широкого  кола  фахівців-практиків,  усіх,  хто  
цікавиться питаннями менеджменту в державному управлінні.
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Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В.
РЕГІОНАЛІСТИКА: ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 372 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-068-6

Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіаль-
ної  організації  регіонів,  географічні  основи  розробки  регіональних  
стратегій і програм соціально-економічного розвитку. Посібник ре-
комендований  студентам  і  викладачам  географічних,  економічних  
спеціальностей,  фахівців  у  сфері  державного  управління.  Він  може  
бути цікавим також і для більш широкого кола спеціалістів в сфері 

регіональної економіки, регіонального розвитку і регіональної політики.
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Вайда Т.С.
ВОДІННЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
Навчально-методичний посібник – стереотипне видання, 
2020. – 600 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-215-1

У посібнику розкрито зміст розділу “Водіння легкового автомо-
біля”  у  відповідності  до  вимог  Типової  програми підготовки водіїв  
категорії  В.  Пояснено  у  доступній  формі  порядок  виконання  кур-
сантами завдань з передбачених тем навчальних модулів. Наведено 
відповідні вправи для набуття кандидатами у водії навичок водіння 
транспортним засобом. Навчально-методичний посібник призначе-
ний на допомогу педагогічним та науково-педагогічним працівникам 
ВНЗ  МВС  України,  зокрема,  інструкторам  з  водіння  для  удоскона-

лення методики проведення ними занять з курсантами під час їх практичного навчання водінню 
автомобіля. Наведений змістовий матеріал посібника стане в нагоді учням ПТНЗ, студентам про-
фільних ліцеїв та ВНЗ 1-4 рівнів акредитації.

Дідур В.А., Журавель Д.П., Палішкін М.А. та ін. 
ГІДРАВЛІКА
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 624 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-069-3

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової робо-
ти у  сфері  механіки рідини авторами підручника викладені  основи 
загальної гідравліки та її інженерні додатки, призначені для студентів 
інженерних спеціальностей агротехнічних вузів. Викладені загальні 
питання теорії рівноваги і руху рідини, а також методи гідравлічно-
го розрахунку напірних і безнапірних трубопроводів. Подані методи 
розрахунку  і  способи  вибору  елементів  гідравлічних  приводів,  що  
входять до них. Підручник може бути використаний фахівцями про-

ектних організацій при розробці проектів гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського 
водопостачання та меліорації, а також при проектуванні та використанні гідропневмоприводів.

Шмат К.І., Солодовніченко В.М., Папченко О.І.
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 196 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-113-3

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, пов’язані з ви-
вченням різних функціональних елементів та пристроїв автоматики, 
розглянуті принципи дії,  загальні властивості,  характеристики еле-
ментів та пристроїв автоматики
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Бржезицький В.О., Зелінський В.Ц. та ін.
ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 602 с.
тв/п, 70х100/16 
Рекомендовано МАП
ISBN 978-966-289-101-0

Підручник  за  змістом  відповідає  програмі  курсу  “Електричні  
апарати”  для  студентів  електроенергетичних  спеціальностей  вузів.  
В  ньому  розглядаються  фізичні  явища,  основні  співвідношення  і  
залежності, що використовуються при вивченні принципів дії елек-
тротехнічних  пристроїв  розподільних  установок.  Наведені  основні  
терміни  та  означення,  конструкції  електричних  апаратів,  їх  харак-
теристики  та  умови  вибору  для  роботи  в  електроустановках  енер-
госистем.  Підручник  призначений  для  студентів  спеціальностей  

“Електричні станцій”, “Електричні системи та мережі” і може бути корисний для студентів інших 
енергетичних спеціальностей.

Холоменюк М.В., Ткачук А.В., Онопрієнко Д.М.
ГІДРАВЛІЧНІ ТА АЕРОДИНАМІЧНІ МАШИНИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 356 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-2393-96-5 

Зміст  навчального  посібника  відповідає  освітньо-професійній  
програмі підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.060103 “Гідро-
техніка  (водні  ресурси)”  та  її  складової  –  програмі  дисципліни “Гі-
дравлічні та аеродинамічні машини”. Розглянута загальна будова та 
порядок  розрахунків  нагнітальних  установок.  Детально  висвітлено  
теорію,  будову,  властивості  та  умови  нормальної  експлуатації  від-
центрових і осьових насосів, вентиляторів і компресорів, вихрових і 
струминних насосів, об’ємних компресорів і вакуум-насосів.

Пізінцалі Л.В., Александровська Н.І., Россомаха О.І. та ін. 
ДОПУСКИ І ПОСАДКИ. ЧАСТИНА І
Навчальний посібник. – 2020. – 224 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-347-2

Навчальний  посібник  до  вивчення  дисциплін:  “Метрологія,  
стандартизація,  системи  якості”,  “Взаємозамінність,  стандартиза-
ція та технічні вимірювання” студентами денних та заочних форм 
навчання ОНМУ, курсантами факультету РАО Військової академії 
покликаний  допомогти  в  практичній  діяльності  та  в  оволодінні  
знаннями  і  вміннями  при  вивчені  допусків  і  посадок.  Це  спільна  
праця викладачів ОНМУ та Військової академії. Навчальний посіб-
ник  призначено  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  освіти  
III–IV  рівнів  акредитації  та  може  бути  корисним  для  викладачів,  
студентів технічних та військових навчальних закладів.
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Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В.
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 338 с.
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-006-8

В  підручнику  викладено  теорію  електромагнітного  поля  і  на-
ведено  велику  кількість  прикладів  теоретичного  та  практичного  
спрямування, які зустрічаються в електротехніці, електроенергетиці, 
електромеханіці, радіотехніці, засобах автоматики та вимірювальної 
техніки. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення тео-
ретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного про-
грамного забезпечення. Книга розрахована на студентів,  аспірантів 

та  викладачів  електротехнічних,  електроенергетичних  та  електромеханічних  спеціальностей,  а  
також може бути корисною інженерам, які займаються теорією електромагнітного поля.

Войцицький А.П., Войцицький М.А. 
ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА
Підручник. – 2018. – 300 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-211-6

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори,  конденса-
тори, індуктивні компоненти, напівпровідникові діоди, транзисто-
ри, тиристори тощо).  Основні процеси та принцип дії транзистора, 
як  активного  елемента  електронних  схем.  Будова  та  принцип  дії  
електронних  блоків  живлення,  підсилювачів,  генераторів,  імпуль-
сних  і  цифрових  пристроїв  та  основи  мікропроцесорної  техніки.   
Для студентів напряму підготовки “Енергетика та електротехнічні 
системи в  АПК”.  Підручник видано  у  двох  варіантах  виконання –  
чорно-білому та повнокольоровому.

Устинов А.П., П’ятак Е.Н.
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ЕЛЕКТРОНІКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 252 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано МОН
ISBN 978-617-7243-60-0

У книзі викладені основні поняття про електричне поле, конден-
сатори,  ланцюги  постійного  струму,  електромагнетизм,  кола  одно-
фазного і трифазного струму, машини постійного струму, трансфор-
матори,  асинхронні  електродвигуни,  приділено  увагу  спеціальним  
джерелам  постійного  струму;  наведені  таблиці  основних  технічних  
даних електроізоляційних матеріалів і властивостей провідників, до-
пустимих струмових навантажень для мідних ізольованих проводів і 
характеристик намагнічування феромагнітних матеріалів ...
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Пізінцалі Л.В., Александровська Н.І., Добровольський В.В. 
МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СИСТЕМИ ЯКОСТІ. 
ПРАКТИКУМ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 364 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-106-5

Навчальний посібник містить опис необхідних теоретичних ма-
теріалів для проведення лабораторних та практичних занять згідно із 
програмою з дисципліни “Метрологія, стандартизація, системи якос-
ті”,  яка викладається в технічних ВНЗ. Складається з двох розділів.  
В першому розділі викладені основи технічних вимірювань, методи 
вимірювань, похибки вимірювань, ...  зміст і  порядок виконання ла-
бораторних і практичних занять, а також форми звітів лабораторних 
занять. Другий розділ ... містить теоретичні основи для проведення 

лабораторних і  практичних занять,  приклади задач з  визначення розмірів деталей,  допусків та 
посадок гладких циліндричних сполучень, з визначення шорсткості поверхні, відхилень форми...

Карпов Ю.О., Кацив С.Ш., Кухарчук В.В.
КОМП’ЮТЕРНІ РОЗРАХУНКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 
ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 210 с.
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-081-5

В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моде-
лювання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш пошире-
них та відносно простих програмних продуктів:  MathCAD, Excel  та 
Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, 
які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник роз-
рахований на  студентів,  аспірантів  та  викладачів  електротехнічних  

та інших споріднених спеціальностей.

Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. та ін. 
ЗАДАЧІ ТА ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ЛІНІЙНИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 346 с.
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-105-8

У  виданні  висвітлено  докладний  розв’язок  задач  та  прикладів  
розрахунку лінійних електричних кіл із зосередженими та розподі-
леними параметрами, які постають в електротехніці, електроенерге-
тиці,  електромеханіці,  радіотехніці,  засобах  автоматики та  вимірю-
вальної  техніки.  ...  Посібник розрахований на  студентів,  аспірантів  
та  викладачів  електротехнічних,  електроенергетичних  та  електро-

механічних спеціальностей, а також може бути корисним спеціалістам, які займаються теорією 
лінійних електричних кіл. 
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Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г.
НАНОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Підручник. – стереотипне видання, 2018 – 550 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-067-9

Підручник  “Наноматеріалознавство”  написаний  для  студентів  
технічних  та  технологічних  напрямів  підготовки та  спеціальностей  
вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб’єктів та 
наноматеріалів.  Надано  ефективність  застосування  нанооб’єктів  та  
наноматеріалів  у  агропромисловому  комплексі,  машинобудуванні,  
енергетиці, металургії, будівництві та медицині. Показані екологічні 
аспекти застосування нанооб’єктів та наноматеріалів.

Митрофанов О.С., Проскурін А Ю.
ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ТА РЕМОНТУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
Навчальний посібник. – 2018. – 152 с. 
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-617-7472-17-8

Присвячено  практичним  питанням  технічної  експлуатації,  об-
слуговування  та  ремонту  поршневих  двигунів  внутрішнього  зго-
ряння.  Розглянуто  причини  підвищених  зносів  основних  деталей  
і  вузлів  двигунів.  Надано  рекомендації  щодо  зниження  зносів.  На-
ведено схеми і способи вимірювання та ремонту основних деталей. 
Дано  узагальнені  рекомендації  з  експлуатації  основних  систем  та  
агрегатів, що обслуговують ДВЗ. Призначено для студентів денної та 
заочної форм навчання при вивченні курсів “Експлуатація та обслу-
говування машин”, “Експлуатація та ремонт двигунів вну трішнього 

згоряння”, “Експлуатація установок з ДВЗ”.

Васілевський О.М., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Т. 
НЕПЕВНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ, КОНТРОЛЮ 
ТА ВИПРОБУВАНЬ
Підручник. – 2020. – 352 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-374-8

У підручнику викладено основні положення міжнародного під-
ходу  до  оцінювання  характеристик  якості  вимірювань.  Підручник  
містить послідовне викладення основ концепції  непевності  резуль-
татів вимірювань,  алгоритмів оцінювання непевностей,  кількісного 
оцінювання результатів випробувань та форм подання непевностей 
вимірювань.  Підручник  відповідає  вимогам  державних  стандартів  
України та призначений для здобувачів вищої освіти, фахівців з ме-
трології, науковців та аспірантів. 
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Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Г. та ін.
ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ВИМІРЮВАНЬ
Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 538 с.
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-2393-88-0

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні під-
ходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації 
засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електро-
механічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів ви-
мірювань, інформаційно-вимірювальних систем, розглянуто засоби 
і  способи  вимірювання  електричних,  магнітних  та  неелектричних  
величин.  Підручник  відповідає  навчальним  програмам  дисциплін  

“Основи метрології та електровимірювальна техніка”, “Основи метрології та електричних вимі-
рювань”, “Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці”...

Величко О.М., Кучерук В.Ю. та ін.
ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 364 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-82-8

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, техніч-
ні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно 
до  освітньо-професійної  програми,  рекомендованої  Міністерством  
освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі 
сертифікації продукції всіх навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акреди-
тації. Посібник може бути корисним для студентів і працівників на-
укових та навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють 
над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-тех-

нічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з сертифікацією товарів та послуг.

Васілевський О.М., Кучерук В.Ю.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 244 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-86-6

У  навчальному  посібнику  викладено  основні  положення  між-
народного  підходу  до  оцінювання  якості  вимірювань.  Навчальний  
посібник  містить  послідовний  виклад  основ  теорії  невизначеності  
вимірювань,  алгоритмів  оцінювання  невизначеностей,  порядку  до-
давання  та  форм  подання  невизначеностей  вимірю  вань.  Посібник  
відповідає  вимогам  державних  стандартів  України  та  навчальним  
програмам  дисциплін  “Основи  теорії  невизначеності  вимірювань”  
та “Опрацювання результатів вимірювань, контролю та діагностика 

на  основі  теорії  невизначеності  вимірювань”  і  призначений  для  студентів  напряму  підготовки  
“Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”, здобувачів та аспірантів спеціальностей 
05.11.08, 05.11.13, 05.13.05, 05.01.02.
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Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В., Кацив С.Ш.
ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЛІНІЙНИХ КОЛАХ. СИНТЕЗ 
ЛІНІЙНИХ КІЛ. ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ НЕЛІНІЙНІ 
КОЛА. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 456 с.
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-289-005-1

У підручнику викладено теорію електричних і  магнітних кіл, 
де розглянуто перехідні процеси в лінійних колах із зосереджени-
ми та розподіленими параметрами, синтез лінійних кіл, нелінійні 
електричні й магнітні кола за усталених і динамічних режимів ро-
боти та наведено велику кількість прикладів теоретичного і прак-
тичного  спрямування.  ...  Підручник  розрахований  на  студентів,  

аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. 

Гуменюк Г.Д. 
СЕРТИФІКАЦІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ, 
АКРЕДИТАЦІЯ
Навчальний посібник. – 2018. – 220 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-205-5

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законо-
давчих, нормативно-правових актів та нормативних документів щодо 
сертифікації,  оцінювання  відповідності  та  акредитації.  ...  Сучасний  
стан сертифікації на відповідність вимогам НД у Добровільній системі 
сертифікації  УкрСЕПРО.  Схеми  сертифікації.  Порядок  сертифікації  
вітчизняної та імпортної продукції, атестації виробництва та інспек-
ційний  контроль  в  Добровільній  системі  сертифікації.  Особливості  
сертифікації  та  акредитації  в  деяких  зарубіжних  країнах.  Матеріал  
викладений в посібнику відповідає навчальний програмі дисципліни 

“Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва”, а також може бути корисним при 
вивченні інших дисциплін...

Гуменюк Г.Д.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 328 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-130-0

У  навчальному  посібнику  висвітлено  основні  положення  зако-
нодавчих та нормативно-правових документів щодо стандартизації, 
історія розвитку та формування національної  стандартизації,  мета,  
завдання,  принципи  державної  політики,  пріоритетні  напрямки  
стандартизації на сучасному етапі. ... Приведено аналіз законодавчих 
та  нормативно-правових  актів,  якими  регулюється  і  забезпечуєть-
ся  безпечність  харчової  і  сільськогосподарської  продукції  та  здійс-
нюється державний контроль за дотриманням вимог законодавства, 
норм, правил і стандартів. Висвітлено принципи ринкового нагляду 

в ЄС та Україні, особливості стандартизації в деяких зарубіжних країнах...
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Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ. МЕТОДИ 
РОЗРАХУНКУ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
І МАГНІТНИХ КІЛ В ПРИКЛАДАХ ТА ЗАДАЧАХ 
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 262 с.
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-156-0

У  навчальному  посібнику  наведено  і  докладно  описано  основні  
методи аналізу нелінійних електротехнічних систем із  зосередженими  
параметрами, а також зібрано чимало гарних зразків урізноманітнених 
та цікавих вправ, прикладів і задач з теорії нелінійних кіл, розв’язаних 
цими методами. ... В ньому чи не вперше зроблено спробу розкрити суть 
та закономірності власне розвитку процесу розв’язування прикладних 

задач теорії нелінійних електричних і магнітних кіл ... Видання розраховане на студентів, аспірантів та 
викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей...

Кацив С.Ш., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ. 
КОМП’ЮТЕРНІ РОЗРАХУНКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 
НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТА КІЛ  
З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Навчальний посібник. – 2018. – 148 с. 
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-222-2

У  посібнику  викладено  комп’ютерні  методи  розрахунку  та  мо-
делювання  нелінійних  електричних  кіл  та  кіл  з  розподіленими  па-
раметрами за допомогою найбільш поширених та відносно простих 
програмних  продуктів:  MathCAD  та  MicroCap.  Наведено  приклади  
розрахунку  складних  кіл,  які  є  занадто  трудомісткими  при  ручних  
розрахунках. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та ви-

кладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей, а також 
може бути корисним інженерам, які займаються теорією лінійних електричних кіл.

Гапонюк О.І., Солдатенко Л.С., Петько В.Ф. та ін. 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ БОРОШНОМЕЛЬНИХ  
І КРУП’ЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Підручник. – 2018. – 752 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-188-1

У  підручнику  розглянуте  технологічне  обладнання  борошно-
мельних  і  круп’яних  підприємств  у  послідовності,  передбаченій  
навчальною  програмою  курсу  “Технологічне  обладнання  галузі”.   
Наведені  призначення,  області  застосування,  класифікація,  прин-
цип  дії,  теоретичні  основи  робочого  процесу,  методики  техноло-
гічних,  кінематичних,  силових і  інших розрахунків,  а  також особ-
ливості  конструкції,  експлуатації  і  обслуговування  обладнання.  
Більшість  глав  вміщує  також  опис  перспективних  напрямків  по-

дальшого удосконалення машин. Приділено увагу заходам безпеки праці і охорони навколиш-
нього середовища.
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Гладушняк О.К.
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ  
КОНСЕРВНИХ ЗАВОДІВ
Підручник. − стереотипне видання, 2018. – 348 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-617-7243-92-1

У підручнику описано технологічне обладнання консервних ви-
робництв за останніми досягненнями науки і техніки. Наведені кон-
струкції, будова, принцип дії машин, апаратів і потоково-модернізо-
ваних ліній консервного виробництва. Призначається для студентів, 
бакалаврів, спеціалістів і магістрів, які працюють в консервному ви-
робництві.

Шаповаленко О.І., Євтушенко О.О., Янюк. Т.І. та ін.
ТЕХНОЛОГІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕВАТОРІВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 416 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-063-1

У  навчальному  посібнику  розглянуто  принципи  побудови  техно-
логічних схем, викладено основні засади проектування підприємств 
елеваторної промисловості, а також різні вимоги, які необхідно вра-
ховувати  для  якісного  виконання  дипломних  і  курсових  проектів.  
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних 
закладів,  технікумів та  коледжів зі  спеціальності  “Технологія  збері-
гання і переробки зерна”.

Карпов Ю.О.,Кацив С.Ш., Кухарчук В.В., Ведміцький Ю.Г.
УСТАЛЕНІ РЕЖИМИ ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
КІЛ ІЗ ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ТА РОЗПОДІЛЕНИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Підручник. – стереотипне видання, 2019. – 326 с.
тв/п, 70х100/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-007-5

У  підручнику  викладено  теорію  лінійних  електричних  кіл  із  
зосередженими  та  розподіленими  параметрами  і  наведено  велику  
кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які 
зустрічаються  в  електроенергетиці,  електромеханіці,  радіотехніці  
тощо. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоре-

тичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення...
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Бейдик О.О., Топалова О.І. 
АДАПТИВНИЙ ТУРИЗМ: ПЕРЕДУМОВИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, ЛІДЕРИ ДУХУ І ВОЛІ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2020. – 402 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-102-7

У  посібнику  розкриті  теоретико-методологічні  засади  дослід-
ження адаптивного туризму,  його становлення,  розвиток та понят-
тєво-термінологічний апарат. Адаптивний туризм розглядається як 
складова національного туризму, його самостійний вид, що виступає 
чинником  реабілітації  відносно  здорових  людей  похилого  віку  та  
осіб з інвалідністю. На основі SWOT-аналізу розроблені стратегічні 
пріоритети розвитку адаптивного туризму в Україні: створення до-
ступних туристсько-екскурсійних маршрутів, туристсько-реабіліта-

ційних центрів у просторовому каркасі перспективної координаційної системи. Проаналізовано, 
поглиблено та уточнено близько 150 біографій видатних людей з ознаками інвалідності...

Кіптенко В.К., Малиновська О.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ
Підручник. – 2018. – 518 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-158-4

Пропонований  навчальний  посібник  є  першим  в  Україні,  який  
у повному обсязі включає програмний матеріал з понять екскурсоз-
навства і  музеєзнавства. Розкрито особливості розвитку екскурсій-
ної справи в контексті еволюції  туристичної діяльності.  Висвітлено 
особливості  створення  інноваційного  екскурсійного  продукту  та  
специфіка методики проведення оглядових і  тематичних екскурсій.  
... Підручник містить значний фактичний і прикладний матеріал; по-
дано словник термінів по архітектурі, скульптурі, живопису та деко-
ративно-прикладному  мистецтву,  що  стане  у  нагоді  практикуючим  

екскурсоводам при підготовці екскурсій на різноманітну тематику. ...  Може бути корисним для 
практикуючих екскурсоводів і методистів екскурсійної справи.

Іванова Л.А., Дишкантюк О.В., Польова С.Є.
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ 
ОБ’ЄКТІВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 226 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-019-8

Розглянуто  методологічні  підходи  щодо  вироблення  дизай-
нерських  рішень  стосовно  інтер’єру  приміщень  будинків,  готелів  і  
ресторанів.  При  цьому  використовується  певний  (заданий)  стиль,  
що характеризується архітектурними особливостями і  відповідним 
йому предметним наповненням у вигляді меблів. Виклад проведено 
на прикладах використання найбільш відомих історичних і сучасних 
стилів від готики до хай-тека. Рекомендується для фахівців в області 

розробки інтер’єрів  приміщень будинку,  готелю чи ресторану,  а  також викладачів,  аспірантів  і  
студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.
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Нездоймінов С.Г.
ОСНОВИ КРУЇЗНОГО ТУРОПЕРЕЙТИНГУ (рос.)
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 320 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-2660-72-2

У  навчальному  посібнику  викладені  науково-теоретичні  та  ор-
ганізаційно правові основи туроперейтингу, особливості діяльності 
туроператорів  на  міжнародному  ринку  круїзних  подорожей,  роз-
глядаються  практичні  аспекти  формування  круїзного  туристично-
го  продукту  та  обслуговування  туристів,  підходи  до  оцінки  якості  
круїзних  послуг.  Матеріали  навчального  посібника  доповнюють  
сучасні  положення  теорії  та  практики  морського  круїзного  туриз-
му,  загального  курсу  дисципліни  “Туроперейтинг”.  В  методичному  
плані посібник може бути використаний при проведенні модульних 

контрольних замірів знань студентів, заліків та екзаменів, для виконання індивідуальних завдань 
і самостійної роботи студентів, які навчаються за спеціальністю “Туризм”.

Кручек О.А., Соляник С.Ф., Гордієнко С.І.
ОСНОВИ ТУРИЗМОЛОГІЇ
Навчальний посібник. – 2020. – 234 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-289-299-4

У навчальному посібнику “Основи туризмології” визначено сут-
ність туризму як феномену суспільного розвитку, подано концепту-
альне  розуміння  його  цивілізаційної  природи.  В  роботі  визначено  
базові  засади  теорії  туризму,  теоретико-методологічні  джерела  її  
формування,  сутнісно-функціональні  аспекти  розвитку  науки  про  
туризм. Посібник розрахований на студентів магістратури, виклада-
чів профільних навчальних закладів, фахівців сфери туризму.

Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ 
ТА ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 248 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-076-1

Навчальний  посібник  “Організація  туристичних  подорожей  
та  екскурсійної  діяльності”  розроблений  відповідно  до  робочих  
навчальних  програм  дисциплін  “Організація  туристичних  подо-
рожей” і  “Організація екскурсійної діяльності”,  містить: навчально- 
тематичні  плани  дисциплін,  вказівки  до  вивчення  конкретних  тем  
із  запитаннями для самоконтролю,  тести та  вимоги щодо виконан-
ня  обов’язкових  і  вибіркових  індивідуальних  завдань,  ...  Навчаль-

ний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати  
в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та екскурсійних послуг.
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Стафійчук В.І.
ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 808 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-102-7

У  посібнику  подано  сучасну  інформацію  про  місце  на  туристич-
ному  ринку  і  туристично-рекреаційні  (природні,  історико-культурні,  
інфраструктурні) ресурси усіх держав світу. Для студентів та виклада-
чів фаху “Менеджмент туризму”;  географів,  істориків,  міжнародників.  
Може бути корисним для співробітників туристичних фірм і всіх, хто 
цікавиться туристичними можливостями зарубіжних країн або планує 
подорожі до них.

Семенов В.Ф.
ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 392 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2660-66-1

У  навчальному  посібнику  вміщується  інформація  про  особ-
ливості  розвитку  суспільства,  сучасний  стан  економіки,  культури,  
туризму  і  реакції  в  різних  туристичних  регіонах  і  окремих  країнах  
світу.  Аналізується  туристична  привабливість  країн,  причинно- 
наслідкові  особливості  формування  відомих  туристичних  дестина-
цій, тенденцій розвитку у просторі. ... Розглядаються основні теоре-
тичні  засади  загального  та  туристичного  країнознавства,  предмет,  
об’єкт, основні поняття і категорії дисципліни, розкривається еконо-

мічна, соціальна, культурна картина сучасного світу, аналізується сутність процесів глобалізації 
та регіоналізації, ... містяться характеристики країн світу, їхніх туристичних районів та найбільш 
привабливих туристичних об’єктів.

Грановська В.Г., Морозов О.В., Крикунова В.М. та ін.
ТУРИЗМ І ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Словник-довідник. – 2020. – 108 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-289-328-1

Словник-довідник  рекомендовано  для  використання  фахівцями  
у  сфері  туристичних  послуг  при  плануванні  розвитку  туристично- 
курортного бізнесу, оцінюванні природних, кліматичних і культурно-
історичних ресурсів рекреаційної галузі.

Призначено для посадових осіб органів виконавчої влади та міс-
цевого  самоврядування,  науковців,  аспірантів,  студентів  навчальних  
закладів відповідного профілю.
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Черевко О.І., Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф. та ін.
ДІЄТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ
Підручник. – 2019. – 360 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2678-42-0

У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у 
тому числі базисні дієти, особливості дієтичного харчування при різних 
захворюваннях органів та систем, та технології. Призначено для студен-
тів технологічних факультетів, магістрів, аспірантів вищих навчальних 
закладів,  для студентів профільних факультетів медичних університе-
тів, для підвищення рівня знань фахівців, що працюють в сфері дієтич-
ного харчування, а також для населення з метою підвищення культури 
харчування.

Власова Н.О., Краснокутська Н.С. та ін.
ЕКОНОМІКА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Навчальний посібник. – 2019. – 389 с.
м/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2678-14-7

У  навчальному  посібнику  системно  розглянуто  економічні  
питання  щодо  сутності  та  особливостей  розвитку  ресторанного  
господарства  у  сучасних  умовах  постіндустріального  суспільства,  
глобалізації  економічних відносин та  інноваційних змін у  техноло-
гіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими під-
приємствами.  Визначено  основні  зовнішні  та  внутрішні  механізми  
функціонування  різноманітних  суб’єктів  господарювання  в  ринко-
вій  економіці.  ...  Навчальний  посібник  призначений  для  студентів  

спеціальностей “Технологія харчування у ресторанному бізнесі”, “Готельна та ресторанна справа”, 
а також буде корисним для спеціалістів та підприємців у сфері ресторанного господарства.

Кузьмін О.В., Роман Т.О., Акімова Л.М., Чемакіна О.В. 
ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ В ГАЛУЗІ 
Навчальний посібник. – 2020. – 168 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-289-375-5

У  навчальному  посібнику  викладені  науково-теоретичні  і  мето-
дичні основи з питань розвитку електронних систем у ресторанному 
бізнесі, які дозволяють здобувачам керувати закладами ресторанного 
господарства за рахунок сучасного програмного забезпечення, що до-
зволяє  приймати  кваліфіковано  рішення,  своєчасно  налаштовувати  
електронні системи, створювати та редагувати бази даних, розробляти 
калькуляційні карти, електронне меню, управляти модульними служ-
бами «front office» і «back office». У навчальному посібнику представле-
но сучасні уявлення щодо комп’ютерного програмного забезпечення, 

методи та способи покращення обслуговування клієнтів, підвищення рівня сервісу обслуговуван-
ня та ознайомлення з інноваціями ресторанними технологіями. Навчальний посібник «Електронні 
системи в галузі» призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології». 
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Тележенко Л.М., Дзюба Н.А., Кашкано М.А.
ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ: ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Монографія. – 2018. – 200 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-289-227-7

У монографії доступно й послідовно розкрито фізіолого-гігієнічні 
основи та роль харчування в забезпеченні  процесів життєдіяльності  
людини, значення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних 
речовин у харчуванні людини. ... За допомогою сучасних методів дос-
ліджень розроблено раціональне меню для жителів сучасного міста з 
врахуванням сезонності, режиму харчування та добової потреби у ну-
тріентах. Складено комплекси для здорового харчування, що можуть 
бути реалізовані  на  сучасному підприємстві  ресторанного господар-
ства або у кейтеринговій компанії. Призначено для фахівців харчової 

промисловості, студентів ВНЗ, коледжів, які здійснюють підготовку спеціалістів з напряму підго-
товки “Харчові технології та інженерія”. Це видання може бути корисним для працівників закладів 
ресторанного господарства щодо забезпечення відповідним харчуванням відвідувачів.

Кузьмін О.В., Чемакіна О.В., Акімов О.О., Кузьмін А.О.
ІНЖИНІРИНГ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Навчальний посібник. – 2020. – 488 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-289-302-1

У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні і методич-
ні  основи  з  питань  інжинірингу  у  ресторанному  бізнесі,  що  дозволя-
ють студентам ознайомитись із методами проектування та розрахунку 
основних структурних елементів закладів ресторанного господарства ...  
У посібнику представлено сучасні  методики передпроектного інжині-
рингу  закладів  ресторанного  господарства  при  подальшій  експлуата-
ції інженерного обладнання, а саме мережі і споруди водопостачання і 
каналізації,  санітарно-технічні  системи  будівель,  основи  формування  
теплового режиму і вимоги до повітряного середовища приміщень, сис-

теми опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Навчальний посібник призначений для підго-
товки студентів спеціальності 181 “Харчові технології”. Також може бути корисний інженерно-техніч-
ним працівникам при моделюванні проектів закладів ресторанного господарства.

Свідло К.В., Лазарєва Т.А., Бачієва Л.О.
МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ
Підручник. – 2018. – 225 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN: 978-966-2678-09-3

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному про-
гресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності 
та  логіки  у  науковому  пізнанні,  характерні  особливості  інформації  
у  дослідницькій  роботі,  методику  наукових  досліджень  в  харчовій  
галузі,  основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів. 
Для магістрантів, аспірантів, науковців, викладачів вищої школи.
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Капрельянц Л.В., Пилипенко Л.М., Єгорова А.В. та ін.
МІКРОБІОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2020. – 478 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-145-4

У  навчальному  посібнику  викладений  теоретичний  і  експери-
ментальний  матеріал  із  дисципліни  “Мікробіологія  харчових  ви-
робництв”, яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів 
із  технологій  харчових  виробництв.  Наведений  у  виданні  матеріал  
спрямований  на  набуття  студентами  знань  і  практичних  навичок  
у  сфері  управління  технологіями  та  якістю  харчових  продуктів  за  
мікробіологічними  показниками.  Для  студентів  вищих  навчальних  
закладів,  які  навчаються  за  спеціальністю  181  “Харчові  технології”,  

аспірантів та спеціалістів, які працюють у сфері мікробіології харчових виробництв.

Кузьмін О.В., Кійко В.В., Акімова Л.М., Бондарчук С.М.
ОБЛАДНАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА. ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
Навчальний посібник. – 2018. – 276 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-289-169-0

У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні основи 
кількісної  оцінки  технічного  рівня  та  якості  обладнання,  що  вико-
ристовується  на  підприємствах  ресторанного  господарства.  Значне  
місце надано обґрунтуванню принципів класифікації властивостей, 
показників якості, їх об’єднанню у комплексний показник технічно-
го рівня та якості обладнання ресторанного господарства методами 
кваліметрії. Навчальний посібник призначений для підготовки сту-
дентів  спеціальності  181  “Харчові  технології”.  Також може бути ко-

рисний інженерно-технічним працівникам харчових виробництв.

Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Цихановська І.В. та ін.
НУТРИЦІОЛОГІЯ
Навчальний посібник. – 2018. – 550 с.
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2678-13-0

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та роль 
харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, зна-
чення білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин 
у  харчуванні  людини,  наслідки  нестачі  та  надлишку  харчових  ре-
човин  у  раціонах,  харчова  та  біологічна  цінність  продуктів,  роль  
генетично-модифікованих  та  продуктів  з  функціональними  влас-
тивостями.
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Карпенко Р.В., Кузнецов В.М.
ОБЛІК, КАЛЬКУЛЯЦІЯ І ЗВІТНІСТЬ У ПІДПРИЄМСТВАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Навчальний посібник. – 2019. – 288 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2678-37-6

Навчальний посібник з  обліку,  калькуляції  та  звітності  створе-
ний  відповідно  до  типової  навчальної  програми  предмета  “Облік,  
калькуляція  і  звітність”  Державного  стандарту  професійно-техніч-
ної освіти з професій: “Кухар” код 5122, “Кондитер” код 7412, “Офі-
ціант. Бармен” код 5123 (зміни внесені у межах дозволених норм). ... 
Навчальний посібник може бути використаний викладачами на тео-
ретичних уроках з бухгалтерського обліку, учнями – при виконанні 
домашнього  завдання та  при підготовці  до  практичних робіт,  май-

страми виробничого навчання – для актуалізації знань на вступних інструктажах під час вироб-
ничого навчання. 

Мостова Л.М., Новікова О.В., Ракленко І.М. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В РЕСТОРАННОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ
Підручник. – 2019. – 657 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2678-44-4

У  підручнику  викладено  комплексну  характеристику  органі-
зації  обслуговування  в  закладах  ресторанного  господарства  різних  
типів.  Охарактеризовані  вимоги  до  виробничих  та  торговельних  
приміщень. ...  Приводяться основні види меню, правила подавання 
холодних  і  гарячих  закусок,  страв  і  напоїв.  Наведений  детальний  
опис  процесів  обслуговування,  які  використовуються  в  закладах  
ресторанного господарства при здійсненні банкетів, прийомів, а та-
кож спеціальних форм обслуговування і обслуговування в закладах 

ресторанного господарства різних типів. Значна увага приділена особливостям обслуговування 
в готельно-туристичних комплексах та за місцем роботи та навчання. Розкрито особливості ор-
ганізації дозвілля в ЗРГ.

Новікова О.В., Радченко Л.О., Вініченко К.П. та ін.
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТУРИСТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО  
ГОСПОДАРСТВА
Навчальний посібник. – 2019. − 411 с. 
м/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН 
ISBN 978-966-2678-20-8

В навчальному посібнику викладена характеристика організації 
обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господар-
ства.  Розглянута  специфіка  ресторанного  господарства  в  індустрії  
гостинності, методи, форми та прогресивні технології обслуговуван-
ня. Значна увага приділена організації харчування та обслуговуван-

ня туристів в спеціальних видах туризму. Посібник призначений для студентів вищих навчаль-
них закладів за фахом 6.051701 “Харчові технології та інженерія”, 6.140101 “Готельно-ресторанна 
справа” ...



171

Харчова галузь та ресторанна справа

171

Кордзая Н.Р., Єгоров Б.В. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
КРАЇНИ
Монографія. – 2018. − 148 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-171-3

В монографії зроблена спроба узагальнення проблем формування 
продовольчої безпеки від зародження поняття терміну та його розвитку 
до сучасного його трактування... Проведено аналіз підходів щодо виді-
лення структурних елементів продовольчої безпеки країни. Досліджено 
стан  розвитку  законодавства  країн  світу  та  України  щодо  вирішення  
проблеми  продовольчого  забезпечення.  ...  Запропоновано  механізм  
формування  продовольчих  ринків.  Розроблено  модель  формування  
продовольчої безпеки. ... Видання може бути корисним науковцям у да-

ній галузі,  керівникам та спеціалістам продовольчих ринків,  органам правління агропромислового  
комплексу,  законодавчій та виконавчій владі,  ...  студентам магістратури і  аспірантам з товарознав-
ства, маркетингу, фінансово-економічної безпеки, харчових технологій та широкому колу читачів.

Черно Н.К., Антіпіна О.О., Малинка О.В., Вікуль С.І.
ОСНОВИ ХІМІЇ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ ХАРЧОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ
Підручник. – 2019. − 360 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-261-1

У підручнику представлені  основні  поняття й базові  відомості  з  
найважливіших  розділів  хімії:  загальної  та  неорганічної,  органічної,  
аналітичної,  без  яких  неможливо  опанування  технологічних  дисци-
плін виробництва харчових продуктів. Розглянуті класифікація, голо-
вні властивості, способи добування неорганічних та органічних спо-
лук, найважливіші представники кожного класу та їх застосування, а 
також  методи  якісного  та  кількісного  аналізу,  що  використовуються  
у сучасних дослідженнях якості продукції та контролю виробництва.

Рекомендується  для  студентів  ступеня  “Бакалавр”  спеціальності  181  “Харчові  технології”,  
зокрема, які навчаються за освітньою програмою “Технологічна експертиза та безпека харчових 
продуктів”, а також спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”.

Ткаченко О.Б., Каменева Н.В., Тітлова О.О.та ін. 
ОСНОВИ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ 
Навчальний посібник. – 2020. − 304 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-992-136-9

У  навчальному  посібнику  “Основи  сенсорного  аналізу  харчових  
продуктів”  наведено  загальну  класифікацію  та  характеристику  ор-
ганолептичних властивостей таких груп продуктів,  як вина,  соків та  
сік-містких  напоїв,  кави  та  чаю,  хлібо-булочних  виробів,  м’ясних  та  
рибних продуктів. Крім того, розглянуто питання якості з точки зору 
органолептичних властивостей,  впливу  сировини на  якість,  правила  
дегустації та основи організації сенсорного аналізу харчових продук-
тів вищезазначених груп.
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Кордзая Н.Р., Єгоров Б.В.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА. ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ 
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Монографія. – 2020. – 160 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-320-5 

В монографії зроблена спроба узагальнення знань щодо управлін-
ня якістю та безпечністю харчової продукції в Україні та світі. Розгля-
нуто особливості  функціонування міжнародної  та  вітчизняної  систем  
стандартизації.  Проведено  аналіз  структури бази  державних  стандар-
тів на харчову продукцію, сировину та напої. Встановлено, що сьогод-
ні  Україна  потребує  розробки  комплексного  підходу  до  формування  
системи нормативної документації на продовольство. ... Видання може 
буди корисним науковцям у галузі стандартизації й управління якістю 

та безпечністю харчової продукції, законодавчій та виконавчій владі, керівникам промислових під-
приємств, студентам магістратури і аспірантам з товарознавства, маркетингу, фінансово-економічної 
безпеки, харчових технологій та широкому колу читачів.

Смирнитська М.Б., Тріщ Р.М.
ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ. РЕСТОРАННЕ 
ГОСПОДАРСТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Навчальний посібник. – 2019. – 340 с.
м/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2678-19-2

В навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони 
праці  в  галузі  ресторанного  господарства  та  торгівлі.  Навчальний  
посібник  за  структурою  і  змістом  відповідає  типовій  навчальній  
програмі  нормативної  дисципліни “Охорона праці  в  галузі”.  Він  ві-
дображає сучасний стан нормативно-правового та технічного забез-
печення охорони здоров’я і  працездатності працівників у виробни-

чих умовах галузі ресторанного господарства та торгівлі. ... Навчальний посібник буде корисний 
студентам  відповідних  спеціальностей  та  працівникам  закладів  ресторанного  господарства  і  
торгівлі.

Черевко О.І., Поперечний А.М.
ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Навчальний посібник. – 2019. – 495 с. 
м/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-9662678-15-4 

Навчальний  посібник  “Процеси  і  апарати  харчових  вироб-
ництв:  лабораторний  практикум”  написано  як  додаток  до  підруч-
ника  Черевка  О.І.,  Поперечного  А.М.  “Процеси  і  апарати  харчових  
виробництв”.  У  засвоєнні  матеріалу  цього  підручника  вагому  роль  
відіграють  практичні  заняття,  на  яких  студенти  за  допомогою  мо-
делей  і  макетів  вивчають  технологічні  процеси,  будову  і  принципи  
дії апаратури, опановують навички розрахунку апаратів і пристроїв.  
У  навчальному  посібнику  наявні  всі  основні  розділи  курсу  “Про-

цеси і  апарати харчових виробництв”, що вивчаються студентами, магістрами та спеціалістами 
кваліфікації “інженер-механік” та “інженер-технолог” підприємств харчування та харчових ви-
робництв.
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Павленкова П.П., Тележенко Л.М., Біленька І.Р. та ін.
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Навчальний посібник. – стереотипне видання, 2019. – 312 с.
тв/п, 60х84/8
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-098-3

Навчальний  посібник  містить  методичні  та  практичні  реко-
мендації  з  технологічного проектування підприємств ресторанного 
господарства. Теоретичні матеріали ґрунтуються на наукових дослі-
дженнях, інноваційних технологіях, нормативних документах. При-
значено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготов-
ки  “Харчові  технології  та  інженерія”,  а  також  може  бути  корисним  
фахівцям, які займаються проектуванням підприємств харчування.

Капрельянц Л.В., Пилипенко Л.М., Єгорова А.В. та ін.
ТЕХНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
Підручник. – стереотипне видання, 2020. – 432 с. 
тв/п, 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-148-5

У підручнику висвітлюються основні питання з технічної мікро-
біології  харчових виробництв:  морфологія,  фізіологія,  систематика,  
екологія мікроорганізмів, їхня роль у кругообігу речовин і енергії в 
природі. ...  Підручник підготовлений за новою програмою в зв’язку 
з введенням спеціальності “Біотехнологія”. Порівняно з першим ви-
данням книга доповнена основними відомостями з генетики мікро-
організмів,  про  роль  біологічно  активних  речовин  і  продуктів  на  
основі  пробіотичних  культур,  про  методи  промислового  викорис-

тання мікроорганізмів. Розширені та доповнені інші розділи. Затверджено Міністерством освіти 
і науки України для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 181 
“Харчові технології”.

Сирохман I.В.
ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Підручник. – 2019. – 713 с. 
тв/п, 60х90/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2678-40-6

Підручник  із  загального  товарознавства  містить  базові  тео-
ретичні  матеріали  та  основні  нормативні  документи,  пов’язані  з  
класифікацією,  вимогами  до  якості,  пакуванням,  маркуванням,  
зберіганням  продоволь  чих  товарів.  Враховано  також  вимоги  но-
вих  державних стандартів,  технічних умов,  підзаконних актів,  змін  
в  асортименті  певних  груп  і  видів  товарів.  Підручник  розраховано  
на студентів навчальних закладів III і IV рів нів акредитації зі спеці-
альностей економічно-комерційного і управлінсь кого спрямування, 

а також за спеціальностями “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Готельно-ресто-
ранна справа”, “Харчові технології”...
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Євлаш В.В., Торяник О.І., Коваленко В.О. та ін
ХАРЧОВА ХІМІЯ
Навчальний посібник. – 2019. – 504 с.
тв/п, 60х84/16 
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2678-07-9

В  навчальному  посібнику  наведено  дані  щодо  будови,  фізико-
хімічних  та  функціонально-технологічних  властивостей  основних  
компонентів сировини та харчових продуктів – білків, ліпідів, вугле-
водів мінеральних речовин, вітамінів, та їх перетворення у техноло-
гічному потоці. Окремо розглянуто роль води у харчових системах. 
Наведено характеристику основних функціональних класів харчових 
добавок, їх технологічні властивості ... Приділено увагу безпечності 
сировини та харчових продуктів. Навчальний посібник призначений 

для  студентів  вищих навчальних закладів  напрямів  підготовки 6.051701  “Харчові  технології  та  
інженерія”, 6.030510 “Товарознавство і торговельне підприємництво” та 140101 “Готельно-ресто-
ранна справа”...

Кузьмін О.В., Ісаєнко В.М., Акімова Л.М., Кійко В.В. та ін.
ХАРЧОВА ТА САНІТАРНА ТОКСИКОЛОГІЯ 
Навчальний посібник. – 2020. – 556 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-289-383-0

Навчальний посібник присвячений вивченню шляхів потрапляння 
токсичних речовин у харчові продукти, їх впливу на організм людини, 
способам  зниження  їх  концентрації  і  методам  їх  ідентифікації  та  ви-
значення.  Вирішити  ці  завдання  спроможні  висококваліфіковані  фа-
хівці,  які  повинні  бути  спроможними  розв’язувати  принципово  нові  
завдання  з  вивчення  якості  харчових  продуктів,  що  постають  перед  
харчовою  промисловістю  з  урахуванням  нових  умов  господарюван-
ня,  сучасних  технологій  переробки  сільськогосподарської  сировини,  
досягнень  науки,  техніки  та  вимог  стандартів,  що  гарантують  якість  
продукції  на рівні  кращих світових зразків.  У навчальному посібнику  
«Харчова  та  санітарна  токсикологія»  також  викладено  науково-тео-

ретичні  і  методичні  основи з  питань безпечності  продовольчої  сировини,  харчових продуктів,  до-
бових раціонів харчування та їх  кваліметричної  оцінки;  визначення характеру взаємодії  організму   
людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії. 
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ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

HABITUS
Рік заснування: 2016 р.
ISSN: 2663-5208.
Періодичність: 3 рази на рік.
Сайт видання: http://www.habitus.od.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Причорноморський науково-дослідний інститут 
економіки та інновацій.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми теорії та історії со-
ціології; методології та методів соціологічних досліджень; соціальних 
структур та соціальних відносин; спеціальних та галузевих соціоло-
гій. Журнал інформує також про події наукового життя та соціоло-
гічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників 

з соціологічної тематики. Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх 
статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та інозем-
ні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної 
влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних 
матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

POLITICUS
Рік заснування: 2015 р.
ISSN: 2414-9616.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://www.politicus.od.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Державний заклад “Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”.

У науковому виданні друкуються статті з питань теорії та істо-
рії  політичної науки, політичних інститутів та процесів, політичної 
культури та ідеології, етнополітології та етнодержавознавства, а та-
кож з інших галузей політичної науки, які написані українською, ро-
сійською, англійською, німецькою або польською мовами.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання 
електронні версії наукового журналу “Politicus”.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.
Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 

(Республіка Польща).
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ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА
Рік заснування: 2010 р.
ISSN: 2309-7205.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: www.customshistory.umsf.in.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Університет митної справи та фінансів та 
Дніпровський національний університет імені  
Олеся Гончара.

Науково-практичний  журнал  з  історичних  наук.  Журнал  вне-
сено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів з галузі “історичні науки”.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ  
ТА ТЕХНОЛОГІЯ
Рік заснування: 1997 р.
ISSN: 1561-1264.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http//np.pdpu.od.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Державний заклад “Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені 
К.Д. Ушинського

Журнал  “Наукове  пізнання:  методологія  та  технологія”  адре-
сований  науковцям  і  викладачам  ВНЗ,  аспірантам  і  докторантам,  
студентам,  молодим  вченим,  організаторам  та  меценатам  наукових  

досліджень, а також державним і громадським діячам, які працюють у галузі науки, освіти і куль-
тури. Видання направляється в провідні наукові та освітні установи зарубіжних країн, найбільші 
національні бібліотеки, наукові фонди та інші структури та установи, що працюють у сфері науки 
та  освіти.  Журнал включений в  Український індекс  наукового цитування,  а  також до Переліку  
провідних рецензованих журналів МОН, рекомендованих для опублікування основних резуль-
татів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук і кандидата наук.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

ПЕРСПЕКТИВИ. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ 
ЖУРНАЛ
Рік заснування: 1996 р.
ISSN: 2310-2896.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://perspektyvy.pdpu.od.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Державний заклад “Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені 
К.Д. Ушинського

Щоквартальний  науковий  журнал  “Перспективи.  Соціально- 
політичний журнал” – cоціально-політичний журнал, що представ-
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ляє  результати  фундаментальних  наукових  і  прикладних  досліджень  в  області  філософських  
наук, які проводяться в Україні та світі. Особлива місія журналу спрямована на розвиток сучас-
ного гуманітарного знання,  всебічне висвітлення проблеми гуманізації  суспільства,  аналіз сут-
ності й специфіки соціалізації. 

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ
Рік заснування: 2014 р.
ISSN: 2663-6107.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://www.regionalstudies.uzhnu.uz.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Факультет міжнародних економічних відносин 
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”.

У журналі “Регіональні студії” висвітлюються актуальні питання 
теорії та історії політичної науки, функціонування політичних інсти-
тутів,  політичної  культури  та  ідеології,  етнополітології  та  етнодер-
жавознавства.  Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє 
рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії 

журналу  входять  провідні  українські  та  іноземні  фахівці.  Видання  співпрацює  з  найбільшими  
ВНЗ  України  та  зарубіжжя.  Така  співпраця  передбачає  розміщення  інформаційних  матеріалів,  
публікування наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК
Рік заснування: 2016 р.
ISSN: 2519-058X.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://eehb.dspu.edu.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка.

В  журналі  висвітлюються  актуальні  проблеми  історії  України,  
всесвітньої  історії,  міжнародних  відносин,  історіографії,  джерелоз-
навства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології істо-
ричної науки, археології, етнології, історії науки й техніки. Видання 
розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто 

прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.
Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index), “Index  Copernicus”  (ICV  2016  50.70;  2017  71.75), Cite  Factor, Research  Bible, Scientific 
Indexing Services, Journal Factor (JF).
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ.  
СЕРІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Рік заснування: 2008 р.
ISSN: 1813-3401.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://pa.stateandregions.zp.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Класичний приватний університет.

Метою  наукового-виробничого  журналу  “Держава  та  регіони.  
Серія: Державне управління” є оприлюднення результатів наукових 
досліджень в різних галузях державного управління. 

Ця мета визначає основні завдання: сприяння створенню від-
критого  інформаційного  середовища,  що  забезпечує  взаємодію  

між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі державного управління; активізу-
вання розвитку міжнародного співтовариства фахівців в області  теорії  та практики дослід-
жень з державного управління; сприяння розвитку наукової школи з державного управління 
Класичного приватного університету, розширенню зв’язків з науковими та освітніми спіль-
нотами.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ  
В УКРАЇНІ
Рік заснування: 2017 р.
ISSN: 2663-5240
Періодичність: 6 разів на рік.
Сайт видання: http://pag-journal.iei.od.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Причорноморський науково-дослідний інститут 
економіки та інновацій.

Метою  журналу  “Публічне  управління  і  адміністрування  в   
Україні”  є  висвітлення  результатів  наукових  пошуків  дослідників  
у  галузі  державного  управління.  У  науковому  виданні  друкуються  
статті  з  питань  теорії  та  історії  державного  управління,  механізма  

державного управління,  державної служби, місцевого самоврядування,  державного управління 
у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МИТНЕ 
АДМІНІСТРУВАННЯ
Рік заснування: 2015 р.
ISSN: 2310-9653.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: www.customs-admin.umsf.in.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Університет митної справи та фінансів

“Публічне  управління  та  митне  адміністрування”  –  це  на-
уково-практичний  журнал  з  державного  управління,  заснований  
у  2015  році  Університетом  митної  справи  та  фінансів.  Видання  є  
правонаступником  наукового  збірника  “Вісник  Академії  митної   
служби  України.  Серія:  “Державне  управління”,  що  заснований  у  

2009 році. Наукова направленість: теорія та історія державного управління, механізми державно-
го управління, державна служба, регіональне управління та місцеве самоврядування, державне 
управління у сфері державної безпеки та митної справи.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

БІЗНЕС-НАВІГАТОР
Рік заснування: 2002 р.
ISSN: 2522-4751
Періодичність: 2-3 рази на рік
Сайт видання: www.business-navigator.ks.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Приватний вищий навчальний заклад 
“Міжнародний університет бізнесу і права”.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії 
та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних 
економічних  відносин;  економіки  та  управління  підприємствами;  
інноваційної  та  інвестиційної  діяльності;  бухгалтерського  обліку,  
аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних ме-

тодів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей еконо-
мічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; 
подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загально-
теоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економіч-
них процесів та явищ країни.

Реферативні бази даних: Index Copernicus.

ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ.  
СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Рік заснування: 2008 р.
ISSN: 1814-1161
Періодичність: 6 разів на рік
Сайт видання: www.econom.stateandregions.zp.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Класичний приватний університет.

У  науковому  журналі  розміщено  статті,  в  яких  узагальнені  ре-
зультати  наукових  досліджень  працівників  вищих  навчальних  за-
кладів України, академічних і  галузевих наукових організацій,  про-
відних підприємств та галузей промисловості країни, співробітників 
міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, 

що займаються питаннями розвитку теоретичних і  практичних аспектів економіки та інтелек-
туальної  власності.  Збірник  призначений  для  науковців,  фахівців,  які  вивчають  і  досліджують  
економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.

Метою журналу є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економіч-
ної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.
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ІНТЕЛЕКТ ХХІ
Рік заснування: 2009 р.
ISSN: 2415-8801
Періодичність: 6 разів на рік.
Сайт видання: www.intellect21.nuft.org.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний університет харчових технологій, 
Громадська організація “Інститут проблем конкуренції”.

Програмні цілі видання: розвиток науки і освіти, популяризація 
економічних  знань,  формування  економічного  типу  мислення,  ін-
формування наукового середовища про сучасні дослідження та роз-
робки в сфері економіки.

Реферативні бази даних: Index Copernicus.

НАУКОВИЙ ПОГЛЯД: ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
Рік заснування: 1999 р.
ISSN: 2521-666X
Періодичність: 4 рази на рік
Сайт видання: www.scientificview.umsf.in.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Університет митної справи та фінансів.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії 
та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних 
економічних  відносин;  економіки  та  управління  підприємствами;  
інноваційної  та  інвестиційної  діяльності;  бухгалтерського  обліку,  
аналізу  та  аудиту;  фінансів  та  податкової  політики;  математичних  
методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менедж-
менту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також 

про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та під-
ручників з економічної тематики.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  наукових  журналів  Index  
Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.

ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ
Рік заснування: 2016 р.
ISSN: 2524-0897.
Періодичність: щомісячно.
Сайт видання: http://www.bses.in.ua/uk/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Причорноморський науково-дослідний інститут 
економіки та інновацій.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії 
та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних 
економічних  відносин;  економіки  та  управління  підприємствами;  
інноваційної  та  інвестиційної  діяльності;  бухгалтерського  обліку,  
аналізу  та  аудиту;  фінансів  та  податкової  політики;  математичних  

методів  та  інформаційних  технологій  в  економіці;  сучасного  менеджменту  та  інших  галузей  
економічної  науки.  Журнал інформує також про події  наукового життя та економічну освіту в   
Україні;  подає  рецензії  наукових  праць  та  підручників  з  економічної  тематики.  Редколегія  ви-
дання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу 
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редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з най-
більшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. 
Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових ста-
тей, проведення на базі видання круглих столів.

Пріоритетами  журналу  є:  підтримка  молодих  науковців;  дослідження  проблем  розвитку  
Причорноморського  регіону;  інформування  наукової  спільноти  про  сучасні  монографічні  дос-
лідження та проблеми бізнес-освіти.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  наукових  журналів  Index 
Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ
Рік заснування: 2004 р.
ISSN: 2520-2200.
Періодичність: 6 разів на рік.
Сайт видання: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний авіаційний університет.

У  журналі  висвітлюються  актуальні  економічні  питання,  про-
блематика та особливості системного підходу щодо розвитку еконо-
міки країни.

Редколегія  видання  здійснює  зовнішнє  та  внутрішнє  рецензу-
вання всіх статей, що надходять до неї. До складу редакційної колегії 
збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у 

своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Республіка Молдова, Респу-
бліка Азербайджан). Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  наукових  журналів  Index  
Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
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ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Рік заснування: 2017 р.
ISSN: 2663-6085.
Періодичність: 12 разів на рік.
Сайт видання: http://www.innovpedagogy.od.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Причорноморський науково-дослідний інститут 
економіки та інновацій.

Метою журналу “Інноваційна педагогіка” є висвітлення резуль-
татів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними на-
уково-педагогічними  розробками,  долучення  до  новітніх  розробок  
у  сучасній  педагогічній  практиці.  Редколегія  видання  здійснює  зо-
внішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. 

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. 
Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 

(Республіка Польща).

ІНСАЙТ: ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА
Рік заснування: 2018 р.
ISSN: 2663-970X.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: http://insight.journal.kspu.edu/index.php/insight  
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Херсонський державний університет

У журналі висвітлюються актуальні питання психологічної тео-
рії та історії психологічної думки; психології особистості; педагогіч-
ної та вікової психології; соціальної психології; організаційної психо-
логії; юридичної, економічної та інших галузей психологічної науки. 
Журнал інформує також про події наукового життя та психологічну 
освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з пси-
хологічної тематики.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
ШКОЛАХ
Рік заснування: 1999 р.
ISSN: 1992-5786
Періодичність: 6 разів на рік.
Сайт видання: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Класичний приватний університет.

Метою наукового видання “Педагогіка формування творчої осо-
бистості у вищій і загальноосвітній школах” є оприлюднення резуль-
татів наукових досліджень в галузі педагогіки.
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Ця мета визначає основні завдання:
- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між 

провідними фахівцями та молодими вченими в галузі педагогіки;
- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики 

досліджень педагогічної науки;
- сприяти розвитку наукової педагогічної школи  Класичного приватного університету, роз-

ширенню зв’язків з науковими та освітніми спільнотами.
Видання індексується в Google Scholar.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Рік заснування: 2003 р.
ISSN: 2413-1865.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Херсонський державний університет.

У  журналі  висвітлюються  актуальні  питання  методології  та  іс-
торії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики вихо-
вання,  теорії  і  методики  професійної  освіти,  соціальної  педагогіки,  
сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної на-
уки.  Журнал інформує також про події  наукового життя та педаго-
гічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників 
з педагогічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять 
до  неї.  До  складу  редколегії  збірника  входять  провідні  українські  та  іноземні  фахівці.  Видання  
співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого 
самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію на-
укових статей, проведення на базі видання круглих столів.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.
Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 

(Республіка Польща).

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Рік заснування: 2010 р.
ISSN: 2663-6026.
Періодичність: 6 разів на рік.
Сайт видання: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Класичний приватний університет.

Метою збірника наукових праць “Теорія і практика сучасної пси-
хології”  є  висвітлення  результатів  наукових  пошуків  дослідників  у  
різних галузях психологічних наук.

Ця мета визначає основні завдання:
-  сприяти  створенню  відкритого  інформаційного  середовища,  

що  забезпечує  взаємодію  між  провідними  фахівцями  та  молодими  
вченими в галузі психологічних наук;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики 
досліджень психологічної науки;

- сприяти розширенню зв’язків Класичного приватного університету з науковими та освіт-
німи спільнотами.

Журнал  індексується  в  міжнародних  наукометричних  базах  даних  Index  Copernicus  
International (Республіка Польща), Google Scholar.
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ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЕКОЛОГІЧНІ НАУКИ
Рік заснування: 2012 р.
ISSN: 2306-9716.
Періодичність: щоквартально.
Сайт видання: http://www.ecoj.dea.kiev.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Державна екологічна академія післядипломної 
освіти та управління.

Державна екологічна академія післядипломної  освіти та управ-
ління як провідний навчально-науковий заклад Міністерства еколо-
гії  та  природних ресурсів  України приділяє значну увагу  теоретич-
ним  розробкам  та  прикладному  застосуванню  екологічних  знань,  
важливості  екологічного  супроводження  виробничої  діяльності.  

Дослідження з питань державного управління у сфері охорони навколишнього природного се-
редовища,  екологічної  безпеки  довкілля,  екології  та  економіки  природокористування,  екології  
і  виробництва,  системи освіти для сталого розвитку,  а  також новини наукового життя у  сфері  
екології, матеріали наукових конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних питань галузі, 
критичні статті, рецензії, новинки фахової літератури систематично друкуються на сторінках на-
уково-практичного журналу “Екологічні науки”.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
Рік заснування: 1966 р. 
ISSN: 0135-2369.
Періодичність: 2 рази на рік
Сайт видання: www.izpr.ks.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Інститут зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України

У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретично-
го та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. 
Висвітлено елементи системи землеробства, обробіток ґрунту, 
удобрення, раціональне використання поливної води, особливості 
ґрунтотворних процесів. Приділено увагу питанням кормовиробни-

цтва, вирощування зернових, картоплі та інших культур, створення нових сортів і гібридів для 
зрошуваних земель.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).
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ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК
Рік заснування: 2007 р.
ISSN: 2226-0099.
Періодичність: 6 разів на рік.
Сайт видання: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Херсонський державний аграрний університет.

Метою  наукового  журналу  “Таврійський  науковий  вісник”  є  
оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях аг-
ропромислового комплексу.

Редколегія  видання  здійснює  зовнішнє  та  внутрішнє  рецензу-
вання всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу 
входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює 
з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної вла-

ди  та  місцевого  самоврядування.  Така  співпраця  передбачає  розміщення  інформаційних  мате-
ріалів,  публікування наукових статей,  проведення на базі  видання конференцій,  обговорень та 
круглих столів. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних 
загальнотеоретичних та галузевих питань, а також пропозиції до удосконалення сільськогоспо-
дарського виробництва та економіки країни.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА
Рік заснування: 2017 р.
ISSN: 2663-5283.
Періодичність: 2 рази на рік
Сайт видання: www.wra-journal.ksauniv.ks.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Херсонський державний аграрний університет.

За своєю тематикою наукове видання орієнтоване на висвітлен-
ня та вирішення проблем рибного господарства. Науковий журнал 
“Водні  біоресурси  та  аквакультура”  засновано   з  метою  забезпе-
чення науковців і  практиків у галузі рибного господарства інфор-
мацією  щодо  результатів  науково-дослідних  робіт,  теоретичних  
і  експериментальних  досліджень  з  питань  охорони,  відтворення  

і  культивування  водних  біоресурсів,  їх  раціональної  промислової  експлуатації.  Журнал  роз-
рахований на науковців та науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів, вироб-
ничників, які знайшли своє покликання і присвятили себе розвитку рибної промисловості та 
рибогосподарської науки.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

 



187

Наукова періодика

ТОЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ 
СИСТЕМ
Рік заснування: 2012 р.
ISSN: 2307-4515
Періодичність: 2 рази на рік
Сайт видання: http://iscs-journal.npu.edu.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний педагогічний університет  
ім. М.П. Драгоманова.

“Мiждисциплiнарнi дослідження складних систем” – це рецензо-
ваний журнал із вільним доступом, що публікує дослiдницькi cтaттi, 
огляди,  повідомлення,  дискусiйнi  листи,  iсторичнi  та  фiлософськi  
студії в усіх областях теорії складних систем для впровадження вза-

ємодії між науковцями з різних галузей математики, фізики, біології, хiмiї, інформатики, соціо-
логії, економіки та iн.

Журнал  індексується  міжнародною  наукометричною  базою  даних  Web  of  Science  (ESCI). 
Збірник зареєстровано у системах ROAD, CiteFactor.

Журнал має профіль у загальнодоступній пошуковій системі Google Scholar.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ
Рік заснування: 2001 р.
ISSN: 2664-0406.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: www.ntinbuilding.ndibv.org.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Науково-дослідний інститут будівельного 
виробництва та Київський національний університет 
будівництва та архітектури

У журналі  публікуються  наукові  статті  з  проблем новітніх  тех-
нологій у будівельному виробництві. Тематична спрямованість жур-
налу передбачає широке охоплення всіх сучасних проблем в області 
технології будівництва та будівельного виробництва. Журнал розра-

хований на широкий загал читачів, що працюють у будівельній галузі. Дописувачами журналу є 
члени Академії  будівництва України, працівники Міністерств та Державних комітетів України, 
працівники  будівельних  організацій,  підприємств  будіндустрії  та  будівельних  матеріалів,  про-
ектних, проектно-вишукувальних та науково-дослідних інститутів.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).
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ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ
Рік заснування: 2018 р.
ISSN: 2618-0332.
Періодичність: 2 рази на рік
Сайт видання: http://journals.kntu.net.ua/index.php/aqmm
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Херсонський національний технічний універ- 
ситет.

Журнал  практикує  політику  негайного  відкритого  доступу  до  
опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення 
наукової  інформації  та  глобального обміну знаннями задля загаль-
ного суспільного прогресу в Україні та Світі.

Журнал  індексується  в  міжнародних  наукометричних  базах  даних  Google  Scholar, Index 
Copernicus  International  World  of  Journals, CrossRef, National  Library  of  Ukraine  (Vernadsky), 
Бібліометрика української науки.

СУДНОБУДУВАННЯ ТА МОРСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА
Рік заснування: 2014 р.
ISSN: 2409-3858.
Періодичність: 2 рази на рік
Сайт видання: www.smi.nuos.mk.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний університет кораблебудування 
імені Адмірала Макарова.

У журналі “Shipbuilding & marine infrastructure” публікуються на-
уково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експерименталь-
но-дослідницькі) та оглядові публікації у наступних галузях знань:

Соціальні  та  поведінкові  науки  (Спеціальність  051  Економіка);  
Управління  та  адміністрування  (Спеціальність  073  Менеджмент);  

Інформаційні технології (Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології); Ме-
ханічна  інженерія  (Спеціальність  135  Суднобудування;  132  Матеріалознавство;  131  Прикладна  
механіка); Електрична інженерія (Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та елек-
тромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика); Автоматизація та прила-
добудування (Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);  Вироб-
ництво і  технології  (Спеціальність  183  Технології  захисту  навколишнього  середовища);  Історія  
суднобудування (публікації за цією галуззю знань не зараховуються як фахові для авторів).

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах даних Google Scholar, CrossRef, 
National Library of Ukraine (Vernadsky).
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ.  
СЕРІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Рік заснування: 2008 р.
ISSN: 1813-341X
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: www.humanities.stateandregions.zp.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Класичний приватний університет.

Метою журналу “Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки” 
є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у сфері фі-
лологічних наук.

Ця мета визначає основні завдання:
-  сприяти  створенню  відкритого  інформаційного  середовища,  

що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі філологічних 
наук;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики 
досліджень серед філологічних наук;

- сприяти розширенню зв’язків Класичного приватного університету з науковими та освіт-
німи спільнотами.

Журнал  індексується  в  міжнародних  наукометричних  базах  даних  Index  Copernicus  
International (Республіка Польща), Google Scholar.

ЗАКАРПАТСЬКІ ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Рік заснування: 2018 р.
ISSN: 2663-4880
Періодичність: 6 разів на рік
Сайт видання: www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Державний вищий навчальний заклад “Ужгород-
ський національний університет”.

Мета видання – висвітлювати та популяризувати сучасні наукові 
студії в царині української та іноземної філології, пропагувати науко-
ві досягнення країни в галузі мовознавства.

На сторінках видання аналізуються актуальні  проблеми різних 
галузей філології, новітні методи викладання мов та літератур світу в 

контексті міжкультурної комунікації.
У журналі висвітлюються актуальні питання української мови та літератури; мови та літера-

тури зарубіжних країн; порівняльного літературознавства; загального, порівняльно-історично-
го, типологічного мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації.
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ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС
Рік заснування: 2017 р.
ISSN: 2663-340Х.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: http://www.philologyjournal.lviv.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності.

Опис:  актуальні  проблемні  питання  різних  галузей  філології,  
новітніх методів викладання мов та літератур світу в контексті між-
культурної комунікації.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index 
Copernicus International (Республіка Польща).

ODESSA LINGUISTIC JOURNAL
Рік заснування: 2013 р.
ISSN: 2312-3192.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: http://www.oljournal.in.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний університет “Одеська національна 
академія”.

Це  фаховий  науковий  журнал,  що  дозволяє  демонструвати  ре-
зультати  найважливіших  напрямків  теоретичних  та  науково-прак-
тичних  досліджень  у  сфері  мовознавства  (германські,  слов’янські,  
романські, східні мови, контрастивна лінгвістика, теорія і практика 
перекладу)  представників  Національного  університету  “Одеська  

юридична академія”, а також інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.
Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 

(Республіка Польща).

ПІВДЕННИЙ АРХІВ (ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ)
Рік заснування: 1998 р.
ISSN: 2663-2691.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання:  https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Херсонський державний університет.

У журналі висвітлюються актуальні питання слов´янської та за-
рубіжної  філології,  літературознавства,  мовознавства,  перекладоз-
навства, компаративістики.

Редколегія  видання  здійснює  зовнішнє  та  внутрішнє  рецензу-
вання всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника 
входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює 
з  найпотужнішими  ВНЗ  України  та  зарубіжжя,  органами  держав-

ної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних 
матеріалів,  публікацію наукових статей,  проведення на  базі  видання круглих столів.  У  виданні  
містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галу-
зевих питань філологічних наук.
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
Рік заснування: 2012 р.
ISSN: 2227-796X
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: www.applaw.knu.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Київський національний університет імені  
Тараса Шевченка.

Журнал призначений для  науковців,  працівників  судових,  пра-
воохоронних, інших державних органів, посадових осіб органів міс-
цевого  самоврядування,  практикуючих  юристів,  студентів,  курсан-
тів, слухачів вищих навчальних закладів та факультетів юридичного 
профілю.

Програмні цілі (основні принципи): сприяння підвищенню науково-теоретичної, навчально-
методичної кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, інших вищих навчаль-
них закладів й факультетів юридичного профілю.

Завдання та основні цілі видання – популяризація новітніх досягнень юриспруденції та об-
мін передовим досвідом у сфері адміністративно-правової й адміністративно-процесуальної на-
уки, юридичної освіти, обговорення проблем підготовки майбутніх юристів, актуальних питань 
практичного застосування адміністративного й адміністративного процесуального законодавст-
ва України.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща), Citefactor (USA).

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
Рік заснування: 2010 р.
ISSN: 2408-9257.
Періодичність: 6 раз на рік.
Сайт видання: http://apnl.dnu.in.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара.

У науковому виданні друкуються статті з питань теорії та історії 
держави  і  права,  конституційного  права,  адміністративного  права,  
міжнародного права, права Європейського Союзу, цивільного права 
і процесу, аграрного та екологічного права, кримінології, криміналь-

ного  та  кримінально-процесуального  права  та  інших галузей права,  які  написані  українською,  
російською або англійською мовами.

Редколегія  наукового  збірнику  “Актуальні  проблеми  вітчизняної  юриспруденції”  здійснює  
зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх отриманих статей. До складу редколегії журналу вхо-
дять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з багатьма ВНЗ України та за-
рубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського  прийняла на репозитарне збері-
гання електронні версії наукового збірнику “Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції” за 
2011–2015 рр., які розміщено на порталі наукової періодики України.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

Науковий збірник “Актуальні  проблеми вітчизняної  юриспруденції”  індексується  в  міжна-
родній наукометричній базі даних Google Scholar.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Рік заснування: 1994 р. 
ISSN: 2309-818X.
Періодичність: 2 рази на рік
Сайт видання: http://www.apdp.in.ua/index.html
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний університет “Одеська юридична 
академія”.

Актуальні  проблеми  держави  і  права  –  це  збірник  наукових  
праць,  в  якому  публікуються  статті  вчених-юристів  України  та  за-
рубіжних країн,  присвячені актуальним питанням філософії  права,  
загальнотеоретичної  юриспруденції,  галузевих  юридичних  наук,  
юридичної практики, питань судочинства як в Україні, так і у країнах 
Європейського Союзу та світу.

На відміну від абсолютної більшості юридичних періодичних фахових видань України, збір-
ник наукових праць “Актуальні проблеми держави і права” виходить у твердій палітурці.

Збірник наукових праць “Актуальні проблеми держави і права” відрізняється широкою гео-
графією розповсюдження, яка охоплює наступний перелік держав: Російська Федерація, Респу-
бліка Білорусь, Республіка Казахстан, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Латвійська Рес-
публіка, Республіка Болгарія, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

АЛЬМАНАХ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Рік заснування: 2009 р.
ISSN: 2313-5174.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: http://intlawalmanac.net/
Вартість передплати: 150 грн / 1 випуск.
Засновник: Міжнародний гуманітарний університет.

Серед  великої  кількості  різноманітних  юридичних  видань   
України всього лише кілька присвячено міжнародному праву. Серед 
них –  авторитетний “Український часопис МІЖНАРОДНОГО пра-
ва”, що має класичний формат наукового видання. Можна констату-
вати певний дефіцит такого роду видань, які були б однією з форм 
розвитку  контактів  між  фахівцями  в  галузі  міжнародного  права   
України та інших держав.

Нашою метою є випуск дійсно міжнародного журналу, не тільки по тематиці, але і за складом 
авторів.  На  сторінках  випуску  представлені  статті  вчених  з  України,  Білорусії,  Молдови,  Росії.   
У планах редакції – залучення авторів з далекого зарубіжжя.

Основними завданнями Альманаху є: поширення інформації про міжнародно-правові дос-
лідження,  проведені  в  Україні  та  за  кордоном;  ознайомлення  з  проблематикою  міжнародного  
права вітчизняних юристів, що працюють у сфері внутрішньодержавного права; популяризація 
міжнародного права серед студентів-юристів.

Видання  включено  в  міжнародну  наукометричну  базу  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).
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ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ. СЕРІЯ: ПРАВО
Рік заснування: 2008 р.
ISSN: 1813-338X
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: www.law.stateandregions.zp.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Класичний приватний університет.

Метою  наукового-виробничого  журналу  “Держава  та  регіони.  
Серія:  Право”  є  оприлюднення  результатів  наукових  досліджень  в  
різних  галузях  права.  Ця  мета  визначає  основні  завдання:  сприяти  
створенню  відкритого  інформаційного  середовища,  що  забезпечує  
взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі 
права; активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в 
області теорії та практики досліджень юридичної науки; сприяти роз-

витку наукової школи з юриспруденції  Класичного приватного університету, розширенню зв’язків 
з науковими та освітніми спільнотами.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка  Польща).  Науково-виробничий  журнал  “Держава  та  регіони.  Серія:  Право”  
індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ
Рік заснування: 2014 р.
ISSN: 2663-5399.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: http://constlegalstudies.in.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Державний вищий навчальний заклад “Ужгород-
ський національний університет”.

Журнал “Конституційно-правові академічні студії” – це фаховий 
науковий  журнал,  що  висвітлює  результати  наукових  досліджень  з  
актуальних  проблем  конституціоналізму,  конституційного  будів-
ництва, розвитку конституційного права та процесу в Україні та за-
рубіжних країнах.  Журнал буде корисним для аспірантів,  науковців,  

дослідників у галузі конституційного права.
Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 

(Республіка Польща).

LEX PORTUS
Рік заснування: 2016 р.
ISSN: 2524-1010.
Періодичність: 6 разів на рік.
Сайт видання: www.lexportus.net.ua 
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний університет “Одеська юридична 
академія”

Lex  Portus  є  юридичним  науковим  журналом  з  відкритим   
доступом, який публікує оригінальні наукові статті та рецензії у га-
лузях морського і транспортного права, міжнародного торговельно-
го, митного та податкового права, управління кордонами, глобаліза-
ції та європеїзації адміністративного права. 
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Журнал  проіндексовано  у  міжнародних  наукометричних  базах  Asian  Digital  Library  
(ADL), CiteFactor,  Crossref  (DOI  10.26886/2524-101X),  DOAJ  (Directory  of  Open  Access  
Journals), European  Reference  Index  for  the  Humanities  and  the  Social  Sciences  (ERIH  PLUS), 
Google Scholar, HeinOnline, Index Copernicus International, JournalTOCs, Norwegian Register 
for  Scientific  Journals,  Series  and  Publishers  (NSD),  Publons,  Ulrichsweb  (Ulrich’s  Periodicals  
Directory) та WorldCat (OCLC).

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО 
ПРАВА
Рік заснування: 2015 р.
ISSN: 2618-1258.
Періодичність: 6 разів на рік.
Сайт видання: http://www.nvppp.in.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Науково-дослідний інститут публічного права.

У  збірнику  висвітлюються  актуальні  питання  теорії  та  історії  
публічного  адміністрування,  адміністративного,  конституційного,  
цивільного,  трудового,  екологічного,  кримінального і  кримінально-
процесуального права.  Матеріали Наукового вісника  публічного та  
приватного права адресовані широкому колу науковців, а також усім 

тим, хто цікавиться питаннями функціонування сучасної юридичної науки.
Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 

(Республіка Польща).

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС
Рік заснування: 1997 р.
ISSN: 2312-928X
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: www.sulj.oduvs.od.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Одеський державний університет внутрішніх 
справ.

Науковий  журнал  “Південноукраїнський  правничий  часопис”  
є  періодичним друкованим виданням, що виходить з  1997 року.  До 
2006 р. – “Вісник Одеського інституту внутрішніх справ”.

У журналі публікуються результати наукових досліджень учених 
вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних 
учених, ад’юнктів,  аспірантів,  докторантів,  а також громадян, що ве-

дуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.
Журнал  зареєстровано  в  таких  наукометричних  базах,  репозитаріях  та  каталогах:  Index 

Copernicus  International  (Республіка  Польща),  Google Scholar,  “Research Bible  (ResearchBib)”,  
“Українські наукові журнали”, “Україніка наукова”, Книжкової палати України ім. Івана Федорова, 
Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернад-
ського, Національної Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліо-
теки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної на-
укової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

Журнал включено до рейтингового списку “Бібліометрика української науки” Центру дослід-
ження соціальних комунікацій.
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ПІДПРИЄМСТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО
Рік заснування: 1996 р.
ISSN: 2663-5313.
Періодичність: 12 разів на рік.
Сайт видання: http://www.pgp-journal.kiev.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Науково-дослідний інститут приватного права  
і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака,  
ТОВ “Гарантія”.

Журнал  “Підприємництво,  господарство  і  право”  на  сьогодні  
є  єдиним  виданням  в  Україні,  спеціально  присвяченим  створенню  
саме  наукового  підґрунтя  підприємницької  та  іншої  господарської  
діяльності, а також її розвитку. 

Постановою Президії  ВАК України від 10 листопада 1999 року № 3-05/11 журнал “Підпри-
ємництво,  господарство  і  право”  було  внесено  до  списку  наукових  видань,  у  яких  можуть  пу-
блікуватись основні результати дисертаційних робіт у розділах “Юридичні науки”, “Економічні 
науки”. Повторно журнал було внесено до вказаного списку Постановою Президії ВАК України 
від 16 грудня 2009 року № 1-05/6 у розділі “Юридичні науки”. Останню перереєстрацію журналу 
в розділі “Юридичні науки” проведено в 2015 році на підставі Наказу МОН України № 1328 від 
21.12.2015, додаток № 8.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка  Польща).  “Підприємництво,  господарство  і  право”  індексується  у  наукометричній  
базі даних Google Scholar.

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО
Рік заснування: 2004 р.
ISSN: 2078-3736.
Періодичність: 6 разів на рік
Сайт видання: http://pravoisuspilstvo.org.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Всеукраїнський фонд юридичної науки акаде-
міка права В.В. Сташиса, Дніпропетровський гуманітарний 
університет, Національна академія внутрішніх справ. 

У  журналі  публікуються  статті  провідних  вітчизняних  та  іно-
земних вчених і здійснюється популяризація наукових досліджень з 
юридичних наук. Враховуючи значну роль наукового видання “Пра-
во і суспільство” у популяризації гуманітарних наук у суспільстві, зо-

крема висвітлення наукових досліджень у галузі юридичних наук і розповсюдження їх в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, бібліотеках та вищих закладах освіти України, а 
також у навчальних закладах і  наукових установах системи МВС. Редакційна колегія пропонує 
Вам співпрацю щодо проведення передплати на журнал у 2014-му та наступних роках та публіка-
ції наукових статей, аналітичних оглядів, рецензій з проблем держави і права, юридичної практи-
ки та правоохоронної (правозахисної) діяльності.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща). 

Наукове  видання  “Право  і  суспільство”  індексується  у  наукометричній  базі  даних  Google 
Scholar.
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ПРАВО ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Рік заснування: 2010 р.
ISSN: 2663-5348.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/pro-zhurnal
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Класичний приватний університет.

Метою збірника наукових праць “Право та державне управлін-
ня” є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі 
юридичних наук та державного управління

Ця мета визначає основні завдання: 
-  сприяти  створенню відкритого  інформаційного  середовища,  

що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими 
вченими в галузі юридичних наук та державного управління;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики 
досліджень юридичної науки та державного управління;

- сприяти розширенню зв’язків Класичного приватного університету з науковими та освіт-
німи спільнотами.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.
Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 

(Республіка Польща).

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ
Рік заснування: 2015 р.
ISSN: 2521-6473
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: www.legalposition.umsf.in.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Університет митної справи та фінансів.

Наукова  направленість:  історія  та  теорія  права,  адміністративне  
та митне право, цивільне право, проблеми правоохоронної діяльності 
тощо. Науковий журнал “Правова позиція” об’єднує відомих вчених 
та практиків у сфері адміністративного, митного, цивільного права.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index 
Copernicus International (Республіка Польща).

ПРАВОВІ НОВЕЛИ
Рік заснування: 2014 р.
ISSN: 2663-5623.
Періодичність: 3 рази на рік.
Сайт видання: http://www.legalnovels.in.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Приватний вищий навчальний заклад “Міжна-
родний університет бізнесу і права”.

Метою журналу є  розвиток юридичної  науки та  інформування 
з правових питань. До складу редакційної колегії журналу входять і 
активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені 
України та зарубіжних країн.  Редколегія здійснює внутрішнє та зо-
внішнє рецензування статей.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).
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ПРИВАТНЕ ТА ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
Рік заснування: 2017 р.
ISSN: 2663-5666.
Періодичність: 1 раз на 3 місяці.
Сайт видання: http://www.pp-law.in.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Сумський національний аграрний університет.

Журнал  спрямований  на  популяризацію  новітніх  досягнень  
юриспруденції та обмін передовим досвідом у сфері права, юридич-
ної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосуван-
ня законодавства України. Редколегія видання здійснює зовнішнє та 
внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу 
редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. 

Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя. 
Така  співпраця передбачає  розміщення інформаційних матеріалів,  публікування наукових ста-
тей, проведення на базі видання круглих столів. 

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК
Рік заснування: 2011 р.
ISSN: 2305-0314.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://www.pjv.nuoua.od.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний університет “Одеська юридична 
академія”.

“Прикарпатський  юридичний  вісник”  –  наукове  фахове  видан-
ня в  галузі  юриспруденції,  у  якому можуть публікувати результати 
своїх наукових досліджень наукові, науково-педагогічні й практичні 
працівники,  докторанти,  аспіранти та здобувачі  наукових ступенів.  
У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень проблем 
сучасної правової науки, зокрема актуальні питання теорії держави 

й права, конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального права, процесуальних 
і комплексних галузей права, правозастосовної практики, правової освіти, а також інші аспекти 
правової політики держави.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

СУДОВА ТА СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ
Рік заснування: 2016 р.
ISSN: 2663-2713.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: http://ssp.journal.kspu.edu/index.php/ssp
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Херсонський державний університет.

У  журналі  висвітлюються  актуальні  питання  судової  практики  
розгляду  кримінальних  проваджень;  практики  господарських  судів  
України;  практики  розгляду  судами  цивільних  справ;  практики  ад-
міністративних  судів  України;  практики  розгляду  судами  справ  про  
адміністративні  правопорушення:  слідчої  практики  в  Україні;  подає  
рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики. Редко-
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легія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До 
складу  редколегії  збірника  входять  провідні  українські  та  іноземні  фахівці.  Видання  співпрацює  
з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самовря-
дування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових 
статей,  проведення  на  базі  видання  круглих  столів.  У  виданні  містяться  науково-теоретичні  та  
практичні матеріали з актуальних питань слідчої та судової практики.

ЧАСОПИС ЦИВІЛІСТИКИ
Рік заснування: 2006 р.
ISSN: 2522-4832.
Періодичність: 4 рази на рік
Сайт видання: www.clj.nuoua.od.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний університет “Одеська юридична 
академія”.

Матеріали, викладені у журналі “Часопис цивілістики”, відобра-
жають  погляд  на  цивілістичні  проблеми  як  досвідчених  фахівців  і  
учених у сфері цивілістики, так і молодих дослідників проблем у сфе-
рі цивільного права. На сторінках журналу висвітлюються актуальні 
питання теорії та історії держави і права, державного управління, ад-
міністративного права, конституційного права, міжнародного права, 

права Європейського Союзу, цивільного права і процесу, аграрного та екологічного права, кримі-
нології, кримінального та кримінально-процесуального права та інших галузей права. Подаються 
матеріали з аналізу судової практики Європейського суду з прав людини та інших міжнародних 
установ.

Видання  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International 
(Республіка Польща).

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Рік заснування: 2015 р.
ISSN: 2414-4207
Періодичність: 3 рази на рік.
Сайт видання: www.lawbulletin.oduvs.od.ua
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Головне територіальне управління юстиції  
у Херсонській області, Асоціація нотаріусів Херсонської 
області, Одеський державний університет внутрішніх справ.

У науковому журналі “Юридичний бюлетень” публікуються ре-
зультати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та 
наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, 
докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в по-

рядку особистої ініціативи.
Науковий  журнал  “Юридичний  бюлетень”  зареєстровано  в  наукометричній  базі  Google 

Scholar.
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ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК
Рік заснування: 1993 р.
ISSN: 1561-4999.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://www.yurvisnyk.in.ua/index.html
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Національний університет “Одеська юридична 
академія”. 

Юридичний  вісник  –  це  науково-практичний  фаховий  журнал,  
що дозволяє демонструвати результати найважливіших напрямків те-
оретичних та науково-практичних досліджень у сфері права представ-
ників  Національного  університету  “Одеська  юридична  академія”,  а  
також інших вищих навчальних закладів та наукових установ України. 

На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, дер-
жавного управління, адміністративного права, конституційного права, міжнародного права, права 
Європейського Союзу, цивільного права і процесу, аграрного та екологічного права, кримінології, 
кримінального та кримінально-процесуального права та інших галузей права. Подаються матеріа-
ли з аналізу судової практики Європейського суду з прав людини та інших міжнародних установ. 

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Рес-
публіка Польща).
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ІНОЗЕМНІ ВИДАННЯ

BALTIC JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES
Рік заснування до: 2015.
ISSN: 2256-0742.
Періодичність: 5 разів на рік.
Сайт видання: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/
index
Вартість передплати: 450 грн / 1 випуск.
Засновник: Publishing House “Baltija Publishing”.

Балтійський  журнал  економічних  досліджень  є  міждисциплі-
нарною  науковою  платформою  в  галузі  економіки,  управління  біз-
несом, національної економіки, структурної та соціальної політики. 
Науковий журнал публікує оригінальні наукові, теоретичні та прак-
тичні  статті  з  багатьох  питань  економічної  науки.  Основна  увага  

приділяється статтям з оцінки та аналізу сучасної економіки, галузевої економіки на місцевому і  
зовнішньому ринках, розробці бізнес-стратегій, які в подальшому сприятимуть безпосередньому 
розвитку економіки країн Східної Європи і Балтії.

Видання  включено  до  наукометричних  баз:  Index  Copernicus, Directory  of  Open  Access  
Journals, ESCI by Web of Science.

CYWILIZACJA I POLITYKA
Рік заснування: 2003 р.
ISSN: 1732-5641.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-
15804/cip
Вартість підписки: 450 грн/випуск. 
Засновник: Видавництво “Adam Marszałek”.

“Cywilizacja i Polityka” є періодичним виданням, що редагується 
і публікується на базі Інституту політології Гданського університету. 
Його метою є ознайомлення з останніми дослідженнями щодо мето-
дології  та  методики  знань  про  цивілізацію  та  політику.  Когнітивна  
задача полягає в тому, щоб вказати на важливість теорії у визнанні 

соціально-політичної  реальності,  вказуючи  на  взаємозв’язки,  що  виникли  між  рефлексивним  
поясненням культурної та цивілізаційної реальності та фактографічними дослідженнями. У ви-
світленні питань, пов’язаних з політичним життям, звертається увага на: відхід від вузької кате-
горії,  нішеві  дослідження теоретичних підходів,  відображення синтезуючих явищ і  політичних 
процесів.

Видання відкрите для публікації досліджень і матеріалів всіх академічних працівників різних 
академічних середовищ в Польщі і за кордоном.

Журнал індексується в POL-індекс (PBN) та Index Copernicus. 
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HISTORIA SLAVORUM OCCIDENTIS
Рік заснування: 2011 р.
ISSN: 2084-1213.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: https://marszalek.com.pl/
historiaslavorumoccidentis/misja.html
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: Видавництво “Adam Marszałek”.

Одна з цілей журналу – дати людям зрозуміти, як багато націй і 
країн Центральної Європи об’єднує їх історія не тільки в ритмі бо-
ротьби, але і в мирному співіснуванні, обміні ідеями, і, в деякій мірі, 
загальною економічною історією.

“Historia Slavorum Occidentis” висвітлює оригінальні дослідниць-
кі наукові роботи, які розкривають історію регіону, відносини між політичними суб’єктами, що 
діють  на  його  території,  контакти  з  сусідами,  а  також  весь  комплекс  соціально-економічних  і  
культурних питань, історіографічних питань, історію мистецтва і культури, а також пропозиції 
щодо міждисциплінарних підходів. У виданні друкуються рецензії, дискусії та звіти.

Журнал  індексується  в  BazHum, Central  and  Eastern  European  Online  Library  (CEEOL), 
Central European  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities  (CEJSH), ICI  Journals  Master  List, 
POL-index (PBN), “Arianta.Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczna”. 

INTERMARIUM
Рік заснування: 2018 р
ISSN: 2256-0743.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://intermarium.baltijapublishing.lv/
Вартість передплати: 450 грн/1 випуск
Співзасновники: науковий кластер “Intermarium”, Балтій-
ський науково-дослідний інститут проблем трансформації 
економічного простору, видавництво “Baltija Publishing”.

Науковий  журнал  “Intermarium”  є  мультидисциплінарним   
науковим  майданчиком.  Його  створення  –  результат  роботи  одно-
йменного міжнародного наукового кластера.

Науковий журнал “Intermarium” виступає  тією сполучною лан-
кою, яка дозволяє обговорювати і бути в курсі всіх нових наукових поглядів, одержувати необ-
хідну для інформування та аналізу інформацію для вчених не тільки з країн-учасниць кластера, а 
й усього світу. Це видання відстежує розвиток наукової думки країн Балто-Причорноморського 
регіону і Європейського Союзу в цілому. Тут завжди висвітлюються актуальні питання, пов’язані 
з кожною галуззю науки.

У журналі представлені наступні секції: природничі науки (хімічні науки, біологічні науки, 
геологічні науки, географічні науки); технічні науки і кібербезпека; сільськогосподарські науки; 
історичні  науки;  економічні  науки  і  державне  управління;  філологічні  науки;  юридичні  науки;  
соціальні науки (педагогічні науки, психологічні науки, соціологічні науки, політичні науки, со-
ціальні комунікації, філософські науки); національна і економічна безпека, військові науки.
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INTERNATIONAL FORUM FOR EDUCATION
Рік заснування: 2011 р.
ISSN: 2084-4204.
Періодичність: 1 раз на рік.
Сайт видання: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/ 
10-15804/iffe
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: Видавництво “Adam Marszałek”.

Основною метою журналу  є  поширення останніх  наукових до-
сягнень, головним чином, у сфері педагогіки, а також широкого спек-
тру сучасних досягнень у сфері суспільних і гуманітарних наук. Тема-
тичний обсяг опублікованих текстів охоплює весь набір соціальних 
наук – насамперед соціологію, культурологію та педагогіку, а також 

філософію, психологію, політологію та антропологію.
Журнал індексується в POL-індекс (PBN) та Index Copernicus.

JURNALUL JURIDIC NAŢIONAL: TEORIE ŞI PRACTICĂ
Рік заснування до: 2013.
ISSN: 2345-1130.
Періодичність: 6 номерів на рік.
Сайт видання: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/
Вартість передплати: 450 грн/1 випуск.
Засновник: Інститут кримінального права та прикладної 
кримінології.

Jurnalul  juridic  naţional:  teorie  şi  practică  –  науково-практичний  
журнал,  який  був  створений  для  розширення  можливостей  по-
ширення  наукових  знань  і  обміну  практичним  досвідом  в  області  
права в Республіці  Молдова і  в країнах СНД. Створенню цього но-
вого видання сприяли реформи національної освіти, які привели до 

зростання наукового потенціалу в галузі права в останні роки. Також важливим елементом його 
наукової, дидактичної і практичної цінності є впровадження результатів наукових досліджень в 
інформаційний кругозір суспільства.

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică приділяє особливу увагу збагаченню національного 
досвіду в області права, кримінології, криміналістики, публікуючи наукові результати, отримані 
вченими інших країн. Вони доповнюються матеріалами з юридичної практики в різних країнах  
і регіонах світу. З цих причин матеріали видаються румунською, російською, англійською та укра-
їнською мовами.

Редакційна політика журналу заснована на принципах плюралізму поглядів, коректності де-
батів, конструктивного діалогу, різноманітності підходів, поширення національних досягнень за 
кордоном, а також ознайомлення з досвідом інших країн.

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Рес-
публіка Польща).
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KOGNITYWISTYKA I MEDIA W EDUKACJI
Рік заснування: 1998 р.
ISSN: 1643-6938.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: https://marszalek.com.pl/kim/
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: Видавництво “Adam Marszałek”.

“Kognitywistyka i Media w Edukacji” – це журнал, місія якого по-
лягає в ознайомлені академічної та викладацької спільноти з досяг-
неннями когнітивних наук. Журнал має теоретико-дослідницький і 
науково-популярний характер.

На його сторінках представлені:
останні наукові досягнення в галузі когнітивної науки та медіа-

освіти; огляд статей, що представляють результати досліджень у цій 
галузі;  інформація  про  навчальні  програми  у  сфері  когнітивної  науки  та  медіа-освіти,  а  також  
експериментальні освітні програми; огляди книжок та основних видань, присвячених проблемам 
когнітивної науки та медіа-освіти; інформація про наукові семінари, школи та конференції з дис-
циплін, пов’язаних з вченням про пізнання.

Основні розділи журналу:
медіа-освіта;  філософія  розуму;  когнітивна  лінгвістика;  нейробіологія  та  нейропсихологія;  

когнітивна психологія; штучний інтелект.
Журнал індексується в POL-index (PBN) та Index Copernicus.

KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE
Рік заснування: 1997 р.
ISSN: 1643-6911.
Періодичність: 1 раз на рік.
Сайт видання: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-
15804/ksm
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: Видавництво “Adam Marszałek”.

Міждисциплінарний  науковий  журнал  “Krakowskie  Studia  
Małopolskie”,  створений  у  1997  р.,  швидко  знайшов  визнання  у  різ-
них  наукових  середовищах Польщі  та  Центрально-Східної  Європи.  
Структура та дослідницькі тематики видання які були викладені на 
початку діяльності наукової ради, функціонують і дотепер. В опублі-

кованих  статтях  та  матеріалах  розглядалися  проблеми,  пов’язані  з  історією,  напрямами  та  ви-
кликами сучасної економіки, питаннями розвитку сільського господарства,  а  також освітою та 
навчанням.

У  зв’язку  з  необхідністю  застосування  наукових  журналів  відповідно  до  нових  критеріїв  і  
принципів оцінки наукових видань, підготовлених Міністерством науки і вищої освіти для май-
бутньої всебічної оцінки якості наукової або науково-дослідної діяльності наукового підрозділу, 
в “Krakowskie Studia Małopolskie”, починаючи з № 16/2011 змінено структуру та теми досліджень. 
Журнал  змінює  свій  характер  з  міждисциплінарного  на  гуманістичний,  зосереджуючись  на  іс-
торії, соціології та управлінні в галузі гуманітарних наук.

Журнал індексується в POL-index (PBN) та Index Copernicus.
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KULTURA I EDUKACJA
Рік заснування: 1992 р.
ISSN: 1230-266Х.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://www.kultura-i-edukacja.pl/
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: Інститут політичних досліджень Польської ака-
демії наук та Видавництво “Adam Marszałek”.

Науковий журнал “Kultura i Edukacja” має більше двадцяти років 
видавничої  традиції.  Його  основною  метою  є  поширення  останніх  
наукових  досягнень,  головним  чином,  у  сфері  педагогіки,  а  також  
широкого  спектру  сучасних  досягнень  у  сфері  суспільних  і  гумані-
тарних наук. Тематичний обсяг опублікованих текстів охоплює весь 

набір соціальних наук – насамперед соціологію, культурологію та педагогіку, а також філософію, 
психологію, політологію та антропологію.

Дотримання високого редакційного та академічного рівня, тематичне багатство і міжнародна 
відкритість – ось основні риси журналу “Kultura i Edukacja”. Все це є виразом реалізації місії ке-
рівних авторів і редакторів – створення цікавого і цінного періодичного видання, що представляє 
європейське і навіть світове наукове надбання.

“Kultura i Edukacja” – науковий журнал, який постійно розвивається та відповідає очікуван-
ням сучасного глобального гуманітарного світу.

Про високий статус видання свідчить не лише висока національна параметрична оцінка, але 
й, перш за все те, що він входить до переліку European Reference Index for Humanities (ERIH).

Журнал індексується в POL-index (PBN) та Index Copernicus. 

LEGEA ȘI VIAȚA (ЗАКОН ТА ЖИТТЯ)
Рік заснування: 1990.
ISSN: 1810-309Х.
Періодичність: щомісяця.
Сайт видання: http://www.legeasiviata.in.ua/
Вартість передплати: 450 грн/1 випуск.
Засновник: Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура, 
Верховний суд, Міністерство внутрішніх справ, Державний 
арбітраж Республіки Молдова.

Поява на світ журналу тісно пов’язана з історією створення суве-
ренної, незалежної Республіки Молдова. Після Декларації про суве-
ренітет (23 червня 1990 року) найважливішим завданням, що встало 
перед країною, було прийняття нової Конституції.

Усі роки свого існування журнал приділяв першочергову увагу юридичному вихованню на-
селення, був активним провідником у життя судово-правової реформи, ефективно забезпечував 
інформаційну підтримку процесу переходу країни до ринкової економіки, з високим професіона-
лізмом висвітлював питання становлення правової держави, боротьби зі злочинністю, корупцією 
і протекціонізмом.

Більше  20  років  на  сторінках  журналу  друкуються  наукові  статті  авторів  з  багатьох  країн.  
Журнал  розповсюджується  в  Республіці  Молдова,  Україні,  Румунії,  Росії,  Балтійських  країнах,  
Білорусі, Азербайджані, Казахстані, Узбекистані та інших державах.

Редакція журналу співпрацює на договірній основі з Університетом “Спіру Харет” (м. Конс-
танца,  Румунія),  “Петре  Андрій”  (м.  Ясси,  Румунія),  Балтійською  Міжнародною  Академією  
(м. Рига, Латвія), Національним університетом “Одеська юридична академія” (м. Одеса, Україна) 
та іншими освітніми установами.

Видання включено в міжнародну наукометричну базу Index Copernicus International  (Рес-
публіка Польща).
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NOWA POLITYKA WSCHODNIA
Рік заснування: 2011 р.
ISSN: 2084-3291.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-
15804/npw
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновники: Видавництво “Adam Marszałek”, Бакинський 
слов’янський університет, Казахський національний універ-
ситет ім. Аль-Фарабі у співпраці з Центром східних дослід-
жень і Азіатсько-Тихоокеанським товариством.

“Nowa  Polityka  Wschodnia”  –  це  міждисциплінарний  журнал,  
який  виступає  платформою  для  представлення  результатів  дослід-

жень та дискусій науковців, що представляють такі дисципліни:
політологія  та  публічні  адміністрування;  дослідження  безпеки;  соціологічні  науки;  історія;  

наука про культуру і релігію; економіка та фінанси.
Одна або кілька суміжних дисциплін можуть бути присвячені окремому тематичному роз-

ділу (політика, безпека, культура і суспільство, історія, економіка та міграція), створеному неза-
лежною редакційною групою.

Журнал  індексується  в  BazHum, CEEOL, Electronic  Journals  Library, Google  Scholar, ICI 
Journals Master List, POL-Index (PBN).

POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK
Рік заснування: 1967 р.
ISSN: 0208–7375.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/
ppsy/
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: Фонд міжнародного співробітництва професора 
Чеслава Мойсевича, Видавництво “Adam Marszałek” та Поль-
ська асоціація політичних наук.

“Polish Political Science Yearbook” – це провідний центральноєв-
ропейський рецензований журнал з політології, міжнародних відно-
син, державної політики і досліджень у сфері безпеки.

Метою видання є представлення останніх теоретичних і методологічних досягнень, а також 
сприяння поточній роботі в області польської політології та польських досліджень. У журналі ви-
світлюються дослідні і теоретичні роботи з порівняльної політики, міжнародних відносин, дос-
лідження в області розвитку, дослідження в області безпеки, державної політики та управління, 
політики Польщі та Центральної Європи,  політичної теорії,  політичних і  виборчих системах,  а  
також політичної комунікації.

Журнал індексується в: American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES) 
Online, BazHum, Central and  Eastern  European  Online  Library  (CEEOL), Central  European  
Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities  (CEJSH), Columbia  International  Affairs  Online, 
Cosmos Impact Factor, Directory of Open Access Journals, Electronic Journals Library, ERIH Plus, 
Gale PowerSearch, Google Scholar, HeinOnline, IBR Online – International Bibliography of Book 
Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences, IBZ Online – International 
Bibliography of  Periodical  Literature on the Humanities  and Social  Sciences, ICI Journals  Master 
List, International Political Science Abstracts, Open Academic Journals Index,  POL–Index (PBN), 
The Lancaster Index.
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POMIĘDZY. POLONISTYCZNO-UKRAINOZNAWCZE 
STUDIA NAUKOWE
Рік заснування: 2015 р.
ISSN: 2543-9227.
Періодичність: 1 раз на рік.
Сайт видання: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-
15804/pomi
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: Видавництво “Adam Marszałek”.

 
“Pomiędzy.  Polonistyczno-Ukrainoznawcze  Studia  Naukowe”  –  ви-

дання, спрямоване на міждисциплінарне та компаравістичне дослід-
ження новітніх тенденцій розвитку польської та української літера-

тури, мови, кіно, театру, філології, історії, а також антропології та соціології культури і літератури.
Журнал  є  результатом  багаторічного  плідного  наукового  співробітництва  трьох  універси-

тетів:  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  (історичний  факультет),  
Львівського національного університету імені Івана Франка (філологічний факультет; факультет 
культури і мистецтв) і Вроцлавського університету (філологічний факультет: Інститут польської 
філології; відділ україністики Інституту слов’янської філології).

Журнал індексується в POL-індекс (PBN) та Index Copernicus.

PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Рік заснування: 2010 р.
ISSN: 2082-1212.
Періодичність: 6 разів на рік.
Сайт видання: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-
15804/ppk
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: видавництво “Adam Marszałek”.

“Przegląd Prawa Konstytucyjnego” є провідним польським науко-
вим журналом, присвяченим конституційному праву та політичним 
системам.

Мета  журналу:  представлення  новітніх  текстів  з  конституцій-
ного  права,  конституційних  питань  та  політичних  систем,  а  також  

сприяння поточній роботі польського конституційного права та політичних систем.
У журналі розрізняють такі тематичні діапазони: органи державної влади, конституційні сис-

теми, територіальне самоврядування, системи прав і свобод, виборчі системи, політичні системи, 
управлінські системи, парламентське право.

Журнал індексується в Index Copernicus, Pol-Index (PBN).
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REALITY OF POLITICS. ESTIMATES – COMMENTS – 
FORECASTS
Рік заснування: 2010 р.
ISSN: 2082-3959.
Періодичність: 1 раз на рік.
Сайт видання: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-
15804/rop
Вартість підписки: 450 грн/випуск. 
Засновник: Інститут політичної та європейської науки при 
Щецинському університеті за підтримки Ради Інституту та 
Видавництво “Adam Marszałek”.

Метою  наукового  журналу  “Reality  of  Politics.  Estimates  –  
Comments – Forecasts” є створення публікації, що представляє різно-

манітні думки, погляди та роздуми, що стосуються сучасних політичних питань. 
Видання розроблене для академічних кіл, воно повинно сприяти вільному науковому діалогу 

і розвитку молодих науковців і вчених.
Журнал індексується в POL-index (PBN) та Index Copernicus.

RECHT DER OSTEUROPÄISCHEN STAATEN (REOS)
Рік заснування: 2014 р.
ISSN: 2199-6245.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: www.reos.uni-goettingen.de
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Ґьоттінґенський університет імені Георга Августа 
(Німеччина).

Західноєвропейська  юридична  наука  має  обмежені  знання  про  
правову систему країн Східної Європи, що, як наслідок, ускладнює та 
уповільнює процес перенесення розроблених нею юридичних стан-
дартів на східноєвропейський правовий ґрунт.

Причиною  недостатнього  наукового  обміну  виступає  те,  що  
значна кількість східноєвропейських вчених не володіє іноземними мовами. Міжнародною мо-
вою науки визнано англійську,  у  той час як у  Східній Європі  довгий час переважала російська 
мова. Це призвело до того, що вчені Східної Європи можуть опублікувати власні роботи за кор-
доном лише витратив чималі кошти на їх переклад. У зв’язку з цим, виникла ідея створення жур-
налу  “ReOS”  (Право  країн  Східної  Європи),  який  надає  вченим  із  Східної  Європи  можливість  
публікації наукових досліджень на англійській, українській або російській мовах.



208

Наукова періодика

STUDIA ORIENTALNE
Рік заснування: 2012 р.
ISSN: 2299-1999.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: https://marszalek.com.pl/studiaorientalne/ 
index.php
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновники: Видавництво “Adam Marszałek” та Фонд 
“Institutum Orientalium”.

Журнал  присвячений  питанням  країн  Східної  Європи  та  Цен-
тральної  Азії.  Він  охоплює  широкий  спектр  політичних,  правових,  
історичних, соціологічних і культурних питань. У виданні висвітлю-
ються статті авторів, які зацікавлені та розуміються у східній темати-

ці, культурі та історії країн Східної Європи та Центральної Азії.
Журнал індексується в POL-індекс (PBN) та Index Copernicus.

THE NEW EDUCATIONAL REVIEW
Рік заснування: 2003 р.
ISSN: 1732-6729.
Періодичність: 4 рази на рік.
Сайт видання: http://www.educationalrev.us.edu.pl/
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: Сілезький університет у Катовіце (Польща), 
Університет Матея Бела у Банській Бистриці (Словацька 
Республіка), Університет Острави (Чехія) та Видавництво 
“Adam Marszałek”.

Науковий журнал “The New Educational Review” є продовженням 
ідеї професора Богдана Суходольського, який очолював міжнародну 
редакційну  колегію  щорічного  журналу  “Paideia”.  Видання  повинно  

стати міжнародним форумом обміну педагогічною думкою про постмодерністську освітню, со-
ціальну та культурну реальність не тільки в країнах Центральної Європи, а й у всьому світі.

Журнал  індексується  в  Scopus, EBSCO databases  (Education Research  Complete,  Education 
Source), ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Ulrichsweb.

THE PECULIARITY OF MAN
Рік заснування: 2005 р.
ISSN: 2083-9235.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-
15804/the-peculiarity-of-man
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: Видавництво “Adam Marszałek”.

“The Peculiarity of Man” це журнал, метою якого є показати через 
призму проблем людства його специфіку в індивідуальному, соціаль-
ному та жанровому аспектах.

Це завдання вимагає дуже широкого підходу до обговорюваних 
питань,  тому  сторінки  цього  журналу  відкриті  для  представників  

найрізноманітніших областей знань – від широко розкритих гуманітарних наук до точних наук. 
Амбіції його засновників полягають в тому, що в міжнародній команді на мульти- і міждисциплі-
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нарній мові відбудеться спілкування між різними культурами і сферами знань. На думку редак-
торів, тільки так можливо зрозуміти і описати масштаб людської діяльності і сутність людства. 
Сухий аналіз призводить до відчуження все більш вузьких районів, вносить більше інформацій-
ного шуму і втрачає найважливіше – знання про себе. Щоб запобігти цьому, у журналі робить-
ся акцент на здатність робити синтези, які повинні відповісти на два типово людські питання – 
“чому?” і “за що?”.

Журнал індексується в POL-index (PBN) та Index Copernicus.

THEMIS POLSKA NOVA
Рік заснування: 2011 р.
ISSN: 2084-4522.
Періодичність: 2 рази на рік.
Сайт видання: http://themis.swps.edu.pl/
Вартість підписки: 450 грн/випуск.
Засновник: SWPS Університет соціальних і гуманітарних 
наук та Видавництво “Adam Marszałek”.

“Themis  Polska  Nova”  –  юридичний  журнал,  на  сторінках  якого  
висвітлюються статті присвячені питанням медичного права, охоро-
ни пам’яток/культурної спадщини та права інтелектуальної власнос-
ті. Видання представляє різноманітні погляди та відкриває прогали-
ни як для юристів теоретиків, так і для юристів практиків.

Журнал індексується в POL-індекс (PBN) та Index Copernicus.

VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS
Рік заснування: 2014 р.
ISSN: 1339-7915.
Періодичність: 6 раз на рік.
Сайт видання: http://www.vjhr.sk/ukr/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Пан’європейський університет.

“Visegrad Journal on Human Rights” – перше міжнародне правове 
видання з питань права в межах країн Вишеградської групи. Осно-
вна мета цього нового журналу – інформаційний обмін, співпраця та 
поширення тематики прав людини як у межах Вишеградської групи, 
так і інших європейських країн.

Спеціалізацією  “Visegrad  Journal  on  Human  Rights”  є  тематика  
прав людини – складне, багатовимірне явище та незмінно актуальна 

проблема, яка має міжнародний характер. Проте для нас цікаві не лише роботи з тематики прав 
людини, системи їх захисту, діяльності Європейського суду з прав людини, щодо ситуації захисту 
прав людини в країнах Вишеградської групи, а й статті про правові проблеми наших сусідів.

Редакційна колегія прагне залучити авторів не тільки з країн Вишеградської групи та Схід-
ної  Європи,  а  також із  пострадянських держав.  Тому статтю може бути опубліковано на  одній 
із  13  мов  (англійською,  словацькою,  українською,  російською,  чеською,  польською,  угорською,  
німецькою, французькою, італійською, іспанською, білоруською, казахською).

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Рес-
публіка Польща).
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МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ

МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ
Рік заснування: 2013 р.
ISSN: 2304-5809.
Періодичність: 12 разів на рік.
Сайт видання: http://molodyvcheny.in.ua/
Вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
Засновник: Видавничий дім “Гельветика”.

Науковий журнал “Молодий вчений” виступає тією сполучною 
ланкою, яка дозволяє обговорювати і бути в курсі всіх нових науко-
вих поглядів, одержувати необхідну для освідомлення та аналізу ін-
формацію як по Україні, так і з інших країн. 

Видання відстежує розвиток зарубіжної наукової думки і завжди 
висвітлює актуальні питання, пов’язані з кожною галуззю науки.

Науковий журнал “Молодий вчений” включено до міжнародних каталогів наукових видань і 
наукометричних баз: ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
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Екологічний контроль в агропромисловому комплексі 5
Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування 5
Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь) 5
Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ “Мрія” нового покоління.  
Технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним,  
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Краплинне зрошення 6
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Методика польового досліду (Зрошуване землеробство) 7
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Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними  
в адаптивних технологіях вирощування 8
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Основи наукових досліджень 9
Основи промислового і сільськогосподарського виробництва 9
Охорона праці в галузі: організаційні засади охорони праці  
у вищих аграрних закладах 10
Пшениця озима на півдні України 10
Регулювання присутності бур’янів в сучасних агрофітоценозах  10
Рисові зрошувальні системи 11
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Путівник у прикладну наукометрію 14
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світової етнологічної думки 32
Європейська та євроатлантична інтеграція 32
Контрастивна лексикологія англійської та української мов: теорія і практика 33
Магістерська робота: методика написання та захисту 33
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри  
історії та теорії права і держави 33
Неформальна освіта: довідник-порадник для дорослих 34
Основи академічного письма англійською мовою 34
Полілінгвістична освіта в Україні: теоретичні та практичні аспекти  
(на матеріалі китайської, англійської, української та російської мов) 34
Політична географія світу 35
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Розвитологія 35
Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки для здобувачів  
вищої освіти (навчальна дисципліна «Фізичне виховання»)  36
Соціальний розвиток 36
Сучасна українська лінгводидактика. Норми в термінології  
і мовна практика фахівців 36
Україна і Китай: мова та культура 37
Українська мова за професійним спрямуванням (в екології) 37
Українська мова за професійним спрямуванням (в туризмі) 37
Українська мова як іноземна (анотування та реферування наукових текстів,  
монологічне висловлювання) для студентів 4 курсу денної форми навчання  
та 5 курсу заочної форми навчання гуманітарних спеціальностей 38
Філософія науки: гуманітарно-педагогічний синтез 38
Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації 38
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Екологічна експертиза 42
Екологічна хімія 42
Екологічне інспектування 42
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Радіоекологія. Практикум 52
Стратегія сталого розвитку 53
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Техноекологія 53
Техноекологія 53
Технології захисту навколишнього середовища.  
Ч. 1. Захист атмосфери 54
Технології захисту навколишнього середовища.  
Ч. 2. Методи очищення стічних вод 54
Технології захисту навколишнього середовища.  
Ч. 3. Сталий менеджмент та ресурсна ефективність 54
Технології захисту навколишнього середовища.  
Ч. 4. Технології поводження з відходами харчових виробництв 55
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до збалансованого природокористування 55
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Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу 57
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Грошово-кредитна політика НБУ 58
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Економетрика 59
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Фінанси, гроші та кредит 69
Фінансовий аналіз 69
Формування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку 69

ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Геодезія 70
Грунтознавство та охорона ґрунтів 70
Збалансоване використання земельних ресурсів 70
Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь  
і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств 71
Землевпорядне проектування: організація землекористування  
структурних елементів екомережі України на місцевому рівні 71
Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських  
підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою 71
Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів 72
Землевпорядний процес 72
Землеустрій 72
Історія земельних відносин і землеустрою в Україні 73
Охорона і раціональне використання земельних ресурсів 73
Планування територій 73
Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування 74
Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні 74

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень 75
Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань 75
Інформатика: візуальне програмування 75
Комп’ютерна графіка: AutoCAD 76
Комп’ютерна графіка: SolidWorks 76
Комп’ютерні технології для дизайнерів 76
Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика 77
Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою  
соціальних мереж 77
Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації 77
Проектування бази геопросторових даних 78
Основи комп’ютерного проектування ДВЗ 78



217

Зміст

ІСТОРІЯ
Епоха великих надій: нариси історії міжвоєнної Литви (1918–1940) 79
Нездоланні солдати війни 79
Православне життя в Одесі: від революції до сталінського одержавлення (1917–1945) 79
Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939–1953): 
причини і наслідки, політика пам’яті 80
Українська національна революція середини ХХ століття 80
Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: 
співпраця, конфлікти, рецепція 80

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО
Естетика (для творчих спеціальностей) 81
Мистецтво і культура міста: наукові діалоги 81
Мистецтвознавство ХХ століття: хрестоматія-довідник 81
Мистецтвознавча експертиза українського фарфору-фаянсу ХІХ –  
початку ХХ століття в контексті розвитку художньої культури 82
Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції 82
Риторика як суспільно-культурне явище 82
Словник естрадних та джазових музичних термінів 83
Хрестоматія юного вокаліста 83
Український мистецтвознавчий дискурс 83

МАТЕМАТИКА ТА МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Матеріалознавство 84
Практикум з матеріалознавства 84
Практикум з вищої математики. Частина 1, 2 84
Прикладна математика 85
Розв’язування задач підвищеної складності з нарисної геометрії 85
Теорія ймовірностей та математична статистика 85
Технологія газотермічного і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів 86
Технологія напилення покриттів 86

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ
Інноваційно-інвестиційний менеджмент 87
Екологічний менеджмент та аудит 87
Енергетичний менеджмент і аудит (укр., англ.) 87
Креативний менеджмент 88
Логістичний менеджмент 88
Маркетинг міжнародного туризму 88
Маркетинг. Cучасні концепції та технології 89
Менеджмент. Практикум  89
Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму 89
Менеджмент ресторанного господарства 90
Менеджмент туристичної галузі 90



218

Зміст

Міжнародний маркетинг  90
Основи інтернет-маркетингу. Частина 1 91
Основи інтернет-маркетингу. Частина 2 91
Основи логістики 91
Оцінка та управління підприємницькими ризиками 92
Поведінка споживачів 92
Стратегічний маркетинг 92
Університетський менеджмент: актуальні аспекти 93
Управління рекламними проектами 93

МОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Вступ в розробку нових ідей і технічний менеджмент транспорту та флоту (рос.) 94
Електронна навігація і картографія  94
Енциклопедія суднової енергетики 94
Конструкція сучасних малообертових суднових дизелів (рос.) 95
Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі і зв’язок МЗС (рос.) 95
Менеджмент морських ресурсів 95
Основи прикладного магнетизму. Розробка теорії і технології управління  
магнітним зміцненням деталей машин і роз’ємних кріплень механізмів  
транспорту і флоту (рос.) 96
Основи радіолокаційної та супутникової навігації (рос.) 96
Підвищення компетентності суднових механіків. Конвенції та регулювання  
праці моряків (рос.) 96
Практичне використання Рлс і зАРП (рос.) 97
Радіонавігаційні пристрої (рос.) 97
Рекомендації по організації штурманської служби на морських судах  
(Marine operating guide) (рос.) 97
Суднові навігаційно-інформаційні системи (рос.) 98
Технічне обслуговування, дефектація і ремонт на судні (рос.) 98
Технологія судноремонту (рос.) 98

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Алгоритм виконання практичних навичок лікарями загальної практики  
на обладнанні амбулаторій 99
Буквар подолога для спеців і не тільки... 99
Долікарська допомога 99
Довідник поліцейського з домедичної допомоги 100
Вибрані питання загальної та клінічної фармакології з медичної рецептури 100
Криза і травма в клінічній гештальт-терапії (рос.) 100
Основи медичних знань 101
Основи менеджменту та маркетингу в медицині 101
Основи фізичної реабілітації 101

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ
Вікова фізіологія і валеологія 102
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Етнопедагогіка 102
Загальні основи педагогіки 102
Історія педагогіки 103
Педагогіка та психологія вищої школи (в екології) 103
Педагогічна психологія. Лекції 103
Правова педагогіка 104
Психологія емоційного інтелекту 104
Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях 104
Психологія комунікативної толерантності в умовах інклюзивного навчання 105
Психологія конфлікту 105
Психологія самореалізації особистості 105
Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика 106
Психологія управління соціальною організацією 106
Психофізіологічна діагностика особистості 106
Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі 107
Синергетична педагогіка 107
Управлінська деонтологія 107
Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насильства 108

ПРАВО
100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності 109
Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні 109
Адміністративне право України 109
Адміністративне право України. Повний курс 110
Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки 110
Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта  
народного депутата України 110
Використання практики Європейського суду з прав людини  
у кримінальному провадженні 111
Господарське право 111
Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані  
із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів 111
Екологічне право України 112
Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини,  
міжнародні нормативні акти та законодавство України 112
Загальна теорія права 112
Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання 113
Застосування практики Європейського суду з прав людини під час вирішення  
податкових спорів 113
Запобігання корупції 113
Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення  
біомедичних досліджень 114
Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні 114
Інтелектуальна власність 114
Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення 115
Конституційне право зарубіжних країн 115
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Конституційне право України 115
Конституційний принцип рівності громадян перед законом  
у публічному управлінні 116
Криміналістика 116
Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному  
провадженні України) 116
Криміналістична невербалістика 117
Кримінальна відповідальність за безпосереднє втручання  
у забезпечення правопорядку  117
Кримінальне право зарубіжних країн 117
Кримінальне право України 118
Кримінальне право України. Загальна частина 118
Кримінальне право України. Особлива частина 118
Кримінальне провадження на підставі угод  119
Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами  
практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України  
та Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду  
цивільних і кримінальних справ. Станом на 20 березня 2020 р.  119
Кримінально-виконавча психологія 119
Менеджмент та адміністративне управління 120
Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні  
та практичні аспекти 120
Методичні рекомендації з організації семінарських, практичних завдань  
та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Адміністративне право»,  
«Запобігання та протидія домашньому насильству» та «Фінансове право» 120
Методологія сучасного правознавства 121
Міжнародне комерційне право 121
Міжнародні стандарти державного управління 121
Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних 
організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України 122
Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади 122
Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія) 122
Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків  
(для поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових  
і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України) 123
Науково-практичний коментар Закону України “Про запобігання корупції” 123
Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України 123
Незаконне поводження з аналогами підакцизних товарів  
(кримінально-правові аспекти) 124
Німецька методика права 124
Німецько-український словник юридичних термінів 124
Нормативність кримінального права: теоретико-прикладне дослідження 125
Нормативно-правове регулювання реєстраційної діяльності 125
Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів  
Національної поліції України 125
Основи земельного права України 126
Основи міжнародно-правових стандартів прав людини 126
Основи цивільного та сімейного права України 126
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Осягнення права. Активація творчого мислення юриста 127
Патронатна служба 127
Повноваження слідчого судді 127
Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення 
кримінального провадження: доктрина і практика 128
Посягання на життя державного чи громадського діяча: ретроспектива та 
компаративістика  128
Права людини в Україні  128
Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту 129
Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду  
з прав людини та законодавство України 129
Право власності 129
Право інтелектуальної власності 130
Правове забезпечення цифрової економіки 130
Правове регулювання державної служби 130
Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності 131
Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України 131
Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві 131
Праксеологічні аспекти формування професійної правосвідомості судді  
та суддівського розсуду 132
Природноресурсове право України 132
Протидія правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів 132
Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції  
імітаційними засобами 133
Процесуальне діловодство 133
Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового 
розслідування 133
Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії 134
Рекодифікація цивільного законодавства України в умовах  
євроінтеграційних процесів 134
Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах 134
Систематизація муніципального законодавства: український досвід 135
Службове право України: словник термінів 135
Соціологія права (в схемах та визначеннях) 135
Спеціальне кримінальне провадження в Україні 136
Судовий допит 136
Судові експертизи при розслідуванні злочинів у сфері економіки 136
Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень 137
Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України  
до законодавства Європейського Союзу 137
Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності 137
Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння 
військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами 138
Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов’язаного  
з відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян 138
Теоретичні та практичні основи розслідування шахрайства у сфері надання  
туристичних послуг 138
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Теорія держави і права: підготовка до державної атестації 139
Теорія правозастосування 139
Трудове право України 139
Трудове право України 140
Українсько-англійський/англійсько-український словник юридичних термінів 140
Українсько-німецький/ німецько-український словник юридичних термінів 140
Українсько-польський/ польсько-український словник юридичних термінів 141
Українсько-російський/російсько-український словник юридичних термінів 141
Українсько-французький/французько-український словник юридичних термінів 141
Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів 142
Філософія права (в схемах та визначеннях) 142
Філософія та соціологія права (в схемах та визначеннях) 142
Фінансово-правові санкції 143
Цивільне право України 143
Цивільне право України 143
Цивільне процесуальне право України 144
Ефект Квазімодо. Книга для юриста, який мислить творчо 144

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу 145
Аналітична хімія. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин 145
Апоптоз – запрограмована смерть клітини. Curriculum vitae клітини –  
життєвий шлях клітини  145
Біогеографія 146
Ботаніка з основами екології 146
Вступ до фаху: географія і суспільство 146
Генетика 147
Генетичний аналіз (в рослинництві) 147
Курс аналітичної хімії  147
Лабораторний практикум із загальної мікробіології і вірусології 148
Лабораторні роботи з ботаніки. Практикум 148
Методика навчання біології 148
Методологічні засади географії 149
Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля 149
Мікробіологія галузі. Мікробіологія бродильних виробництв 149
Молекулярна генетика та технології дослідження генома 150
Наноматеріали в хімії та фармації 150
Основи біогеохімії 150
Основи токсикологічної хімії 151
Перспективні заповідні об’єкти Херсонської області 151
Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз неорганічних  
та органічних речовин 151
Рекреалогія 152
Фізична та колоїдна хімія  152
Хімія біоорганічна 152
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Менеджмент у державному управлінні 153
Право в публічному управлінні 153
Соціально-економічний розвиток сільських територій України 153
Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики 154

ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки 155
Водіння легкового автомобіля 155
Гідравліка 155
Гідравлічні та аеродинамічні машини 156
Допуски і посадки. Частина І 156
Електричні апарати 156
Електромагнітне поле. Теоретичні основи електротехніки 157
Електроніка і мікросхемотехніка 157
Електротехніка з основами електроніки 157
Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл.  
Теоретичні основи електротехніки 158
Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл.  
Теоретичні основи електротехніки 158
Метрологія, стандартизація, системи якості. Практикум 158
Наноматеріалознавство 159
Непевність результатів вимірювань, контролю та випробувань 159
Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння 159
Основи метрології та електричних вимірювань 160
Основи стандартизації та сертифікації 160
Основи теорії невизначеності вимірювань 160
Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл.  
Електричні та магнітні нелінійні кола. Теоретичні основи електротехніки 161
Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація 161
Стандартизація 161
Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки  
та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами 162
Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних 
і магнітних кіл в прикладах та задачах  162
Технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств 162
Технологічне обладнання консервних заводів 163
Технологія та проектування елеваторів 163
Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими  
та розподіленими параметрами. Теоретичні основи електротехніки 163

ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНА СПРАВА
Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі 164
Дизайн інтер’єру готельно-ресторанних об’єктів 164
Організація екскурсійних послуг 164
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Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності 165
Основи туризмології 165
Основи круїзного туроперейтингу (рос.) 165
Туризм і природно-рекреаційний потенціал 166
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