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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 фундаментальні 
принципи забезпечення високої продуктивності сільськогосподарсь-
ких тварин, птиці, риби, бджіл в обсязі, необхідному для розв’язання 
виробничих завдань, пов’язаних з технологією виробництва різних 
видів продукції тваринництва; фактори та механізми управління 
метаболічними процесами в організмі продуктивних тварин; меха-
нізми 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 підвищення ефек-
тивності виробництва основних видів продукції тваринництва залежно від умов розведення, 
годівлі та утримання.

Повод М.Г., Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., 
Барановський Д.І., Гиль М.І., Халак И.І. та ін.
генетика з Біометрією. практикум
навчальний посібник. – 2016. – 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 про-
цесу 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.

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.
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Лико С.М.
екологічний контроль  
в агропромисловому комплексі
навчально-методичний посібник. – 2016. – 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, знання, навички та компетенції, а також розгорнуту програму даної 
навчальної дисципліни.

Доценко В.І., Морозов В.В., Онопрієнко Д.М.
зрошення сільськогосподарських 
культур спосоБом дощування
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 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 навчальних закладів освіти напряму підго-
товки 6.060103 «гідротехніка (водні ресурси)» та фахівців, що цікав-

ляться питаннями зрошення сільськогосподарських культур дощувальними машинами. 

За ред. Корнієнка Л.Є. 
інфекційні хвороБи птиці
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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. – 2017. – 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...

Єгоров Б.В., Кочетова А.О., Величко Т.О. та ін.
контроль якості та Безпека продукції 
в галузі (комБікормова галузь)
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 446 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-031-0

у підручнику наведено основні положення організації технохіміч-
ного та технологічного контролю комбікормових виробництв, харак-
теристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контро-
лю сировини та готової продукції, рецепти комбікормів та методи їх 
розрахунку, основні принципи організації контролю технологічного 
процесу та управління якістю, ветеринарно-санітарного контролю, 
що забезпечує не тільки високу продуктивність тварин і птиці, а та-

кож можливість виробництва «здорової» тваринницької продукції для людства, методи боротьби 
із мікотоксинами...

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, 70х100/16
ISвN 978-966-289-225-3

автори, в співдружності з академією інженерних наук україни 
(аіну), спільно з підрозділом національної академії аграрних наук ук-
раїни (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 зволо-
женою ферментованою гомогенною кормовою суспензією (ф.г.к.с) із су-
міші зернових культур, яку обслуговують більше 15 років 8700 кормоа-

грегатів, 19 модифікацій, продуктивності від 45 кг/годину до 5000 кг/годину, в індивідуальних, малих, 
середніх фермерських господарствах, яка забезпечила широку дорогу малому і середньому бізнесу в 
україні. ...  технологія є економічною, енергозберігаючою, мало витратною. ...
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Антоненко П.П., Суслова Н.І., Постоєнко В.О. та ін.
лікарські рослини у тваринництві
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 424 с. 
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-055-6

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.

Ромащенко М.І., Рокочинський А.М., 
Корюненко В.М., Калєніков А.Т. та ін.
краплинне зрошення
навчальний посібник. – 2016. – 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 призна-
чено для студентів вузів напряму підготовки «гідротехніка (водні ре-
сурси)» професійного спрямування «гідромеліорація», а також може 
бути корисним для наукових працівників, співробітників проектних 

та водогосподарських організацій, фермерів та працівників сільськогосподарських підприємств 
різної форми власності.

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 займаються науково-дослідною 
роботою, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів україни.

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...

Гиль М.І., Сметана О.Ю., Юлевич О.І. та ін.
молекулярна генетика та технології 
дослідження генома
навчальний посібник. – 2016. – 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».

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

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», «садівництво та виноградарство», «лісове господарство», «садово-паркове гос-
подарство».
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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...

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

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: «агрономія», «захист і карантин рослин».

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

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 співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з 
дисциплін спеціальностей: «агрономія», «захист і карантин рослин».

Топіха В.С., Нежлукченко Т.І., Луговий С.І., Лихач В.Я.
організація племінної справи
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 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 вимогам 
закону україни «про племінну справу», відображена організація 
племінної справи в якісному удосконаленні сільськогосподарських 
тварин. наведено основи великомасштабної селекції у тваринни-
цтві, суб’єкти з племінної справи, а також організація та особли-
вості бонітування тварин різних видів, принципи складання селек-
ційно-племінного плану, значення організації виставок, основні 
вимоги і положення щодо апробування селекційних досягнень, 

ознайомлення з системою ідентифікації та реєстрації тварин в україні.

Надикто В.Т.
основи наукових досліджень
навчальний посібник. – 2017. – 268 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-109-6

у підручнику викладено основи організації та проведення нау-
кових досліджень з використанням методологічних підходів, які сут-
тєво 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 експериментальних 
даних, висвітлено сучасні підходи щодо апробації результатів науко-
вих досліджень. 

підручник призначений для магістрів, аспірантів і наукових 
співробітників, які здійснюють свою діяльність як у сільськогосподарській, так і інших галузях 
народного господарства. 

Войтович О.П., Лико Д.В.
основи промислового  
і сільськогосподарського вироБництва
підручник. – 2017. – 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.
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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, 2017. – 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...

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. 

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, гідрогеологічні 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 відпо-
відні технології водокористування за способами поливу, водогоспо-
дарські 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».

Базалій В.В., Зінченко О.І., Лавриненко Ю.О. та ін.
рослинництво
підручник. – стереотипне видання, 2018. – 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.

Шаповаленко О.І., Євтушенко О.О.,  
Янюк. Т.І., Почеп В.А.
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 на-
вчальних закладів, технікумів та коледжів зі спеціальності «техноло-
гія зберігання і переробки зерна».

Недосєков В.В., Мельник В.В., Макаров В.В.
транскордонні хвороБи тварин  
з основами стемпінг-ауту
навчальний посібник. − стереотипне видання, 2018. − 320 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-070-9

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.
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Аверчев О.В.
хвороБи та шкідники гречки
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 робо-
ту з хімічними засобами. даний посібник покликаний ознайомити 
сільськогосподарських товаровиробників з хворобами та шкідника-
ми культури гречки та допомогти ефективно вести з ними боротьбу.

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

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. – 2018. – 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, що таке африканська чума свиней (ачс) її наслід-
ки. яку безпеку вона несе і якими методами, в сучасних умовах можна 
боротись з ачс. «готуючи ферментовану гомогенну кормову суспен-
зію в кормоагрегатах «мрія», ми маємо захист поголів’я від вірусних 
захворювань з боку кормів, що доведено науковими дослідженнями 

інституту свинарства ім. квасницького наан україни, м. полтава, та інституту «Landsudvalget 
for Svine», данія, а також на досвід роботи 8700 фермерських господарств україни, ближнього і 
дальнього зарубіжжя...».

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, 2017. – 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.

Прокопенко Л.І.
інформаційні потреБи користувачів оБласних 
універсальних наукових БіБліотек україни
монографія. – 2016. – 220 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2609-98-1

у монографії на основі аналізу діяльності обласних універсаль-
них наукових бібліотек україни із забезпечення інформаційних по-
треб користувачів, з'ясовано стан наукової розробки зазначеної 
проблеми, досліджено контингент сучасних користувачів; визначено 
особливості інформаційних потреб користувачів у 90-ті роки XX ст. 
і першому десятиріччі XXI ст., розкрито соціально-культурні чинни-
ки, що вплинули на їх динаміку; узагальнено досвід зазначених уста-
нов по забезпеченню. видання розраховане на викладачів, аспіран-

тів, студентів вузів, усіх тих, хто цікавиться інформаційними потребами користувачів бібліотек в 
умовах новітніх мережевих технологій.

Гуткевич С. О., Пугачова К. М. 
магістерська роБота:  
методика написання та захисту
навчальний посібник. – 2017. – 200 с.
тв/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 мету надати максимально можливу нау-
ково-практичну допомогу магістрантам при написанні та захисті 
магістерської роботи. посібник буде корисний для магістрантів та 
керівників магістерської роботи. 
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Рідей Н.М., Зазимко О.В., Кліх Л.В., Кіщак Т.С. та ін. 
путівник у прикладну наукометрію
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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. 

Вінниченко В.І., Іващенко Т.Г., Рязанов О.М.
енергозБереження та екологія  
вироБництва Будівельних матеріалів
навчальний посібник. – 2017. – 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.,  
Ромащенко М.І. та ін.
інженерний захист територій
навчальний посібник. – 2017. – 413 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-133-1

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 населених 
пунктів від затоплення, підтоплення та інших проявів шкідливої дії 
води, заходи з рекультивації порушених земель. 

призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навча-
ються за спеціальністю «гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» 

Григорчук О.М.
методика розв’язування фізичних задач  
на Будівельну тематику
навчально-методичний посібник. – 2018. – 116 с.
м/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 навчальних закладів.
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Іванова Л.О., Сергєєва О.Є.
основи промислового дизайну
навчально-методичний посібник. – 2017. – 252 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-927-276-8

розкриті основні віхи становлення промислового дизайну и те-
орії промислового дизайну. досліджена специфіка формоутворення 
промислового виробу. представлені методи вирішення дизайнер-
ських задач, основні етапи дизайн-проектування, аналіз дизайну 
промислового виробу, елементи інженерного забезпечення промис-
лового дизайну, методологія конструювання промислових виробів. 

навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, ас-
пірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Шалай С.В.
основи наукових досліджень  
(в Будівництві)
навчальний посібник. – 2017. – 172 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-145-1

навчальний посібник містить програмний матеріал дисциплі-
ни «основи наукових досліджень», тематику самостійної роботи, 
контрольну тестову програму, термінологічний словник, список лі-
тератури. розглянуто поняття про науку, її структуру, класифікацію 
та організацію, види досліджень. наведено обґрунтування тематики 
і методів досліджень, поняття про наукознавство, стадії та етапи 
досліджень, 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».

Іващенко Т.Г., Бондар О.І., Новосельська Л.П. та ін.
фосфогіпс (екологічно Безпечні шляхи 
утилізації та використання)
навчальний посібник. – 2017. – 216 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-145-1

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.

Бедрій Я., Тарнавський Є.
військова логістика 
навчальний посібник. – 2017. – 242 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-100-3

у навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, 
відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принци-
пи логістики. описано особливості закупівельної, транспортної, роз-
подільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів 
і логістичного сервісу. викладено принципи організації матеріальних 
потоків в армії, а також логістичного управління.

посібник розрахований на студентів військових навчальних за-
кладів, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також 
працівників офіцерів збройних сил, котрі займаються тиловим забез-

печенням.

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. ...

Б. Білик , М. Горбатенко
у вічність ідуть кращі
історико-документальне видання. – 2018. – 326 с. 
тв/п, 60х84/8

Бути відданим Батьківщині, коли їй це потрібно, – одна з клю-
чових основ патріотизму. коли ми зможемо ці риси виховувати в 
підростаючого покоління, ми станемо сильною і непереможеною 
державою.

історико-героїчна спадщина морської піхоти україни з часів ко-
зацтва і до наших днів заслуговує на вічну пам’ять її нащадками.

розділ книги «вічна пам’ять героям» присвячений рідним тих, 
хто пішов у вічність, захищаючи державний суверенітет та територі-
альну цілісність україни.

видання надруковано з метою військово-патріотичного вихо-
вання підростаючого покоління та збереженню історичної пам’яті 

героїчного минулого морської піхоти україни.
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Васильєва Л., Пилипенко Ю., Корнієнко В. та ін.
аквакультура осетрооБразних (рос. мов.)
навчально-практичний посібник. – 2016. – 238 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано NACEE
ISBN 978-966-930-092-8

навчально-практичний посібник «аквакультура осетро- 
образных» (на русском языке) підготовлений авторським колек-
тивом, до складу якого увійшли фахівці-осетроводи україни, росії, 
польщі та угорщини. ... у посібнику відображені рибоводно-біоло-
гічні характеристики об’єктів осетрівництва, наведена інформація 
щодо технологічних основ їх штучного відтворення, вирощування 
молоді та товарної рибопродукції, розглянуто питання годівлі різно-
вікових груп осетрових, захворювання і лікувально-профілактичні 

заходи. 
посібник буде корисним 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, 2017. – 404 с. 
рекомендовано мап
ISBN 978-966-2660-12-8
тв/п, 60х84/16

в атласі узагальнені і систематизовані дані, що висвітлюють нор-
мальну гістологічну будову переважно промислових видів риб, ... за-
пропоновані методи і фактичні матеріали, які базуються на 31 виді риб 
та 333 мікрофотографіях, можуть бути використані при спеціальних 
дослідженнях незалежно від акваторій і регіонів, видів риб. посібник 
рекомендується студентами іхтіологічно-рибогосподарського профілю, 
може бути корисним студентам і викладачам біолого-технологічних, 

екологічних і ветеринарних спеціальностей, гістологам та науковим співробітникам, які працюють у 
галузі рибного господарства.

Шевченко В.Ю. 
аквакультура перспективних оБ'єктів:
навчальний посібник. – 2018. – 402 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-217-8

у посібнику викладено основи розведення та вирощування ма-
лопоширених та специфічних об'єктів аквакультури. приділена ува-
га культивуванню кормових організмів, та форм, близьких до гідро-
біонтів.

для використання в навчально-виховному процесі як посібник 
під час підготовки фахівців окр «магістр» спеціальності 207 «водні 
біоресурси та аквакультура» для вищих навчальних закладів IV рів-
ня акредитації міністерства освіти і науки україни.

Євтушенко М.Ю., Дудник С.В.
водна токсикологія
підручник. – 2016. – 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 аквакульту-
ра», з використанням новітніх досягнень у цій галузі науки. може 
бути корисним аспірантам і науковим співробітникам.

Базалій В.В., Бех В.В., Пилипенко Ю.В., Лісний В.А.
генетика риБ
підручник. – стереотипне видання, 2018. – 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 
генетики популяцій риб, розподіл генів і генотипів у популяції. опи-
сано генетичні основи інбридингу і гетерозису у риб. охарактеризо-
вані основи біотехнології та генної інженерії. 

для підготовки бакалаврів і магістрів у вищих навчальних за-
кладах III-IV рівнів акредитації із спеціальності «водні біоресурси та аквакультура», інших 
спеціальностей біологічного профілю. 

Гроховська Ю.Р., Ходосовцев О.Є.,  
Пилипенко Ю.В., Кононцев С.В.
гідроБотаніка
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 біоло-
гічних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим 
співробітникам, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.
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КлименкоМ.О., Пилипенко Ю.В., Гроховська Ю.Р. та ін.
гідроекологія
підручник. – 2016. – 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 навчаль-
них закладів II – IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співро-

бітника, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.

Козій М.С., Шерман И.М., Самойлюк В.В., Матвієнко Н.Н.
загальна гістологія та емБріологія риБ (рос.)
підручник. – 2016. – 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. 

підручник рекомендований студентам рибогосподарського про-
філю, може бути корисним студентам і викладачам біотехнологічних 
і ветеринарних спеціальностей, гістологам і науковим співробітни-
кам, які працюють в галузі рибного господарства.

Кононенко Р.В., Шевченко П.Г.,  
Кондратюк В.М., Кононенко І.С.
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 біо-
ресурсів, а також усіх тих, хто займається культивуванням промислових гідробіонтів.

Шекк П.В., Шевченко В.Ю., Орленко А.М.
марикультура
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 біо-
логічних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації, аспірантам і науко-
вим співробітникам, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.

Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В.
круглороті риБоподіБні,  
хрящові та ганоїдні риБи
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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. – 2016. – 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 дис-
ципліни «іхтіологія (спеціальна іхтіологія)» напряму «водні біоре-
сурси 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. – 2017. – 432 c.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-123-2

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 аквакультура» та 
магістрів спеціальності 8.09020101 «водні біоресурси» у вищих на-
вчальних закладах II-IV рівнів акредитації.

Буде корисним для викладачів та студентів біологічних і рибогосподарських факультетів, на-
уковців 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 видання доповнене матеріала-
ми з гістології осетроподібних.

Шерман І.М., Пилипенко Ю.В., Лобанов І.А.
основи промислового риБальства
практикум. – стереотипне видання, 2017. – 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 зна-

ння потрібні з механізації риболовецьких процесів, класифікації рибопромислового флоту і влаштуван-
ня риболовецького судна.

Лобанов І.А., Пилипенко Ю.В., Шевченко П.Г. та ін.
основи риБоохорони
практикум. – стереотипне видання, 2017. – 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 стабільних рибних запасів постійно перешкоджають 
забруднення зворотніми водами промислових, сільськогосподарсь-
ких та комунальних об’єктів діяльності, зарегулювання дніпра для 
цілей енергетики, зрошення, 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, 2017. – 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.

Кражан С.А., Хижняк М.І.
природна кормова База 
риБогосподарських водойм
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 330 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-8447-78-5

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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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 спеціальнос-
ті «водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах іI – IV рівнів акредитації. Буде 
корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників ри-
богосподарської галузі україни.

Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В., Лобанов І.А.
риБальство (промислове, аматорське  
та спортивне)
підручник. – 2018.
тв/п, 60х84/16. 

у підручнику викладено основи правового регулювання відно-
син у галузі вивчення, охорони, відтворення, використання та реалі-
зації водних біоресурсів, переміщення через митний кордон україни 
водних біоресурсів та продукції з них, а також встановлення осно-
вних принципів регулювання та управління рибогосподарською ді-
яльністю в межах території україни у внутрішніх рибогосподарських 
водних об'єктах, територіальному морі, виключній (морській) еко-
номічній зоні україни та на континентальному шельфі. підручник 
призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 

"водні біоресурси та аквакультура"...

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.

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 району-
вання суші; районування світового океану; питання ареології (хо-
рології).

посібник призначений для студентів спеціальності 101 «еколо-
гія», а також для викладачів біології, географії, екології.

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 ди-
зайнерського проектування піктографічних інформаційних систем 
на основі уніфікації, модульності, трансформованості, естетичності 
знакових повідомлень; формування і впровадження засад з підви-
щення графічної культури відповідних фахівців під час їх підготов-

ки у внз україни.
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Маєвська Л.М.
етнопедагогіка
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 «етно-
педагогіка», виклад змісту лекцій, інструктивно-методичні матеріали 
щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи у 
підготовці до практичних занять, творчі професійно-орієнтовані за-
вдання, словник основних термінів і понять з етнопедагогіки.

посібник стане в нагоді викладачам вищої школи, що готують спе-
ціалістів для професійної діяльності в соціокультурному освітньому 

просторі, слухачам і викладачам курсів підвищення кваліфікації, усім, хто цікавиться проблемами 
формування основ міжкультурної толерантності у просторі діалогу етнокультур.

Хрящевська Л.М. 
етнологія україни: теоретико-методологічні 
здоБутки у контексті розвитку світової 
етнологічної думки
навчальний посібник. – 2017. – 220 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-328-8

у посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних науко-
вих центрів із європейським науковим середовищем. ... виділено 
наукові школи в українській етнології другої половини XIX ст. – 20-х 
pp. XX ст. навчальний посібник складається з лекційних, семінар-
ських занять, рекомендованої літератури за темами лекцій і практич-
них 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...

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.

Баканурський А., Лошков Ю. та ін.
мистецтвознавство хх століття: 
хрестоматія-довідник
навчальний посібник. – 2017. – 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, обра-
зотворче мистецтво, кіномистецтво. 

хрестоматія-довідник адресована студентам, аспірантам, викла-
дачам та всім, хто цікавиться теорією та історією мистецтва.

О. Л. Капінус, І. М. Гроза
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.

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. – 2017. – 164 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-319-6
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Карпухіна Ю.В.
основи фізичної реаБілітації
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 308 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-082-2

у представленому навчальному посібнику показані сучасні ме-
тоди фізичної реабілітації. 

наведені механізми дії фізичних факторів, їх лікувальні ефек-
ти, розглянуті методики та техніки проведення процедур, показан-
ня та протипоказання застосування фізіотерапевтичних процедур. 

матеріал посібника може бути використаний у навчальному 
процесі підготовки фахівців з фізичної реабілітації, медичними се-
страми реабілітаційних відділень, інструкторами лфк.

Туркот Т.І., Коновал О.А. 
педагогіка та психологія  
вищої школи (в екології)
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Стафійчук В.І.
політична географія світу
навчальний посібник. – 2016. – 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 бакалаврів, магістрів та викладачів географічних спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів. може бути корисний для політологів, філософів, міжнарод-
ників та всіх, хто цікавиться політико-географічними проблемами сучасного світу.

Заброцький М.М., Шапошникова Ю.Г.
педагогічна психологія. лекції
навчальний посібник. – 2017. – 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.

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 навчального 
курсу. набуті студентами знання і навички перекладу текстів різної 
дискурсивної спрямованості в межах мовних пар «китайська ↔ ук-

раїнська», «англійська ↔ українська», «китайська ↔ російська», «англійська ↔ російська», «ки-
тайська ↔ англійська», «українська ↔ російська» можуть прислужитися їм у професійній діяль-
ності. ...

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 магістрів спеціальності «правознавство», викладачів, а та-
кож усіх, хто цікавиться проблемами правової педагогіки.
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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. – 2014. – 416 с. 
тв/п, 60х84/16. 
ISBN 978-966-289-010-5

в 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.

Білоусова Т.П., Вигоднер І.В., Ляхович Т.П.
прикладна математика
навчальний посібник. – 2019. 
тв/п, 60х84/16

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 ма-
тематика". також він може бути корисний при написанні курсових та 

дипломних робіт з фахових дисциплін студентам інженерних спеціальностей.

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.

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, характеристи-
ки складових, динаміку конфлікту, моделі поведінки особистості в 
конфлікті, особливості ведення переговорів у конфліктних ситуаці-
ях, в екстремальних умовах, вплив емоційного інтелекту особистос-
ті на процес протікання і розв’язання конфліктів конструктивними 
засобами. з метою полегшення вивчення даної дисципліни у посіб-
нику дається перелік контрольних запитань, проблемних запитань, 
можливих тем рефератів, завдання, вправи, список рекомендованої 

літератури до кожної теми.
посібник призначений для студентів, викладачів вищих навчальних закладів і коледжів, для 

широкого кола читачів.

Туркот Т.І. 
психологія і педагогіка 
вищої школи в запитаннях і відповідях
навчальний посібник (2-ге вид. доповнене). – стереотипне 
видання, 2017. – 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.

Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В.
регіоналістика: географічні основи 
регіонального розвитку і регіональної 
політики
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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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Гавриленко І.М., Недюха М.П., Яковенко Ю.І. 
соціальний розвиток
навчальний посібник (2-ге вид. доповнене). – 2017. – 580 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2393-49-1

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. ... особливу увагу автори приділяють пошукові об’єктивних 
і суб’єктивних передумов керованого (підконтрольного суспільству) 
розвитку, у тому числі відповідно до сутності української національної 
ідеї. викладено проблематику правової ідеології в її змістовних і функ-
ціональних характеристиках. згідно із вищезазначеним запропонова-
но теоретичні засади дослідження та методику викладання. навчаль-

ний посібник призначений для забезпечення потреб навчального процесу у процесі викладання 
дисциплін соціально-поведінкових спеціальностей вищих навчальних закладів україни...

Вигоднер І.В., Білоусова Т.П., Ляхович Т.П. 
теорія імовірності
навчальний посібник. – 2019. 
тв/п, 60х84/16

навчальний посібник побудовано відповідно до діючих навчаль-
ної та робочої програми підготовки студентів з дисципліни “теорія 
ймовірностей та математична статистика”. посібник містить теоре-
тичний матеріал з усіх розділів даного курсу, приклади розв’язків 
типових задач. для організації самостійної роботи студентів кожна 
тема супроводжується варінтами індивідуальних завдань, контр-
ольними запитаннями для самоперевірки та списком літератури. 
індивідуальні завдання складаються з 30 різних варіантів. варіанти 
завдань подані у вигляді, який зручний для використання в якості 
дидактичних матеріалів. посібник має додатки, які містять довідни-

ковий матеріал, необхідний при розв'язанні задач. даний посібник рекомендується для студентів 
інженерних, технологічних та економічних спеціальностей.

Клименко М.О., Герасимчук З.В., 
Клименко О.М., Клименко Л.В.
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 розу-
міння суті самого феномену розвитку соціо-економіко-екологічних 
систем.

підручник може бути використаний студентами, аспірантам, які 
поглиблено вивчають проблеми пов’язані зі сталим розвитком соціо-
економіко-екологічних систем на локальних і регіональних рівнях.

Ісаєнко В.М., Рідей Н.М., Навроцька Д.В., Уліщенко А.Б. 
синергетична педагогіка
навчально-методичний посібник. – 2019. 
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, відповідно 
до принципу випереджувальності, висвітлюються концептуальні, 
теоретико-методологічні, функціональні та компетентнісні засади 
становлення синергетичної педагогіки як нової міждисциплінарної 
галузі професійно-педагогічної діяльності, адекватної сучасним ін-
теграційним та андрагогічним процесам розвитку національної сис-
теми освіти та законодавчо визначеному принципу сприяння стало-

му розвитку суспільства шляхом створення синергетичних умов для розвитку освіти протягом 
життя. ...

Крівцов В.В., Козяр М.М., Полінчук А.Е.
розв’язування задач підвищеної складності  
з нарисної геометрії
навчальний посібник. – 2017. – 224 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-144-7

у навчальному посібнику наведено приклади розв’язування за-
дач підвищеної складності з нарисної геометрії, які розвивають про-
сторову уяву та логічне мислення, формують у студентів професійні 
компетентності, спонукають творчо підходити до вирішення про-
блемних ситуацій.

 запропоновані задачі слугуватимуть базою для підготовки до 
регіональних та всеукраїнських олімпіад. 

посібник призначено студентам вищих закладів освіти, які ви-
вчають нарисну геометрію або інженерну графіку. він може бути корисним для молодих викла-
дачів.

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 мов-
лення», «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.

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 планування лі-
сових ландшафтів (як природних, так і відновлених людиною), лісового 
насінництва і посадкового матеріалу, вимог до норм внесення поживних 
речовин для лісових розсадників, боротьби з хворобами і шкідниками 
деревних порід, механізації технологічних процесів 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». 

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. підго-
товлений 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, 2017. – 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...

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 978-966-051-8

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, працівни-
ків організацій та установ туристичного профілю.
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Ходаков В.Е., Соколова Н.А., Чёрный С.Г. 
влияние природно-климатических факторов 
на социально-экономические  
и производственные системы
монография. – стереотипне видання, 2017. – 354 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2660-49-4

книга посвящена изложению роли влияния природно-климати-
ческих факторов (пкф) на устойчивое развитие регионов, как соци-
ально-экономических и производственных систем. в качестве регио-
нов рассматриваются регионы украины. ... излагается влияние пкф 
на жизнедеятельность человека, сельскохозяйственное производство 
украины, жилищно-коммунальное хозяйство, строительную и про-
мышленную индустрию, транспорт и транспортное хозяйство укра-

ины, а так же мероприятия по парированию негативных пкф.

М.О. Клименко, В.Г. Петрук, О.В. Мудрак 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, 2017. – 236 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7123-42-1

теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ре-
сурсного потенціалу агроландшафтів, спеціалізовану геоінформа-
ційну систему «гіс вп нуБіп україни – агрономічна дослідна стан-
ція» для оцінки їх екологічного стану та картування. запропоновано 
методику визначення індексу узагальненої видової рясності біоріз-
номаніття локальних територій агроландшафтів за індексом MSA, ... 
для науковців, викладачів і аспірантів біологічних і аграрних внз і 
нді, які спеціалізуються в галузі екології, ландшафтознавства, гео-

інформаційного моніторингу.

Марчук Г.П., Біла Т.А.
геохімія довкілля
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 осно-
вні 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».

Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С. та ін.
екологічна Безпека
підручник. – 2017. – 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 підручнику викла-
дено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної 
безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної 
небезпеки 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., 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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Федишин Б.М., Дорохов В.І., Павлюк Г.В. та ін.
екологічна хімія
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

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, 2017. – 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 серед-
овища та раціонального природокористування. смисловим ядром 
підручника є комплексний аналіз видів екологічних інспекторських 
перевірок. осмислення теоретичного матеріалу сприятимуть вмі-
щенні у підручнику запитання та завдання.

Клименко М.О., Прищепа А.М. та ін.
екологічне інспектування. практикум
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 228 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-046-4

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.

рекомендовано для студентів екологічних та лісознавчих спеці-
альностей вищих навчальних закладів.

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» розглянуто ак-
туальні 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 ви-
користання та охорони природних об’єктів, правовий режим особливо 
охоронюваних природних територій та об’єктів, екологічно уражених 
територій, правове забезпечення екологічної безпеки, охорони навколиш-
нього природного середовища міст та інших населених пунктів, а також 
навколишнього середовища в промисловості, енергетиці та на транспорті, 

у сільському господарстві, правове регулювання поводження з відходами, застосування юридичної від-
повідальності за екологічні правопорушення та здійснення міжнародно-правової охорони навколиш-
нього середовища тощо.
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Дубовий О.В., Блажкевич Т.П., Дубовий В.І.
екологічний дизайн
навчальний посібник. – 2018. – 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 умо-
ви виникнення, концептуальні та науково-методологічні основи еколо-
гічного дизайну. наведені характеристики природних та антропогенних 
засобів формування об’єктів екологічного дизайну, історичні аспекти 
розвитку його в україні і за кордоном, теорія побудови композицій, фі-
тоергономіка як наука про вплив рослин на здоров’я людини, особли-
вості створення водних об’єктів (акваріумів, мікробасейнів, фонтанів, 
каскадів) для конкретних умов. систематизовано та викладено основні 
концептуальні положення екологічного дизайну, його методичне забез-

печення, особливості догляду за інженерно-технічними об’єктами екологічного дизайну, догляд за 
рослинами, їх захист від хвороб та шкідників. розглядаються основні підходи в організації та плану-
ванні екологічного дизайну.

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 поняття кла-
сичної екології, проблеми прикладної екології та шляхи їхніх вирішень. 
він включає: навчальну програму за кредитно-модульною системою ор-
ганізації навчального процесу з варіантами завдань для самостійної та 
індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; методичні ре-
комендації до виконання практичних робіт, тестовий контроль поточ-
ного й підсумкового рівня знань студентів, термінологічний словник, 
список рекомендованих літературних джерел. навчальний посібник ре-

комендується використовувати студентам вищих навчальних закладів для освітньо-кваліфікаційного  
рівня – «бакалавр».

Залеський І.І., Клименко М.О.
екологія людини
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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, ви-
кладачам і фахівцям різних галузей науки.

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” розрахований на поглиблену, 
ґрунтовну підготовку і закріплення теоретичних знань студентів всіх 
спеціальностей вінницького національного технічного університету у 
галузі екології та природоохоронної діяльності. у навчальному посіб-
нику представлений порядок виконання практичних робіт, викладе-
ні методики обробки результатів, необхідні довідкові дані, приведені 
контрольні питання і завдання, а також рекомендована література. на-
вчальний посібник розрахований на студентів всіх технічних та еко-

номічних спеціальностей, інженерів-теплоенергетиків працюючих в комунальній сфері, фахівців 
управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та спеціалістів 
науково-дослідних організацій.

Клименко М.О., Пилипенко Ю.В., Мороз О.С.
екологія міських систем
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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 тех-
ногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з 
екології міських систем, приклади тестової програми, список реко-
мендованої літератури. 

підручник може бути корисним при вивченні дисципліни в умо-
вах кредитно-модульної організації навчального процесу студента-

ми за напрямом підготовки 6.040106 “екологія, охорона навколишнього середовища та збалансо-
ване природокористування”.

Мальований М.С., Леськів Г.З.
екологія та зБалансоване 
природокористування
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.
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Соколовська О.С., Січко І.О.
екологія та природознавство з методикою 
навчання. частина і
навчальний посібник. – 2018. – 224 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 природо- охоронної діяльності. 
посібник може бути застосований студентами, вихователями дитя-
чих навчальних закладів, фахівцями початкової і дошкільної освіти.

Гайченко В.А., Царик Й.В.
екологія тварин
навчальний посібник. – 2016. – 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.

Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів П.С. та ін.
екотоксикологія
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 330 с.  
тв/п, 70х100/16
рекомендовано мон 
ISBN 978-966-2393-21-7

у навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її поня-
тійний апарат і загальні підходи, питання токсикокінетики й токси-
кодинаміки екотоксикантів. докладно висвітлені біогенні токсини, 
їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у під-
триманні стабільності природних еко систем, а також потреба збе-
реження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. ... навчальний 
посібник підготовлений для екологів. він буде корисним аспірантам, 
науковцям і фахівцям сфери моніторингу та керування екологіч ною 

якістю довкілля, а також в організації екобезпечного вироб ниц тва і при родокористування. ви-
дання друге, перероблене та добавлене.

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.

В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів 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.

Соломенко Л.І., Боголюбов В.М., Волох А.М.
загальна екологія
підручник. – 2018. – 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.
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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, 2017. – 474 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2393-62-0

у підручнику подані основи науково-дослідної роботи для студен-
тів екологічних спеціальностей внз. у ньому висвітлено такі розділи: 
наука як система знань, основи методології науково-дослідної діяльнос-
ті, методи наукового дослідження, основи моделювання та теоретичних 
досліджень, основи експериментальної інформатики та аналізу стану 
компонентів навколишнього середовища, ... адресований студентам 
екологічних та інших спеціальностей внз, а також магістрантам і аспі-
рантам, які займаються експериментальними дослідженнями у галузі 

екології.

Войцицький Д.Л. Федишин Б.М., Борисюк Б.В.
методи та засоБи вимірювання параметрів 
навколишнього середовища
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2018. – 365 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мап 
ISBN 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 спеці-
альності «екологія та охорона навколишнього середовища» вищих 
навчальних закладів. може бути корисним спеціалістам – екологам, 

викладачам спеціалізованих ліцеїв та шкіл.

За ред. Боголюбова В.М. і Сафранова Т.А.
моніторинг довкілля
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Бондар О.І., Новосельська Л.П., Іващенко Т.Г.
основи Біологічної Безпеки (екологічна 
складова)
навчальний посібник. – 2016. – 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, спеціаліс-
тів та науковців з екологічної безпеки, керівників виробничої сфери, 
а також фахівців природоохоронної діяльності.

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 «об-
робка технологічних рідин та стічних вод» студентами спеціальності 
«теплоенергетика»; напрямку 073 «менеджмент» [кваліфікація «ме-
неджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»]; напрям-
ку 051 «економіка (спец «економіка довкілля і природних ресурсів»). 
у посібнику представлені відомі на сьогоднішній день методи оброб-
ки рідин – теорія, розрахункові формули, обладнання для проведен-
ня процесів, технологічні схеми. особлива увага приділяється підго-
товці води для котелень, а також очищенню стічних вод підприємств 

теплоенергетики, побутових стоків та інших виробництв.

Лико Д.В., Лико С.М., Долженчук В.І., Портухай О.І.
охорона і раціональне використання 
земельних ресурсів
навчальний посібник. – 2016. – 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 управлін-

ня у галузі використання і охорони земельних ресурсів та правовий режим земель різних кате-
горій.
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Орел С.М., Мальований М.С., Орел Д.С.
оцінка екологічного ризику.  
вплив на здоров’я людини
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 варіативних 
дисциплін підготовки фахівців напряму «екологія, охорона навко-
лишнього середовища та збалансоване природокористування». ... 

навчальний посібник може бути корисним також студентам ін-
ших спеціальностей для вивчення нормативної дисципліни «еколо-
гія» і для всіх, хто вивчає проблеми, пов’язані з оцінкою екологічного 

ризику впливу антропогенної діяльності на здоров’я людини.

Гайченко В.А., Гудков І.М., Кашпаров В.О. та ін.
практикум з радіоБіології та радіоекології
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 278 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-2393-18-7

викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи 
з джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивними речовина-
ми, вимоги до улаштування і обладнання радіометричних лаборато-
рій. коротко розглянуто фізичні основи радіоактивності та прийоми 
статистичної обробки даних радіометрії. наведено галузеві стандар-
ти та методики вивчення забруднення радіонуклідами різноманітних 
об’єктів. викладений цикл лабораторних робіт з радіобіології та ра-
діоекології, ситуаційні задачі щодо особливостей ведення аграрного 
виробництв на забруднених радіонуклідами територіях та принципи 

їх виконання. 

Клименко М.О., Боголюбов В.М. та ін.
практикум з розроБки стратегій  
місцевого сталого розвитку
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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, 2017. – 216 с. 
тв/п, 70х00/16
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 найва-
гоміші принципи не виснажливого використання ресурсного потен-
ціалу, збереження природного середовища та дієві заходи охорони 
природних багатств держави. навчальний посібник підготовлений 
для студентів OKP «магістр» спеціальності «екологія та охорона на-

вколишнього середовища»

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. – 2016. – 504 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон 
ISBN 978-966-289-000-6

підручник для вищих навчальних закладів. згідно з типовою 
програмою курсу «радіобіологія» викладені основні положення су-
часної загальної та сільськогосподарської радіобіології та радіоеко-
логії. коротко викладена історія радіобіології та етапи її розвитку. 
наведено відомості про природу іонізуючих випромінювань, їхні 
джерела, взаємодію з речовинами живих організмів. розглянуто біо-
логічні ефекти іонізуючих випромінювань, радіочутливість організ-
мів різних таксономічних груп, можливості її модифікації. висвітле-

но основні принципи радіаційної безпеки. для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів 
акредитації.
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Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О. та ін.
радіоекологія
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Клименко М.О., Прищепа А.М., Лебедь О.О.
радіоекологія. практикум
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 404 с.  
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-047-1

у навчальному посібнику викладено методи та методики радіо-
екологічних досліджень. особливу увагу приділено вимогам роботи 
в радіаційних лабораторіях, нормам радіаційної безпеки, визначен-
ню радіоактивного забруднення довкілля, дослідних зразків тощо за 
допомогою приладів радіологічного контролю. розглянуто питання 
прогнозування рівня забруднення сільськогосподарської, лісової 
продукції в умовах радіаційного забруднення. запитання для само-
контролю та контрольна тестова програма допомагають закріпити 
студентам набуті знання. посібник призначено для студентів вищих 

навчальних закладів.

Мальований М.С, Боголюбов В.М., Шаніна Т.П.
техноекологія
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Третяк А.М.
стандартизація та нормування  
у сфері екології землекористування
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мельник Л.Г. та ін.
стратегія сталого розвитку
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Клименко М.О., Залеський І.І.
техноекологія
підручник. – 2017. – 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., 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 природного середовища, еколо-
гічної інспекції та працівників комунального господарства. 

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 спеціальностей, фахівців 
управління охорони навколишнього природного середовища, еколо-
гічної інспекції та працівників комунального господарства. 

Краснов В.П., Шелест З.М., Давидова І.В.
фітоекологія з основами лісівництва
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 на-
вчальних закладів з напряму підготовки «екологія, охорона навко-
лишнього середовища та збалансоване природокористування» та 

споріднених спеціальностей. 

Шофолов Д.Л.
управління підготовкою майБутніх екологів 
до зБалансованого природокористування
монографія. – стереотипне видання, 2017. – 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 збалансо-
ваного природокористування”, ... розроблено критерії й визначено 
рівні готовності майбутніх екологів до збалансованого природо-
користування та експериментально підтверджено ефективність  
розробленої структурно-функціональної моделі управління їхньою 

підготовкою.

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. ...

Мітрясова О.П. 
хімічна екологія
навчальний посібник. – 2016. – 318 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-086-0

у посібнику викладено основні принципи хімічної екології. роз-
глянуто основні хіміко-екологічні проблеми атмосфери, гідросфери, 
літосфери та енергетики; приділяється увага окремим основним по-
няттям моніторингу довкілля. ... до теоретичного матеріалу додаєть-
ся практикум, що охоплює лабораторні роботи з визначення окре-
мих показників якості об’єктів довкілля. посібник розрахований на 
студентів, магістрів, аспірантів, які навчаються за природничими 
напрямами, зокрема «екологія» та викладачів природничих факуль-

тетів вищих навчальних закладів; а також може бути корисним для всім, кого цікавлять питання 
хімічної екології.
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Давидюк Т.В., Манойленко О.В.,  
Ломаченко Т.І., Резніченко А.В. 
Бухгалтерський оБлік
навчальний посібник. – 2018. – 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 на-
вичок 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.

Карась П.М., Приходько Н.В., Пащенко О.В., Гришина Л.О. 
Банківська система
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 
фінансового моніторингу та фінансової безпеки банківського сектору. 
навчальний посібник призначений для студентів економічного напря-
му вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів шкіл бізнесу, пра-
цівників фінансово-банківської системи та інших читачів, яких цікав-
лять проблеми функціонування банківської системи в ринкових умовах 

господарювання.

Герасимчук З.В., Корецька Н.І., Різник Н.С., Галущак В.Л.
грошово-кредитні системи заруБіжних країн
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Кривов’язюк І.В.
економіка інноваційного підприємства
навчальний посібник. – 2016. – 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, 2017. – 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, 2017. – 320 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-038-9

посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дис-
ципліни «економетрика» студентам економічних та управлінських 
спеціальностей вищих навчальних закладів. розглянуті підходи кла-
сичної економетрики до побудови економетричних моделей парної та 
множинної регресії на основі методу найменших квадратів (1мнк). 
описані випадки порушення умов використання 1мнк із застосу-
ванням спеціальних методів оцінювання параметрів економетричних 
моделей.надано загальний опис інших моделей: оптимізаційних, сіт-

кових, 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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Баула О.В., Божидарнік Т.В., Вісина Т.М., Галазюк Н.М. та ін.
європейська та євроатлантична інтеграція
навчальний посібник. – 2016. – 376 с.
тв/п, 60х84/16 
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-103-4 

у посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя 
європейського та євроатлантичної інтеграції, особливості співробіт-
ництва україни з європейським союзом та організацією північно-
атлантичного договору. проаналізовано реалізацію різних напрямів 
діяльності органів законодавчої та виконавчої влади єс, сучасні тен-
денції розвитку валютної системи та шляхи забезпечення стабіль-
ності нової світової фінансової архітектури, особливості реалізації 
євро інтеграційних можливостей та критерії вступу до єс. особливу 

увагу зосереджено на концепції нової безпекової політики на європейському та євроатлантично-
му просторі.

Шарко М.В., Латкіна С.А., Мєшкова-Кравченко Н.В.
економіка підприємства
практикум. – 2016. – 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 страху-
вання», «менеджмент», «публічне управління та адміністрування», 
«маркетинг», «підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
може бути корисним для студентів технічних спеціальностей, аспі-

рантів, викладачів, керівників і фахівців підприємств різних галузей економіки україни.

Власова Н.О., Краснокутська Н.С. та ін.
економіка ресторанного господарства
навчальний посібник. – 2017. – 368 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 спра-
ва», а також буде корисним для спеціалістів та підприємців у сфері ресторанного господарства.

Владимиров К.М., Морозова О.Г., Владимирова Л.В.
історія економіки та економічної думки
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 за-
кладів економічного профілю. в посібнику викладені конкретні фак-
ти економічного розвитку ряду країн, престижні економічні проце-
си, які відбулися в різні епохи, та розвиток економічної думки країн 
європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей 
функціонування економічних систем. автори навчального посібни-
ка «історія економіки та економічної думки» врахували специфічні 

процеси кризових явищ, не перевантажували посібник зайвою інформацією й складними науко-
вими термінами, часом не зрозумілими для сприйняття студентами середнього рівня підготовки. 

Корецька Н.І.
історія грошей та кредиту країн світу
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 340 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2393-053-2

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. 

навчальний посібник передбачений для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та широкого 
загалу читачів.

Балабан П.Ю., Балабан М.П., Мітяєва Т.Л. та ін.
комерційна діяльність
підручник. – 2018. – 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. – 2016. – 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 було 
виявлено 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.

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...

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.

Соколовська З.М.
методи та моделі діагностики  
інвестиційних альтернатив підприємств
навчальний посібник. – 2016. – 292 с. 
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-927-222-5 

навчальний посібник присвячений проблемам застосування ма-
тематичного інструментарію діагностики в процесі прийняття інвести-
ційних рішень на мікрорівні. ... визначені головні аспекти застосування 
апарату імітаційного моделювання як аналітичної основи прийняття 
інвестиційних рішень. наведені приклади імітаційних моделей-трена-
жерів, спрямованих на діагностику інвестиційних альтернатив, побудо-
ваних на платформах системно-динамічного моделювання Ithink та ба-
гатопідходного моделювання AnyLogic. ... визначаються методи оцінки 

ризиків, пов’язаних з інвестиційними проектами. ... книга також може бути корисною для всіх, хто 
цікавиться проблемами ефективності інвестування. 

Антофій Н.М., Булюк О.В., Фомішин С.В.
міжнародна економіка
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 
понять, списки рекомендованої літератури до кожної теми курсу. 
книга написана на базі значної кількості новітніх  статистичних да-
них. видання розраховано для студентів і аспірантів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, усіх, хто ціка-
виться 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 978-966-2393-94-1

матеріал навчального посібника спрямований на активне за-
своєння курсу «міжнародні економічні відносини» згідно до чинної 
програми міністерства освіти і науки україни з менеджменту. ко-
лективом авторів на базі нового статистичного матеріалу викладено 
сутність, основні тенденції, закономірності та особливості функці-
онування міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації. 
текст ілюстрований графіками, рисунками, таблицями, що дозволяє 
наочно відобразити динаміку міжнародних економічних відносин і 

використовувати книгу у вигляді ефективного самовчителя.
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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.

Кузіна Р.В., Добрунік Т.П., Радова О.В.,  
Обнявко О.В., Ілюхіна Н.П., Негрі О.Б.
оБлік у галузях економіки
навчальний посібник. – 2017. – 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 навчальних закладів напряму підготовки 
«облік і аудит», аспірантів, викладачів, 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. – 2016. – 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 студентам і аспірантам економічних спеці-
альностей вищих навчальних закладів, слухачам шкіл бізнесу, під-

приємцям, працівникам фірм і корпорацій, усім, кого цікавить політична економія.

Коваленко О.В., Голомб В.В.
починаємо власну справу
посібник. – 2017. – 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 допомо-
же перетворити ідею на бізнес-план та відповість на ключові питан-
ня, що стосуються ведення підприємницької діяльності. у посібнику 
розглядаються організаційно-правові, маркетингові, кадрові та фі-
нансові аспекти ведення власного бізнесу в україні.

представлені у посібнику матеріали можуть бути корисними 
підприємцям-початківцям, викладачам та студентам як додатковий 
матеріал під час вивчення економічних дисциплін.

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 – іу 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, викорис-

танню статистичних методів контролю та аналізу якості, соціально-психологічним аспектам 
впровадження систем управління якістю...
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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 призначений для студентів спеціальнос-
тей «товарознавство та комерційна діяльність», «товарознавство та 
експертиза в митній справі», «експертиза товарів та послуг».

Завадських Г.М.
регіональна економіка
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 556 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-062-4

навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисци-
пліни «регіональна економіка». у посібнику розглядаються конку-
рентоспроможність регіонів, сучасний стан та перспективи соціаль-
но-економічного розвитку регіонів україни. в розрізі тем докладно 
охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногоспо-
дарського комплексу україни. окремий розділ присвячений питан-
ням екології та раціонального природокористування. ... розраховано 
на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, під-

приємців, які цікавляться питаннями регіональної економіки та розміщення і розвитку продук-
тивних сил.

Коваленко М.А., Сафонов Ю.М., 
Лепьохіна О.В., Мацієвич Т.О.
ринок нерухомості та іпотека
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 528 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2393-054-9

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.

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 фі-
нанси, гроші та кредит, теми семінарських занять та основні пи-
тання, 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 обі-
гу та кредитування. ... рекомендовано для студентів економічних спе-
ціальностей, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «ме-
неджмент» 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  
управління й вирішенні наукової проблеми фінансової системи, грошового обігу та кредитування.

Чурсіна Л.А., Вербицький О.М., Калінський Є.О. 
товарознавство та експертиза в митній 
справі
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2016. – 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.

Рогов Г.К. 
формування системи фінансових механізмів 
корпоративного сталого розвитку
монографія. – 2017. – 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 збалансованості 
стратегічних цілей підприємств, ... монографія розрахована на на-
уковців, фахівців у галузі фінансового менеджменту, працівників ор-

ганів 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, 2017. – 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 техноло-
гій вимірювання земної поверхні.

різнобічно висвітлено питання способів знімання території, ні-
велювання, вирахування площ контурів та земельних ділянок. роз-
глянуто процес використання електронних геодезичних приладів у 
геодезії. посібник розрахований для студентів, аспірантів та викла-
дачів за спеціальністю «геодезія, картографія та землеустрій»

Гукалова І.В. Мальчикова Д.С. 
вступ до фаху: географія і суспільство
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 
наукові засади, основні етапи її розвитку; місце у формуванні науко-
вої 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...

Клименко М.О., Борисюк Б.В., Колесник Т.М.
зБалансоване використання  
земельних ресурсів
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 552 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон  
ISBN 978-966-289-052-5

навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо 
принципів, методів та засобів збалансованого використання земель-
них ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану. 
навчальний посібник рекомендований ... для освоєння дисципліни 
«збалансоване використання земельних ресурсів», а також може 
бути корисним у вивченні дисциплін «охорона та раціональне вико-
ристання природних ресурсів», «агроекологія» студентами напряму 

підготовки 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природоко-
ристування»...

Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Р.А.
землевпорядне проектування: впорядкування 
землеволодінь і землекористувань  
та організація території 
сільськогосподарських підприємств
навчальний посібник. – 2016. – 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. – 2016. – 184 с. 
тв/п, 60х84/16 
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-095-2

викладено теоретико-методологічні засади формування екоме-
режі україни в контексті розвитку природоохоронного землекорис-
тування, інституціональне забезпечення формування екомережі ук-
раїни, стан і тенденції розвитку екомережі в україні. ... для студентів 
вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців землев-
порядних, економічних та агрономічних факультетів, а також фахів-

ців 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, 2017. – 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.
землеустрій
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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. 

Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Р.А.
землевпорядне проектування: розроБлення 
проектів землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) та зміни меж населених 
пунктів
навчальний посібник. – 2017 – 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.

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 обме-
женим переліком наукових напрямів і учбових дисциплін, що вивчають оболонку землі як системну 
соціо-природну цілісність.

Третяк А.М., Прядка Т.М., Гетманьчик І.П.
історія земельних відносин  
і землеустрою в україні
навчальний посібник. – 2017. – 420 с.
тв/п, 60х84/16 
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-112-6

висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і 
землеустрою в україні у феодально-кріпосну епоху і в період селянсь-
кої реформи 1861 року, період зародження капіталізму, столипінсь кої 
реформи 1906–1917 рр., період радянської україни. розкрито історію 
земельних відносин і землеустрою у період незалежності україни, зок-
рема: 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...

Третяк А.М., Прядка Т.М., Колганова І.Г.
історія земельних відносин  
і землеустрою в україні
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2016. – 352 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон 
ISBN 978-966-2393-87-3

висвітлено актуальні проблеми історії земельних відносин і 
землеустрою в україні у феодально-кріпосну епоху і в період заро-
дження капіталізму, селянської реформи 1861 року, столипінської 
реформи 1906–1917 рр., в радянській україні, особливості земель-
них реформ на Буковині, галичині та закарпатті. розкрито історію 
земельних відносин і землеустрою у період незалежності україни. 
для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних факультетів, 

а також широкого кола фахівців у галузі земельних відносин і землеустрою.
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Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С.
планування територій
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

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. ...

Булгакова О.С., Зосімов В.В., Броницька Н.А., Танкова Н.В.
інформатика: візуальне програмування
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 312 с. 
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2393-08-8

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.

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 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.

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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Шеховцов А.В., Полєтаєва Г.Н., 
Крючковський Д.О., Бараненко Р.В.
комп’ютерні технології для дизайнерів
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Карпов Ю.О., Кацив С.Ш., Кухарчук В.В.
комп’ютерні розрахунки та моделювання 
лінійних електричних кіл. теоретичні основи 
електротехніки
навчальний посібник. – 2016. – 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.

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 
посібник побудовано виключно на матеріалах, які отримані на ка-
федрі суднового машинобудування та енергетики херсонської філії 
нук при проведенні науково-дослідницьких робіт. 

навчальний посібник призначений для студентів, які навчають-
ся за спеціальністю 142 «енергетичне машинобудування» (спеціалізація «двигуни внутрішнього 
згоряння»).

Ходаков В.Є., Кірюшатова Т.Г., Захарченко Р.М.
прикладні програми в комп’ютерних 
технологіях оБроБки оБлікової інформації
навчальний посібник. – 2017. – 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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Височина І.Л., Чухрієнко Н.Д., Снісарь В.І. та ін.
алгоритм виконання практичних навичок 
лікарями загальної практики  
на оБладнанні амБулаторій
навчальний посібник. – 2017. – 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) допо-
моги та його підрозділів. 

видання цілком заслуговує стати настільною книгою практику-
ючого лікаря.

Зеленський А.А., Манасова Г.С.
вагітність та кісткова тканина. частина 2
посібник. – 2018. – 302 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-928-283-5

у монографії систематизовані дані літератури про особливості 
кісткового ремоделювання і метаболізму кісткової тканини в різні 
вікові періоди життя жінки, дані про анатомо-функціональні зміни 
кістково-суглобової системи під час вагітності, в т.ч. у жінок з рід-
кісними формами остеопатий спадкового генезу. подано результа-
ти власних багаторічних ретро- і проспективних досліджень, якими 
встановлено вплив різних чинників на стан кісткової тканини у жі-
нок репродуктивного віку, в т.ч. під час вагітності, а також у дівчат 
з первинною і вторинною аменореєю. представлено сучасні методи 

діагностики, профілактики і лікування остеопенії/остеопорозу під час вагітності. книга розра-
хована на акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, ортопедів, невропатологів та інших фахівців.

Вайда Т.С.
долікарська допомога
навчальний посібник. – 2018. – 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 полі-
ції, 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 надання екстреної 
медичної допомоги».

Моховиков А.Н., Повереннова А.Г.
кризис и травма в клинической гештальт-
терапии
учебное пособие. – 2018. – 130 с.
м/п, 70х100/16
ISBN 978-966-916-648-7

в книгу вошли лекции александра моховикова (1955–2015) и 
аллы поверенновой, прочитанные в последние годы совместного 
преподавания гештальт-терапии. они посвящены проблемам пси-
хологической травмы, кризисов, а также методологии гештальт- 
терапии.

психологам, врачам, другим специалистам помогающих про-
фессий.

Пеклина Г.П., Антипов Н.Г., Зубкова Л.П. и др.
изБранные вопросы оБщей и клинической 
фармакологии с медицинской рецептурой
учебное пособие. – 2017. – 880 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-010-2

учебное пособие предназначено для обучения студентов стома-
тологических факультетов общей и клинической фармакологии с ме-
дицинской рецептурой. ... особое внимание уделено вопросам неот-
ложной терапии при побочных проявлениях лекарственных средств. 
каждый раздел учебного пособия включает вопросы для самопод-
готовки студентов и проведении исходного уровня знаний по теме 
занятия, классификации лекарственных средств, наиболее широко 
применяемых в стоматологии... отдельный раздел учебного пособия 

посвящен рецептуре – правильному оформлению рецепта, понятию о твердых, мягких и жидких 
лекарственных формах, правильности выписывания этих форм, расчет дозы...
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Хмельнюк М.Г., Яковлева О.Ю., Остапенко О.В.
енергетичний менеджмент і аудит 
(укр., англ.)
навчальний посібник. – 2016. – 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 замовлений новими правилами та 
директивами для запобігання глобальному потеплінню. підручник 
може бути використаний студентами вузів, що навчаються в галузі 
знань «електрична інженерія», та згідно спеціальності «енергетичне 
машинобудування», а також фахівцями для теоретичного ознайом-
лення з основами енергетичного менеджменту та аудиту. 

Галушкіна Т.П., Грановська Л.М., Кисельова Р.А.
екологічний менеджмент та аудит
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Палеха Ю.І., Леміш Н.О.
загальне документознавство  
(видання 2-ге, виправлене та доповнене)
навчальний посібник. – 2016. – 395 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-96938-1-5

курс «загальне документознавство» складається з шести модулів, 
кожен з яких відповідно до вимог кредитно-модульної системи, скла-
дається зі змістових модулів. після кожного модуля розміщені викорис-
тані джерела та література, серед яких закони, правові та нормативно- 
правові акти, наукові та навчальні видання, публікації. наповнення 
змістовних модулів відповідає затвердженій у внз навчальній програ-
мі з дисципліни, а також вимогам чинного галузевого стандарту вищої 

освіти. для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових пра-
цівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. матеріали подано відповідно до вимог кредитно-
модульної системи.

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, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями маркетингу туристичних послуг.

Парсяк В.Н.
маркетинг. Cучасні концепції та технології
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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 інженерних спеціаль-
ностей очної, заочної та післядипломної форм навчання; може бути 
корисною керівникам і співробітникам маркетингових служб дер-
жавних і приватних підприємств, органів місцевого самоврядуван-

ня, широкому колу зацікавлених читачів.

Божидарнік Т.В., Василик Н.М.
креативний менеджмент
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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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Яцун Л.М., Новікова О.В., Льовшина Л.Д. та ін.
менеджмент ресторанного господарства
навчальний посібник. – 2017. – 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, мотива-
ції, контролю, координації. особлива увага приділена ролі менеджера 
в системі управління бізнес-процесами підприємств ресторанного гос-
подарства. 

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 сфері ресторанного господарства.

Панченко Ю.В., Лугінін О.Є., Фомішин С.В.
менеджмент внутрішнього і міжнародного 
туризму
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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. 

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. – 2016. – 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.

Белоус К.В., Афанасьєва О.К. 
менеджмент. практикум 
навчальний посібник. – 2017. – 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 семінар-
ських занять, виконання практичних завдань, організації самостій-
ної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «ме-
неджмент». навчальний посібник призначений для студентів вищих 

навчальних закладів галузі знань «управління та адміністрування» спеціальності «менеджмент», 
а також може бути використаний здобувачами вищої освіти інших галузей знань...

О.М. Білоусов, Лугінін О.Є., Морозова О.С., Соколова Л.В. 
менеджмент туристичної галузі
підручник. – 2017. – 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 напрямках 
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 херсонсь-
кої області). видання відповідає освітньо-професійним програмам з 
менеджменту і маркетингу з урахуванням їх спеціалізацій у туристичній 
діяльності. 

розраховано на студентів, магістрів, аспірантів економічних спеці-
альностей вищих навчальних закладів, викладачів і фахівців з напрямків менеджменту і маркетингу 
у туристичній діяльності.

Пєтков С.В., Торяник В.М.
менеджмент у державному управлінні
навчальний посібник. – 2017. – 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 ознайомлення під час вивчення навчаль-
ної дисципліни «менеджмент у державному управлінні». для студентів, слухачів магістратур, аспі-
рантів, науковців, широкого кола фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями менеджменту 
в державному управлінні.
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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.

Кордзая Н.Р.
основи інтернет-маркетингу. частина 2
навчальний посібник. – 2018. – 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 просторі 
інтернет; основи партнерського маркетингу; методика та особливос-
ті ремаркетингу. у посібнику наведено питання щодо самоконтролю 

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 спеціальністю «маркетинг». 

Марущак С.М., Єфімова Г.В., Пащенко О.В.
оцінка та управління підприємницькими 
ризиками
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Д.А. Горовий, Т.В. Давидюк, С.М. Кравченко, О.В. Маной-
ленко
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 знання як під наглядом викладача, 
так і самостійно. навчальний посібник розрахований передусім на студентів економічних спеціаль-
ностей денної та заочної форм навчання, що згідно з навчальними планами вивчають дисципліну 
«управлінський облік». 
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Малигін Б.В. 
вступ в розроБку нових ідей і технічний 
менеджмент транспорту та флоту (рос.)
монографія. – 2017. – 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 
флоту з урахуванням особливостей розвитку технічного менедж-

менту...

П’ятаков Е.Н.
електронна навігація і картографія 
(рос.)
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 336 с. 
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2660-89-0

навчальний посібник призначений для курсантів судноводійних 
спеціальностей морських навчальних закладів, слухачів курсів під-
вищення кваліфікації.

у навчальному посібнику викладено теорія і практика викорис-
тання екніс для забезпечення безпеки мореплавання.

Горбов В.М., Сербін С.І., Мітенкова В.С.
енциклопедія суднової енергетики
підручник (англ. мовою). – 2018. – 160 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 спеціальності «суднові 
електростанції та обладнання» та суміжних технічних спеціальнос-
тей. він також буде корисним для курсантів морських навчальних 
закладів при вивченні загальної структури та функціонування суд-

нових електростанцій.

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 суд-
нового малообертових дизелів, їх призначення, принцип роботи.

призначення для курсантів та студентів вищих морських на-
вчальних закладів, які навчають за безпосередньо підготовки 
6.070104 «морський та річковий транспорт».

Пятаков Э.Н. 
международные правила предупреждения 
столкновений судов в море и связь мсс
учебное пособие. – стереотипное издание, 2018. – 320 с. 
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-617-7123-70-4

учебное пособие посвящено одному из важнейших вопросов мо-
реплавания – предупреждению столкновений судов в море. в ней наря-
ду с доступным для самого широкого круга судоводителей пояснением 
международных правил предупреждения столкновений судов в море, 
1972 г. (мппсс–72), приведены толкования правил, основанные на 
накопленном веками опыте мореплавания. расширенный международ-
ный свод сигналов ознакомит с различными способами и средствами в 

целях обеспечения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море, особенно в 
случаях, когда возникают языковые трудности общения...

Безуцька О.П., Бень А.П., Колегаєв М.О. та ін
менеджмент морських ресурсів
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 акту-
альні 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. – 2017. – 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. – 
2017. – 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, переступає борт судна. наведені приклади, знання 
яких дозволить команді судна уникнути небезпечних ситуацій, поло-
мок, 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, 2017. – 152 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 слухачів курсів підви-
щення кваліфікації та курсантів судноводійського відділень навчаль-
них закладів морського транспорту.

Ревенко В.Ю.
практичне використання рлс та зарп (рос.)
навчальний посібник. – 2016. – 414 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-928-048-0

викладаються навігаційне використання суднових радіолокацій-
них станцій (рлс) і засобів автоматичної радіолокаційної прокладки 
(зарп), рекомендації по використанню зарп в різних умовах пла-
вання, розбіжність з судами на маневреному планшеті, використан-
ня морських автоматичних ідентифікаційних систем в радіолокації, 
а також особливості технічної експлуатації рлс/зарп на базі моделі 
Furuno FAr-28х7. навчальний посібник призначений для курсантів 
денної форми навчання судноводійної спеціальності і студентів за-
очної форми навчання відповідної спеціальності, а також фахівців з 

експлуатації сучасного навігаційного обладнання на судах і берегових 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 справжніх рекомендаціях по організації штурманської служби 
на морських судах викладені основні процедури щодо забезпечення 
навігаційної безпеки мореплавання; правил планування маршруту 
переходу; вимог в несенні навігаційних вахт в море, в порту і на яко-
рі; 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., 
Костюк В.В., Вершина А.В.
радіонавігаційні пристрої (рос.)
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 378 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-5660-51-7

навчальний посібник призначений для учнів спеціалізації «суд-
новодіння» морських навчальних закладів. викладені особливості 
технічного виконання і навігаційного використання сучасних су-
дових радіонавігаційних приладів, застосовуваних на морському 
транспорті. навчальний посібник призначений для опрацьовування 
практичних навичок використання наведених приладів в радарному 
залі. складено згідно зі стандартами міністерства освіти україни, 
а також з урахуванням вимог міжнародної конвенції пдмнв 78/95.
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Під ред. Фока А.А.
судновий механік. довідник. 
том 1 (рос.)
довідник. – 2008. – 1036 с. 
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-966-438-118-2 

у довіднику подано відомості, необхідні для грамотної і надійної 
технічної експлуатації суден морського, річкового та рибопромисло-
вого флоту. книга призначена для використання в практичній роботі 
судновим інженерним складом, а також буде корисна для технічних 
служб судноплавних компаній.

на всіх етапах розвитку людства створення засобів водного 
транспорту (як, втім і інших засобів пересування) неминуче стика-
лося з двома суперечливими факторами – прагненням до мінімізації 

витрат на будівництво і експлуатацію суден при максимальному забезпеченні їх надійності.

Під ред. Фока А.А.
судновий механік. довідник. 
том 3 (рос.)
довідник. – 2016. – 1096 с. 
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-966-928-067-1

у довіднику подано відомості, необхідні для грамотної і надійної 
технічної експлуатації суден морського, річкового та рибопромисло-
вого флоту. книга призначена для використання в практичній роботі 
судновим інженерним складом, а також буде корисна для технічних 
служб судноплавних компаній...

Під ред. Фока А.А.
судновий механік. довідник. 
том 2 (рос.)
довідник. – 2010. – 1032 с. 
тв/п, 60х84/8
ISBN 978-966-438-295-9

у довіднику подано відомості, необхідні для грамотної і надійної 
технічної експлуатації суден морського, річкового та рибопромисло-
вого флоту. книга призначена для використання в практичній роботі 
судновим інженерним складом, а також буде корисна для технічних 
служб судноплавних компаній.

Вагущенко Л.Л. 
судовые навигационно-информационные 
системы 
учебное пособие. – стереотипное издание, 2017. – 400 c.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7243-72-3

приводятся основные сведения о судовых навигационно-ин-
формационных системах (нис) и об используемых в них электрон-
ных картах. охарактеризованы составные части, функциональные 
возможности, особенности отображения информации нис. уделе-
но внимание ограничениям и недостаткам рассматриваемых систем.

предназначена для учащихся судоводительской специально-
сти высших морских учебных заведений, может быть полезной для 
штурманского состава транспортных и рыбопромысловых судов.

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 з’явлення характерних дефектів і ушко-
джень деталей суднових технічних засобів, матеріали, що застосову-
ються в судноремонті, дефектація, вимірювання різноманітних пара-
метрів деталей, оцінка технічного стану деталей суднових технічних 
засобів, ремонт і відновлення суднових енергетичних установок, 
допоміжних механізмів, трубопроводів, систем, пристроїв та різ-
них 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 суд-
норемонту»...

Малигін Б.В., Ходаковський А.В.
технічне оБслуговування, дефектація  
і ремонт на судні (рос.)
монографія. – 2017. – 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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Шевряков М.В., Повстяний М.В. та ін.
аналітична хімія. теоретичні основи 
якісного та кількісного аналізу
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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. – 2017. – 168 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 ін-
формацію і розрахований на здобувачів вищої освіти освітніх ступе-

нів бакалавра й магістра спеціальності 162 – «Ботехнології 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. – 2017. – 516 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2393-61-3

навчальний посібник включає якісний хімічний аналіз неорганічних 
та органічних сполук, а також методи ідентифікації органічних речовин за 
фізичними константами та спектральними характеристиками. в якісному 
аналізі неорганічних речовин розглядаються методи якісного аналізу ка-
тіонів та аніонів, хімічні реакції їх виявлення, аналіз сухих речовин йонної 
будови. якісний аналіз органічних речовин представлений методами еле-
ментного аналізу виявлення функціональних груп цих речовин, а також 

їх ідентифікація за температурами плавлення та кипіння. у посібнику наводяться методи ідентифікації 
органічних речовин за інфрачервоними спектрами та спектрами протонного магнітного резонансу. ... 

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 основ-них розділів курсу, включаючи історію розви-
тку, докладний огляд методів, інформацію про молекулярні основи 
спадковості, характер успадковування різних типів ознак, механізми 
мінливості, відомості про генетику онтогенезу, генетику популяцій, 
генетичні основи селекції та генетичну інженерію.

для студентів окр «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології 
та біоінженерія».

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; ...

Світельський М. М., Іщук О. В., Федючка М. І. та ін.
Ботаніка з основами екології
навчальний посібник. – 2019.
тв/п, 60х84/16

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 рослин. 
містить перелік питань та тестові завдання до кожного розділу. по-
казано флористичну та ценотичну різноманітність рослинності ук-
раїни, її екологічну залежність, широтний і вертикальний зональний 
розподіл, динаміку та перспективи збереження гено- і ценофонду.

рекомендований для підготовки студентів аграрних вищих на-
вчальних закладів іі-іV рівнів акредитації.
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Орлюк А.П., Базалій В.В.
генетичний аналіз (в рослинництві)
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 магістрантів вищих на-
вчальних закладів.

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 роботи 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 проведеня 
практичнирх 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, 2017. – 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, гіс-
тології, морфології та анатомії вегетативних і генеративних органів, а 
також систематики нижчих і вищих рослин. вони містять теоретичний 
матеріал для підготовки студентів агрономічного напряму навчання, 
перелік питань та тестові завдання до кожного змістовного модуля. ре-
комендований для студентів напряму підготовки 6.090101 “агрономія” 

та 6.090105 “захист рослин” вищих навчальних закладів ііі-VI рівнів акредитації. 

Шмандій В.М., Бездєнєжних Л.А.
основи Біогеохімії
навч.-метод. посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 серед-
овища 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.

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 ба-
зових для фахової підготовки бакалаврів галузі знань 18 «виробництво та 
технології» спеціальності 181 «харчові технології» освітньо-професійної 
програми «технологія продуктів бродіння і виноробства». викладено те-
оретичний і практичний матеріал, розглядаються мікроорганізми, які у 
вигляді чистої культури використовують для виготовлення вина й пива 
(дріжджі), а також мікроорганізми, які є шкідниками та викликають хво-
роби продуктів бродіння (оцтовокислі, молочнокислі бактерії й «дикі» 

дріжджі). описано джерела інфікування, профілактику захворювань і методи лікування.

Шевряков М.В., Повстяной М.В., Рябініна Г.О.
практикум з аналітичної хімії. 
кількісний аналіз
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 208 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2393-61-3

практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу, 
інформацію про лабораторну техніку та прийоми роботи в лабора-
торії аналітичної хімії. представлено 35 лабораторних робіт з гра-
віметричного аналізу, титриметричних методів аналізу, оптичних, 
електрохімічних, хроматографічних методів. наводяться запитання 
для самоперевірки знань студентів та контрольні запитання до кож-
ного розділу практикуму. для студентів вищих навчальних закладів. 
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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 спеціаль-
ністю 181 «харчові технології». матеріал посібника дозволяє озна-
йомитися з найбільш поширеними аналітичними методами, які 
застосовуються під час виробництва та контролю якості харчової 
продукції. ознайомлення з фізико-хімічними методами дослідження 
дозволить навчитися визначати концентрацію і властивості розчинів 
і дисперсних систем, досліджувати кінетику фізико-хімічних і тех-
нологічних процесів, засвоїти основні закономірності процесів одер-
жання, 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 без-
пеки. 

Решнова С.Ф., Пилипчук Л.Л., Малєєва Н.Т.
хімія Біоорганічна
навч.-метод. посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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 ін-
формація містить відомості про особливості складу бактерій, вірусів, 
водоростей, грибів, лишайників, мохів та вищих рослин і буде корис-
ною для студентів при вивченні дисциплін спеціалізацій «Ботаніка і 

мікологія» та «імунологія та біохімія». призначено для аудиторної та позааудиторної (самостій-
ної) роботи студентів.

Вайда Т.С.
водіння легкового автомоБіля
навчально-методичний посібник – 2017. – 600 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-215-1

у посібнику розкрито зміст розділу «водіння легкового автомобі-
ля» у відповідності до вимог типової програми підготовки водіїв кате-
горії в. пояснено у доступній формі порядок виконання курсантами 
завдань з передбачених тем навчальних модулів. наведено відповідні 
вправи для набуття кандидатами у водії навичок водіння транспорт-
ним засобом. навчально-методичний посібник призначений на допо-
могу педагогічним та науково-педагогічним працівникам внз мвс 
україни, зокрема, інструкторам з водіння для удосконалення методи-
ки проведення ними занять з курсантами під час їх практичного на-

вчання водінню автомобіля. ... наведений змістовий матеріал посібника стане в учням птнз, ... 
студентам профільних 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. – 2016. – 196 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-113-3

у навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'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. – 2017. – 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.

Войцицький А.П., Войцицький М.А. 
електроніка і мікросхемотехніка
підручник. – 2018. – 318 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 електротех-
нічні системи в апк».

Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В.
електромагнітне поле. теоретичні основи 
електротехніки
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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.

Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. та ін. 
задачі та приклади розрахунку лінійних 
електричних кіл. теоретичні основи 
електротехніки
навчальний посібник. – 2016. – 346 с.
тв/п, 70х100/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-105-8

у виданні висвітлено докладний розв’язок задач та прикладів 
розрахунку ліній-них 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. 

Войцицький А.П., Войцицький М.А. 
електроніка і мікросхемотехніка
підручник. – 2018. – 318 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 електротех-
нічні системи в апк».

у підручнику використано кольорові схеми та рисунки.

Холоменюк М.В., Ткачук А.В., Онопрієнко Д.М.
гідравлічні та аеродинамічні машини
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 356 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон 
ISBN 978-966-2660-82-1 

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 нагніталь-
них установок. детально висвітлено теорію, будову, властивості та 
умови нормальної експлуатації відцентрових і осьових насосів, вен-
тиляторів і компресорів, вихрових і струминних насосів, об’ємних 

компресорів і вакуум-насосів.
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Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г.
матеріалознавство
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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

Пізінцалі Л.В., Александровська Н.І., Добровольський В.В. 
метрологія, стандартизація, системи якості. 
практикум
навчальний посібник. – 2016 – 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», який 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., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. 
теоретичні основи електротехніки. методи 
розрахунку нелінійних електричних 
і магнітних кіл в прикладах та задачах 
навчальний посібник. – 2017. – 262 с.
тв/п, 70х100/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-156-0

в 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...

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 нано-
матеріалів.

Тіхосова Г.А., Вербицький О.М. , Калінський Є.О. 
митний контроль та експертиза товарів
навчальний посібник. – 2019. 
тв/п, 60х84/16

у навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти мит-
ного контролю та експертизи в митній справі. у ньому подано струк-
туру та характеристику української митної системи, розкрито роль 
товарознавства та експертизи в митній справі. навчальний посібник 
висвітлює комплекс питань, що виникають під час митного контро-
лю, експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний 
кордон україни. посібник базується на знаннях дисциплін «основи 
товарознавства виробів», «основи митної справи» та законодавчої 
бази україни. в основу навчального посібника покладено матеріа-
ли лекційних та лабораторних занять з дисциплін «стандартизація 
та експертиза в митній справі», «стандартизація і законодавство в 
митній справі», «товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяль-

ності». навчальний посібник може бути використаний студентами, які навчаються за спеціальніс-
тю 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність. посібник також може бути корисним  
для аспірантів, спеціалістів з товарознавства та широкого кола читачів.

Глауберман А.Ю.
квантова механIка
навчальний посiбник. – 2017. – 528 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-927-305-5

книга присвячена систематичному викладу основ квантової 
механіки і є учбовим посібником для студентів фізичних та фізико-
математнчних факультетів університетів. вона може бути корисною 
і для більш широкого кола читачів. при розгляді як загальних, так 
і спеціальних фізичних проблем значна увага приділяється матема-
тичному апарату теорії, що дає змогу читачеві оволодіти цим апара-
том. в книзі спеціально розширені розділи, в яких розглядаються пи-
тання квантової теорії кристалів та методи теорії атомних зіткнень.
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Матвієнко М.П. 
основи електроніки
підручник. – 2017. – 360 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7320-40-0

у підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, 
тиристори, симістори, керовані тиристорні перемикачі та оптрони; ло-
гічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи 
з пам’яттю та запам'ятовувальні пристрої; генератори, одновібратори, 
таймери, формувачів сигналів, перетворювачі рівнів, елементи затрим-
ки та індикатори; програмовані логічні матриці, програмована матрич-
на логіка, базові матричні кристали, програмовані надвеликі інтегральні 
схеми, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, сумато-
ри, інтегратори і диференціатори; ... підручник призначено для студен-

тів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи підручни-
ка можуть бути використані студентами коледжів та технічних учбових закладів. 

Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Г., Грабко В.В.
основи метрології та електричних 
вимірювань
підручник. – стереотипне видання, 2017. – 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»...

Лавріненко Ю.М., Савченко П.І., Синявський О.Ю. та ін.
основи електропривода
підручник. – 2017. – 504 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7320-50-9

викладені основи електропривода та питання керування авто-
матизованими електроприводами. розглянуті механічні та електро-
механічні властивості електродвигунів постійного і змінного струму, 
регулювання координат електропривода, динаміку, перехідні про-
цеси і енергетику при перехідних процесах, розрахунок потужності 
електродвигунів, апарати керування і захисту, системи керування 
електроприводами, вибір електроприводів в цілому. 

для викладачів і студентів енергетичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.

Васілевський О.М., Кучерук В.Ю.
основи теорії невизначеності вимірювань
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 244 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2393-86-6

у навчальному посібнику викладено основні положення міжна-
родного підходу до оцінювання якості вимірювань. навчальний по-
сібник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимі-
рювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, порядку додавання 
та форм подання невизначеностей вимірю вань. посібник відповідає 
вимогам державних стандартів україни та навчальним програмам 
дисциплін «основи теорії невизначеності вимірювань» та «опрацю-
вання результатів вимірювань, контролю та діагностика на основі те-

орії 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.

Величко О.М., Кучерук В.Ю. та ін.
основи стандартизації та сертифікації
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 364 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2393-74-3

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 нау-
кових 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.

Митрофанов О.С., Проскурін А Ю.
основи експлуатації, оБслуговування  
та ремонту двигунів внутрішнього згоряння
навчальний посібник. – 2018. – 152 с. 
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7472-17-8

присвячено практичним питанням технічної експлуатації, об-
слуговування та ремонту поршневих двигунів внутрішнього згорян-
ня. розглянуто причини підвищених зносів основних деталей і вуз-
лів двигунів. надано рекомендації щодо зниження зносів. наведено 
схеми і способи вимірювання та ремонту основних деталей. дано 
узагальнені рекомендації з експлуатації основних систем та агрега-
тів, що обслуговують двз.

призначено для студентів денної та заочної форм навчання при 
вивченні курсів «експлуатація та обслуговування машин», «експлуа-

тація та ремонт двигунів вну трішнього згоряння», «експлуатація установок з двз».
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Котречко О.О., Зазимко О.В., Лопатько К.Г. та ін. 
практикум з матеріалознавства
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 500 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон 
ISBN 978-966-289-016-7

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 інже-
нерно-технічним працівникам різних галузей господарства україни.

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...

Трегуб В.Г.
проектування систем автоматизації
навчальний посібник. – 2017. – 344 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2609-58-5 

висвітлені основи інженернотехнічного та організаційного за-
безпечення проектування сучасних систем автоматизації, що скла-
даються з робочих станцій, об’єднаних в обчислювальні мережі. 

для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 
напрямом «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 
може бути використаний науковотехнічними працівниками та спе-
ціалістами у галузі сучасних систем автоматизації.

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 корисною інженерам, які займаються теорією лінійних електричних кіл.

Гуменюк Г.Д.
стандартизація
навчальний посібник. – 2017. – 328 с.
тв/п, 70х100/16
ISBN 978-966-289-063-1

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...

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, 2017. – 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. 
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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 виробництві.

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 питання 
технології та основні організаційно-технологічні завдання проек-
тування виробництва напилених покриттів. детально розглянуто 
матеріали для напилювання покриттів, технологічні параметри та 
їх вплив на якість покриттів. ... розглянуто наукові аспекти та по-
дані приклади розвитку процесів напилення і підвищення фізико-
механічних властивостей покриттів. підручник призначений для 
студентів спеціальності «матеріалознавство» і може бути корисним 

інженерно-технічним працівникам, які займаються розроб ленням і застосуванням напилених 
покриттів.

Дубовий О.М., Степанчук А.М.
технологія напилення покриттів
підручник (англійською мовою). – 2018. – 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 студен-
тів спеціальності «матеріалознавство» і може бути корисним для ін-

женерів, які займаються розробкою та застосуванням напилених покриттів.

Устинов А.П., П’ятаков Е.Н.
электротехника с основами электроники
учебное пособие. – стереотипное издание, 2017. – 252 с. 
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон 
ISBN 978-617-7243-60-0 

в книге изложены основные понятия об электрическом поле, 
конденсаторах, цепях постоянного тока, электромагнетизме, цепях 
однофазного и трехфазного тока, машинах постоянного тока, транс-
форматорах, асинхронных электродвигателях, уделено внимание 
специальным источникам постоянного тока; приведены таблицы 
основных технических данных электроизоляционных материалов 
и свойств проводников, допустимых токовых нагрузок для медных 
изолированных проводов и характеристик намагничивания ферро-

магнитных материалов...

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, 2017. – 326 с.
тв/п, 70х100/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-007-5

в 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...

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

в підручнику розглянуте технологічне обладнання борошно-
мельних і круп’яних підприємств у послідовності, передбаченій на-
вчальною програмою курса «технологічне обладнання галузі». наве-
дені призначення, області застосування, класифікація, принцип дії, 
теоретичні основи робочого процесу, методики технологічних, кі-
нематичних, силових і інших розрахунків, а також особливості кон-
струкції, експлуатації і обслуговування обладнання. Більшість глав 
вміщує також опис перспективних напрямків подальшого удоско-

налення машин. приділено увагу заходам безпеки праці і охорони навколишнього середовища.
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Бейдик О.О., Топалова О.І. 
адаптивний туризм: передумови 
та перспективи розвитку, лідери духу і волі
навчальний посібник. – 2017. – 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...

Иванова Л.А., Дышкантюк О.В., Полевая С.Е.
дизайн интерьера отельно-ресторанных 
оБъектов
учебное пособие. – стереотипне видання, 2017. – 226 с.
тв/п, 60х84/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-019-8

рассмотрены методологические подходы к выработке дизайнер-
ских решений применительно к интерьеру помещений домов, гости-
ниц и ресторанов. при этом используется определенный (заданный) 
стиль, характеризуемый архитектурными особенностями и соответ-
ствующим ему предметным наполнением в виде мебели. изложение 
проведено на примерах использования наиболее известных истори-
ческих и современных стилей от готики до хай-тека. рекомендуется 

для специалистов в области разработки интерьеров помещений дома, отеля или ресторана, а так-
же преподавателей, аспирантов и студентов вузов соответствующих специальностей.

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’єднанні у комплексний показник технічно-
го рівня та якості обладнання ресторанного господарства методами 
кваліметрії.

навчальний посібник призначений для підготовки студентів 
спеціальності 181 «харчові технології». також може бути корисний інженерно-технічним праців-
никам харчових виробництв.

Нездоймінов С.Г.
основи круїзного туроперейтингу (рос.)
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 320 с.
тв/п, 60х84/16 
ISBN 978-966-2660-72-2

в навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та органі-
заційно правові основи туроперейтингу, особливості діяльності туро-
ператорів на міжнародному ринку круїзних подорожей, розглядають-
ся практичні аспекти формування круїзного туристичного продукту 
та обслуговування туристів, підходи до оцінки якості круїзних послуг. 
матеріали навчального посібника доповнюють сучасні положення те-
орії та практики морського круїзного туризму, загального курсу дис-
ципліни «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 студен-
тів, які навчаються за спеціальністю «туризм».

Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г.
організація туристичних подорожей 
та екскурсійної діяльності
навчальний посібник. – 2016. – 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 на-
вчальних програм дисциплін «організація туристичних подорожей» 
і «організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тема-
тичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із 
запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання 
обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, ... навчальний 

посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в га-
лузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та екскурсійних послуг.

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.
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Семенов В.Ф.
туристичне країнознавство
навчальний посібник. – стереотипне видання, 2017. – 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-на-
слідкові особливості формування відомих туристичних дестинацій, 
тенденцій розвитку у просторі. ... розглядаються основні теоретичні 
засади загального та туристичного країнознавства, предмет, об’єкт, 
основні поняття і категорії дисципліни, розкривається економічна, 

соціальна, культурна картина сучасного світу, аналізується сутність процесів глобалізації та регі-
оналізації, ... містяться характеристики країн світу, їхніх туристичних районів та найбільш при-
вабливих туристичних об’єктів.

Стафійчук В.І.
рекреалогія
навчальний посібник. – 2017. – 428 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-289-151-5

у навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи рекре-
алогії, сутність основних понять науки, принципи і методи комплексної 
оцінки рекреаційних ресурсів. посібник містить детальну інформацію 
про кліматичні, бальнеологічні, водні, біотичні, історико-культурні 
та інші рекреаційні ресурси і умови україни, в тому числі у розрізі 
суспільно-географічних районів. ... представлено проблеми рекреа-
ційного 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 університетів, спеціалістам в га-
лузі туризму, рекреації і охорони здоров’я. може бути корисна при виборі санаторно-курортних 
закладів україни і світу.

Смирнитська М.Б., Тріщ Р.М.
охорона праці в галузі. ресторанне 
господарство та торгівля
навчальний посібник. – 2018. – 362 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 
відображає сучасний стан нормативно-правового та технічного за-
безпечення охорони здоров’я і працездатності працівників у вироб-

ничих умовах галузі ресторанного господарства та торгівлі. ... навчальний посібник буде корис-
ний студентам відповідних спеціальностей та працівникам закладів ресторанного господарства 
і торгівлі.

Стафійчук В.І.
туристичне країнознавство
навчальний посібник. – 2016. – 808 с.
тв/п, 60х84/16 
рекомендовано мон
ISBN 978-966-289-102-7

у посібнику подано сучасну інформацію про місце на туристично-
му ринку і туристично-рекреаційні (природні, історико-культурні, інф-
раструктурні) ресурси усіх держав світу.

для студентів та викладачів фаху «менеджмент туризму»; геогра-
фів, істориків, міжнародників. може бути корисним для співробітників 
туристичних фірм і всіх, хто цікавиться туристичними можливостями 
зарубіжних країн або планує подорожі до них.
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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.

Черевко О.І., Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф. та ін.
дієтичне харчування
підручник. – 2016. – 375 с.
тв/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.

Іванова Л.О., Соколова О.П.
введення в дизайн-проектування
навчальний посібник. – 2017. – 88 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-927-296-6

у навчальному посібнику представлено: зміст основних термі-
нів, використовуваних в промисловому дизайні і дизайн-проекту-
ванні; характеристики і оптимальні поєднання кольору в розробці 
дизайну технологічного устаткування; види виробів в промисловому 
дизайні і приклади дизайну об’єктів харчового виробництва; особ-
ливості інженерного і дизайнерського проектування виробів; дизайн 
виробів на прикладі розробки упаковки для харчових продуктів. 

навчальний посібник призначений для студентів-бакалаврів 4 
курсу спецальності грс, що вивчають дисципліну «технічний ди-

зайн» та магістрів спеціальності грс, що вивчають дисципліну «інтелектуальна власність».

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

в 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 речовин 
у раціонах, харчова та біологічна цінність продуктів, роль генетич-
но-модифікованих та продуктів з функціональними властивостями.

Капрельянц Л.В., Пилипенко Л.М., Єгорова А.В. та ін.
мікроБіологія харчових вироБництв
навчальний посібник. – 2017. – 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 вироб-
ництв", 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.

Карпенко Р.В., Кузнецов В.М.
оБлік, калькуляція і звітність у підприємствах 
ресторанного господарства
підручник. – 2017. – 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 
теоретичних уроках з бухгалтерського обліку, учнями – при вико-
нанні домашнього завдання та при підготовці до практичних робіт, 

майстрами виробничого навчання – для актуалізації знань на вступних інструктажах під час ви-
робничого навчання. 
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Новікова О.В., Радченко Л.О., Вініченко К.П. та ін.
організація харчування та оБслуговування 
туристів на підприємствах ресторанного  
господарства
навчальний посібник. – 2017. − 411 с. 
тв/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» ...

Черевко О.І., Поперечний А.М.
процеси і апарати харчових вироБництв
підручник. – 2017. – 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.

Мостова Л.М., Новікова О.В., Ракленко І.М. 
організація оБслуговування в ресторанному 
господарстві
підручник. – 2017. – 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.

Павленкова П.П., Тележенко Л.М., 
Біленька І.Р., Дзюба Н.А.
технологічне проектування підприємств 
ресторанного господарства
навчальний посібник. – 2016. – 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.

Сирохман I. В.
товарознавство продовольчих товарів
підручник. – 2016. – 713 с. 
тв/п, 60х90/16
рекомендовано мон
ISBN 978-966-2678-40-6

підручник із загального товарознавства містить базові теоре-
тичні матеріали та основні нормативні документи, пов'язані з кла-
сифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, збе-
ріганням продоволь чих товарів. враховано також вимоги нових 
державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, змін в 
асортименті певних груп і видів товарів. підручних розраховано на 
студентів навчальних закладів III і IV рів нів акредитації зі спеціаль-
ностей економічно-комерційного і управлінсь кого спрямування, а 

також за спеціальностями «підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «готельно-ресто-
ранна справа», «харчові технології»...

Капрельянц Л.В., Пилипенко Л.М., Єгорова А.В. та ін.
технічна мікроБіологія
підручник. – 2017. – 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 
виданням книга доповнена основними відомостями з генетики мі-
кроорганізмів, 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».
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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-рес-
торанна справа»...

Пирог Т.П., Антонюк М.М., Скроцька О.І., Кігель Н.Ф. 
харчова Біотехнологія
підручник. – 2016. – 396 с.
тв/п, 60х84/16 
рекомендовано мон
ISBN 978-617-7320-31-8

у підручнику систематизовано та викладено всі аспекти хар-
чової біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їх-
нього метаболізму в харчових технологіях (молочні ферментовані 
продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, 
ферментовані м'ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та без-
алкогольні напої, ферментовані продукти рослинного походження, 
вільні від глютену харчові продукти); традиційні та нові продукти 
мікробного синтезу як харчові добавки (поліглутамінова кислота, 

лактулоза, лактобіонова кислота, лікопін, астаксантин, лютеїн, 2-фенілетанол, полісахариди ге-
лан, пулулан, курдлан тощо), ... а також законодавча база використання генно-модифікованих 
організмів у харчових виробництвах.

Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. та ін.
адміністративне право україни. повний курс
підручник. видання друге. – 2019. – 520 с.
тв/п, 60х90/16
ISBN 978-966-289-254-3

у підручнику подано повний курс адміністративного права на 
основі однойменної галузі публічного права. за основу взято теоре-
тичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що 
відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна 
адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й за-
конні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей єс. підруч-
ник може бути використано студентами в навчальному процесі, ас-
пірантами, викладачами навчальних закладів, науковцями, членами 
уряду україни та іншими посадовими особами органів публічної 
влади, народними депутатами україни, апаратом суду, активістами 

громадських об’єднань, а також усіма, хто цікавиться адміністративним правом. 

Коломоєць Т.О., Кукурудз Р.О., Кузенко Л.В., Шарая А.А. 
адміністративне право україни
навчальний 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, викладачів і студентів, 
широкого кола читачів.

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 юридичних і економічних вузів, широкий круг читачів.
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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 ін-
ших осіб, які цікавляться питання-ми забезпечення ефективного за-
хисту прав пацієнтів, які залучаються до медичних експериментів і 

досліджень.

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 спеціальністю 
«право» й підготовлений. автори посібника мають на меті орієнту-
вати студентів у доволі великому обсязі інформації, наголосити на 
найбільш цікавих і важких питаннях, що входять до курсу.

навчальна дисципліна «загальнотеоретична юриспруденція» є 
необхідним компонентом загальнотеоретичної професійної підго-
товки юриста, метою якої є вироблення та закріплення навичок та 
умінь практичного застосування права.

навчально-методичний посібник розрахований на викладачів студентів аспірантів а також 
усіх хто цікавиться питаннями загальнотеоретичної юриспруденції.

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 оперативних підрозділів, детектива-
ми, прокурорами, суддями, адвокатами, 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. – 2016. – 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.

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. 

Бакалінська О.О., Безух О.В., Кологойда О.В., Лукач І.В., 
Пацурія Н.Б., Щербина В.С.
конкурентне право україни
навчальний посібник. – 2017. – 380 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-617-7507-57-3 

у навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні 
аспекти курсу «конкурентне право». висвітлено основні положення 
теорії конкурентного права україни та тенденції розвитку законо-
давства про захист економічної конкуренції.

посібник розрахований на студентів та аспірантів, які вивчають 
конкурентне право, юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, 
кого цікавлять питання конкурентного права. 
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І.М. Алмаші, М.М. Алмаші, А.В. Белюга 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.

За ред. Тіщенка В.В. 
криміналістика
підручник. – 2017. – 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 зло чинних діянь, тактичні та методичні за-
сади розслідування окремих видів злочинів. значну увагу приділено 
кримі налістичним поняттям й категоріям, тактиці слідчих (розшу-
кових) дій, а також технологічному підходу до організа ції розсліду-
вання злочинів. підручник призначений студентам та викладачам, 
аспірантам та науковцям-правникам, буде корисний юристам-прак-

тикам.

Комісарчук Р.В. 
криміналістична адвокатологія (технологія 
захисту у кримінальному провадженні 
україни)
навчальний посібник. – 2018. – 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-методичний посібник призначений студентам та ви-
кладачам, аспірантам та науковцям-практикам, буде корисний юристам-практикам.

Ващук О. П.
криміналістична неверБалістика
навчальний 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.

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.

Кузьмін Е.Е.
кримінальне право заруБіжних країн
навчальний 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, плани 
практичних занять, перелік питань для підготовки до екзамену, а та-
кож перелік рекомендованих джерел, що повинні допомогти студен-
там в організації самостійної роботи в процесі навчання.

для студентів 3 курсу факультету прокуратури та слідства (кри-
мінальної юстиції) денної форми навчання, першого (бакалаврсько-
го) оствітньо-кваліфікаційного рівня, з галузі знань 08 «право», за 
спеціальністю 081 «право», аспірантів та викладачів вищих навчаль-

них закладів юридичного профілю, а також для всіх, хто цікавиться питаннями кримінального 
права зарубіжних країн.
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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, ...

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 менеджмент 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 мате-
ріалу, розширює світогляд та розвиває когнітивний апарат мислення. ... 

навчальний посібник буде корисним для студентів вищих та се-
редніх 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, ко-
мунікативними технологіями діяльності, психологічними аспектами управляння та процесами 
сучасного документообігу.

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 юри-
спруденції.

С. І. Цуркану, К. В. Громовенко
міжнародне комерційне право
навчальний 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.

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.

Коломоєць Т.О., Кукурудз Р.О., Кузенко Л.В., Шарая А.А. 
міжнародні стандарти державного 
управління
навчальний 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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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 закономір-
ності й тенденції функціонування юридичної термінології та врахо-
вує нові під- ходи в порівняльному правознавстві в умовах швидкого 
розвитку глобалізаційних процесів. словник містить близько 27 
тисяч словникових статей. призначений для широкого кола право-
знавців: 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 пере-
кладі міжнародних німецькомовних правових документів...

Ступник Я.В., Білаш О.В., Варга Ю.Ю. та ін. 
наркозлочинність  
(кримінологічний аналіз та протидія)
навчальний посібник. – 2016. – 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 проти-
дії наркозлочинності, у тому числі в напрямку спеціального (кримі-
нологічного) та індивідуального запобігання злочинам.

видання спрямоване для студентів вищих навчальних закладів 
юридичного профілю, аспірантів, викладачів, практичних працівни-
ків, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою 

протидії наркозлочинності.

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.

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 законо-
давство у галузі державної реєстрації з відповідними описами за напряма-
ми такої діяльності, що відносяться до компетенції органів міністерства 
юстиції україни та інших суб’єктів реєстраційної діяльності. передача по-
вноважень від територіальних органів мінюсту до органів місцевого са-
моврядування у галузі реєстрації прав на нерухоме майно та обтяжень на 
них, повноважень щодо реєстрації юридичних та фізичних осіб-підпри-
ємців, 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 встановлений порядок 

позасудового оскарження дій державного реєстратора, а фактично вирішення спору про власність не 
судовим органом. ...

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.

Н.В. Галіцина, Д.О. Калниш, Б.В. Коваленко та ін.
патронатна служБа
посібник. – 2018. – 180 с.
м/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 патро-

натної служби. підручник становить інтерес не тільки для студентів, магістрів і викладачів, а 
й для юристів-практиків, котрі безпосередньо застосовують норми законодавства про публічну 
службу.
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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 факуль-
тетів. може також стати у нагоді практичним працівникам.

Валькова Є.В. 
право інтелектуальної власності
навчально-методичний посібник. – 2016. – 168 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-128-4

навчально-методичний посібник містить матеріали, що відпо-
відають вимогам навчальної дисципліни «право інтелектуальної 
власності». розкриваються основні питання навчальної дисципліни, 
надаються організаційно-методичні вказівки та методичні рекомен-
дації із підготовки до занять, приклади повного та правильного вирі-
шення практичного 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 на-
вчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових 
установ, аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інте-
лектуальної власності.

Коломоєць Т.О., Шарая А.А. 
правове регулювання державної служБи
навчальний посібник. – 2017. – 80 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-434-6

у навчальному посібнику у систематизованому вигляді пода-
ється основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни, по-
дається перелік питань для публічного обговорення, нормативно-
правових актів для ознайомлення, завдання-тренінги, завдання на 
порівняння, моделювання ситуацій, аналітичні завдання, зошит для 
лекційних занять, підсумковий тест, а також перелік рекомендованої 
літератури.

для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, 
широкого кола читачів.

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 роз-
витку професійно важливих якостей працівників поліції підрозділів 
спеціального призначення імітаційними засобами. здійснено теоре-
тичний аналіз підходів до розвитку особистісно-професійних якостей 
фахівців ризиконебезпечних професій, а також психологічних та мето-
дичних засад застосування імітаційних засобів пейнтболу, страйкболу 
та лазерних тирів у підготовці спеціальних підрозділів. ... розроблено 
психологічні рекомендації щодо використання пейнтболу, страйкболу 

та лазерних тирів для розвитку особистісно-професійних якостей працівників спецпідрозділів по-
ліції, необхідних для ефективних дій в екстремальних умовах.

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, ас-
пірантів 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.

За ред. Стовпця В.Г.
процесуальне діловодство
навчально-методичний посібник. – 2016. – 200 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-930-090-4
вартість: 140 грн

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 до-
дається компакт-диск, на якому користувачі комп’ютера знайдуть 
електронний довідник, що містить понад 5 000 тисяч зразків управ-
лінських та процесуальних документів, складених і оформлених від-
повідно до вимог чинного законодавства, які можна використати в 

навчальному процесі та практичній юридичній діяльності. у підручнику містяться матеріали, що 
відповідають вимогам навчальної дисципліни «інтелектуальна власність»...
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Вакуленко О.Ф., Дрозд В.Г., Пономаренко А.В. та ін.
процесуальні осоБливості застосування 
запоБіжних заходів під час досудового 
розслідування
навчальний посібник. – 2016. – 204 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-240-3 

у науково-практичному посібнику розкриваються поняття, мета 
та особливості застосування запобіжних заходів під час досудового 
розслідування. ... особливу увагу приділено питанням діяльності слід-
чих підрозділів органів національної поліції з застосування запобіж-
них заходів. досліджено проблемні питання, які виникають при такому 
застосуванні зазначених заходів та запропоновано шляхи удоскона-
лення законодавства україни щодо їх вирішення. науково-практичний 

посібник може бути корисним для фахівців в галузі кримінального права, кримінального процесу, 
криміналістики,...

За ред. Н.Ю. Голубєвої
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.

Ващук О. П.
психофізіологічна діагностика осоБистості
навчальний посібник. частина 2. – 2017. – 108 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-428-5

у навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні 
та практичні питання психофізіологічної діагностики особистос-
ті, зміст невербальної інформації у психофізіологічній діагностиці 
особистості, методику проведення психофізіологічної діагностики 
особистості. посібник укладено на основі чинного законодавства 
україни, наукової криміналістичної і психофізіологічної літератури 
та емпіричних й статистичних даних. у посібнику визначені питання 
лекційного матеріалу, запропоновано плани проведення практичних 
занять, види самостійної роботи, а також рекомендовані нормативні 
та наукові джерела. навчально-методичний посібник розрахований 

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

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.

Комісарчук Р.В. 
судові експертизи при розслідуванні 
злочинів у сфері економіки
навчальний посібник. – 2017. – 92 с.
м/п, 60х84/16
ISBN 978-966-916-585-5

у навчально-методичному посібнику коротко викладено за-
гальнотеоретичні положення експертології, тактико-технологічні 
передумови і процесуальні основи організації, призначення, прове-
дення, оцінки і використання результатів експертиз у кримінальних 
провадженнях по злочинах вчинених у сфері економіки. визначені 
можливості окремих видів експертиз, які найчастіше призначаються 
по даній категорії злочинів.

навчально-методичний посібник призначений студентам та ви-
кладачам, аспірантам та науковцям-практикам, буде корисний юристам-практикам.

Цільмак О.М., Користін О.Є., Заєць О.М. та ін.
сучасні методи досудового розслідування 
кримінальних правопорушень
підручник. – 2017. – 352 с.
м/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 фа-
культетів внз, курсантам внз мвс україни, науково-педагогічному персоналу внз мвс украї-
ни, працівникам органів досудового розслідування.
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Пономаренко Д.
тактичні питання захисту в кримінальному 
провадженні
практичний посібник. – 2018. – 112 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN: 978-966-916-480-3 

у посібнику на основі практичного досвіду автора розглянуто 
проблемні питання застосування норм кримінального процесуаль-
ного права з позицій тактики захисту у кримінальному провадженні.

видання буде корисним для адвокатів, помічників та стажистів 
адвокатів, науковців, викладачів, здобувачів вищої юридичної освіти 
та усіх, хто цікавиться проблематикою кримінального процесу.

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 під-
готовки до заліку, екзамену, а також державної атестації з курсу «те-
орія держави і права». структура посібника містить теоретичну та 
практичну частини. у теоретичній частині розглядаються питання 
щодо формування, розвитку та функціонування держави і права. 
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.

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 ISBN 978-966-916-700-2

в монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміна-
лістичної науки та правоохоронної практики визначено поняття й 
елементи криміналістичної характеристики шахрайства, пов’язаного 
з відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян, окреслено спо-
соби, слідову картину таких злочинів, досліджено особу злочинця 
й потерпілого. ... удосконалено тактичне забезпечення проведення 
слідчих (розшукових) дій. досліджено особливості використання 

спеціальних знань при розслідуванні злочинів вказаної категорії. ...

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 матеріал, 
яким необхідно володіти при вивченні курсу «трудове право украї-
ни». структура характеризується наявністю як теоретичної частини, 
так і практичної, що допоможе студентам здобути знання на рівні 
державного стандарту «бакалавр» та впровадити ці знання на прак-
тиці.

навчально-методичний посібник розрахований на студентів та 
професорсько-викладацький склад.

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.
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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 час-
тин «українсько-французького словника юридичних термінів» та 
«французько-українського словника юридичних термінів», містить 
близько 10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень 
у кожному із них. юридичні терміни розподілені на окремі частини 
(за окремими 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 терміно-
логії.

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.

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.

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 лікарських 
засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів і формуванню 
на цій основі науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконален-
ня відповідних норм кримінального кодексу україни. (та підвищен-
ню ефективності застосування кримінального законодавства).

призначена для практикуючих юристів, науковців, викладачів та 
студентів вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться проблеми 

правової оцінки суспільно небезпечних діянь пов’язаних з фальсифікацією та обігом фальсифі-
кованих лікарських засобів.

За ред. Голубєвої Н.Ю.
цивільне процесуальне право україни
навчальний посібник. – 2018. – 430 с.
тв/п, 60х84/16
ISBN: 978-966-916-503-9

навчальний посібник призначається для підготовки фахівців за 
спеціальністю «правознавство» і підготовлений з урахуванням по-
ложень нової редакції цивільного процесуального кодексу україни 
(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, юрисконсультів,  
нотаріусів, а також усіх, хто цікавиться питаннями цивільного судо-

чинства україни.

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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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, викладачам, 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, викладачам, науковцям і 
всім, хто цікавиться проблемами цивільного права.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ «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

опис:
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; активізування розвитку міжнародного спів-
товариства фахівців в області теорії та практики досліджень з державного управління; сприяння 
розвитку наукової школи з державного управління класичного приватного університету, розши-
ренню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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

опис:
метою журналу «публічне управління і адміністрування в укра-

їні» 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



Наукова періодика Наукова періодика

128 129

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПУБЛІЧНЕ 
УПРАВЛІННЯ ТА МИТНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
рік заснування: 2015 р.
ISSN: 2310-9653.
періодичність: 4 рази на рік.
сайт видання: http://customs-admin.umsf.in.ua
вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
засновник: університетом митної справи та фінансів

опис:
наукова направленість: теорія та історія державного управлін-

ня, механізми державного управління, державна служба, регіональне 
управління та місцеве самоврядування, державне управління у сфері 
державної безпеки та митної справи.

науковий журнал «публічне управління та митне адміністрування» об'єднує відомих вчених 
та практиків у сфері державного управління.

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ З СОЦІОЛОГІї «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.

опис:
у журналі висвітлюються актуальні проблеми теорії та історії 

соціології; методології та методів соціологічних досліджень; соці-
альних структур та соціальних відносин; спеціальних та галузевих 
соціологій. журнал інформує також про події наукового життя та со-

ціологічну освіту в україні; подає рецензії наукових праць та підручників з соціологічної темати-
ки. 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, органами державної влади та місцевого 
самоврядування. подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публіка-
цію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

у виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних соціоло-
гічних питань.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «PolItICus»
рік заснування: 2015 р.
ISSN: 2414-9616.
періодичність: 4 рази на рік.
сайт видання: http://www.politicus.od.ua/
вартість підписки: 150 г рн/1 випуск.
засновник: державний заклад «південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені к.д. ушинського».

опис:
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.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «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

опис:
наукова направленість: історія торгівлі, податків і мита.
тематичні розділи журналу:

1. історіографія та джерелознавство
2. античність
3. модерна доба
4. новітня доба
5. проблеми сучасності
журнал внесено до переліку наукових фахових видань україни, в яких можуть публікува-

тися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «історичні науки».

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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».

опис:
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 видан-
ня круглих столів.

видання адресовано науковим співробітникам, докторам наук, кандидатам політичних наук, 
викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблема-
ми сучасної політичної науки.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ЖУРНАЛ «baltIC Journal of EConomIC studIEs»
год основания: 2015.
ISSN: 2256-0742.
периодичность: 5 раз в год.
сайт издания: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/
index
стоимость подписки: 150 грн/1 випуск.
учредитель: Publishing House “Baltija Publishing”.

описание: 
Балтийский журнал экономических исследований является меж-

дисциплинарной научной платформой в области экономики, управ-
ления бизнесом, национальной экономики, структурной и социаль-
ной политики. научный журнал публикует оригинальные научные и 

теоретические и практические статьи по многим вопросам экономической науки. основное вни-
мание уделяется статьям по оценке и анализу современной экономики, отраслевой экономики на 
местном и внешнем рынках, разработке бизнес-стратегий, которые в дальнейшем способствуют 
прямому развитию экономики стран восточной европы и Балтии.

ФАХОВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 
«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"

опис:
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.

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.
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НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ «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

опис:
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 інтелектуальної власності. збірник призначений для науков-
ців, 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.

ця мета визначає основні завдання: сприяти створенню відкритого інформаційного серед-
овища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі еко-
номіки; активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практи-
ки економічних досліджень; сприяти розвитку наукової школи інституту економіки класичного 
приватного університету та розширенню зв'язків з науковими й освітніми спільнотами; скоро-
тити час, необхідний для публікації актуальних матеріалів на економічну тематику; забезпечити 
легкий, зручний та оперативний доступ до інформаційних матеріалів з теорії та практики еконо-
мічної науки.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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»

опис:
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.

тематичні рубрики наукового журналу:
I. світова економіка та міжнародні відносини
II. національна економіка
III. інвестиційно-інноваційна діяльність
IV. Бізнес та інтелектуальний капітал
V. екологічні проблеми

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «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

опис:
у журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії 

та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних 
економічних відносин; економіки та управління підприємствами; ін-
новаційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, ана-

лізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних техно-
логій 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.

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.

ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ  
«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.

опис: 
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 економіч-
ної тематики. 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, органами державної влади та 
місцевого самоврядування. подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріа-
лів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

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.

пріоритетами журналу є: підтримка молодих науковців; дослідження проблем розвитку 
причорноморського регіону; інформування наукової спільноти про сучасні монографічні дос-
лідження та проблеми бізнес-освіти.
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ЖУРНАЛ «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.

опис: висвітлення актуальних економічних питань, проблема-
тики та особливості системного підходу щодо розвитку економіки 
країни.

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

ЖУРНАЛ «ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА»
рік заснування: 2017 р.
ISSN: 2311-5491.
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.

опис: 
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.

головні теми журналу «інноваційна педагогіка»: загальна педагогіка та історія педагогіки; 
теорія та методика навчання (з галузей знань); корекційна педагогіка; теорія і методика профе-
сійної освіти; соціальна педагогіка; теорія і методика управління освітою; теорія і методика ви-
ховання; дошкільна педагогіка; теорія навчання; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

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, органами державної влади та місцевого 
самоврядування. подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публіка-
цію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦь «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

опис:
метою наукового видання «педагогіка формування творчої осо-

бистості у вищій і загальноосвітній школах» є оприлюднення резуль-
татів наукових досліджень в галузі педагогіки.

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.
тематичні розділи журналу:
1. історія педагогіки
2. теоретичні основи сучасної педагогіки та освіти
3. загальноосвітня школа
4. вища школа
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ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦь «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»
рік заснування: 2003 р.
ISSN: 2413-1865.
періодичність: 6 разів на рік.
сайт видання: http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/
вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
засновник: херсонський державний університет.

опис: 
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 місцево-
го самоврядування. така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію 
наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. у виданні містяться науково-теоре-
тичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих педагогічних питань.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦь «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
СУЧАСНОї ПСИХОЛОГІї»
рік заснування: 2010 р.
ISSN: 1813-3405.
періодичність: 6 разів на рік.
сайт видання: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/
вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
засновник: класичний приватний університет.

опис: 
метою збірника наукових праць «теорія і практика сучасної 

психології»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.
тематичні розділи журналу:
1. загальна психологія, історія психології
2. психофізіологія
3. психологія праці; інженерна психологія
4. медична психологія
5. соціальна психологія; психологія соціальної роботи
6. юридична психологія
7. педагогічна та вікова психологія
8. спеціальна психологія
9. психологія діяльності в особливих умовах
10. організаційна психологія; економічна психологія
11. політична психологія.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «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.

опис:
державна екологічна академія післядипломної освіти та управ-

ління як провідний навчально-науковий заклад міністерства еко-
логії та природних ресурсів україни приділяє значну увагу теоре-

тичним розробкам та прикладному застосуванню екологічних знань, важливості екологічного 
супроводження виробничої діяльності. дослідження з питань державного управління у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки довкілля, екології та еко-
номіки природокористування, екології і виробництва, системи освіти для сталого розвитку, а та-
кож новини наукового життя у сфері екології, матеріали наукових конференцій, круглих столів, 
семінарів з актуальних питань галузі, критичні статті, рецензії, новинки фахової літератури сис-
тематично друкуються на сторінках науково-практичного журналу «екологічні науки».

тематичні рубрики журналу:
– теоретична екологія;
– загальні проблеми екологічної безпеки;
– екологічні питання в контексті євроінтеграції україни;
– екологія та економіка природокористування;
– екологія природних ресурсів;
– проблеми еколого-збалансованого розвитку;
– екологія і виробництво;
– екологія і транспорт;
– екологія і будівництво;
– розвиток природно-заповідного фонду україни;
– інноваційні аспекти підвищення рівня екологічної безпеки;
– система екологічної освіти для сталого розвитку;
– наукове життя.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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.

опис:
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 
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та іноземні фахівці. видання співпрацює з найбільшими внз україни та зарубіжжя, органами 
державної влади та місцевого самоврядування. така співпраця передбачає розміщення інформа-
ційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання конференцій, об-
говорень та круглих столів. у виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали 
з актуальних загальнотеоретичних та галузевих питань, а також пропозиції до удосконалення 
сільськогосподарського виробництва та економіки країни.

у журналі висвітлюються актуальні питання аграрної науки за секціями:
- землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво;
- тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка сільськогосподарської про-

дукції;
- меліорація і родючість ґрунтів;
- екологія, іхтіологія та аквакультура.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ "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

опис:
за своєю тематикою наукове видання орієнтоване на висвітлен-

ня та вирішення проблем рибного господарства. науковий журнал 
«водні біоресурси та аквакультура» засновано  з метою забезпечен-
ня науковців і практиків у галузі рибного господарства інформаці-

єю щодо результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень з 
питань охорони, відтворення і культивування водних біоресурсів, їх раціональної промислової 
експлуатації. журнал розрахований на науковців та науково-педагогічних працівників, студентів 
та аспірантів, виробничників, які знайшли своє покликання і присвятили себе розвитку рибної 
промисловості та рибогосподарської науки.

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК "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

опис:
у збірнику подаються результати наукових досліджень теоретично-
го та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. 
висвітлено елементи системи землеробства, обробіток ґрунту, удо-

брення, раціональне використання поливної води, особливості ґрунтотворних процесів. при-
ділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших культур, 
створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель. 

РАЗНОЕ

НАУЧНыЙ ЖУРНАЛ «IntErmarIum»
год основания: 2019 г.
ISSN: -
периодичность: 4 раза в год.
сайт издания: http://intermarium.baltijapublishing.lv/
стоимость подписки: 150 грн/1 выпуск
соучредители: научный кластер «Intermarium», Балтийский 
научно-исследовательский институт проблем трансфор-
мации экономического пространства, издательство «Baltija 
Publishing»

описание:
научный журнал «Intermarium» является мультидисциплинар-

ной научной площадкой. его создание – результат работы одноимён-
ного международного научного кластера.

научный журнал «Intermarium» выступает тем связующим звеном, которое позволяет об-
суждать и быть в курсе всех новых научных воззрений, получать необходимую для осведомления 
и анализа информацию для учёных не только из стран-участниц кластера, но и всего мира. это 
издание отслеживает развитие научной мысли стран Балто-причерноморского региона и евро-
пейского союза в целом. здесь всегда освещаются актуальные вопросы, связанные с каждой от-
раслью науки.

в журнале представлены следующие секции: естественные науки (химические науки, биоло-
гические науки, геологические науки, географические науки); технические науки и кибербезопас-
ность; сельскохозяйственные науки; исторические науки; экономические науки и государствен-
ное управление; филологические науки; юридические науки; социальные науки (педагогические 
науки, психологические науки, социологические науки, политические науки, социальные комму-
никации, философские науки); национальная и экономическая безопасность, военные науки.

ЖУРНАЛ «МIЖДИСЦИПЛIНАРНI ДОСЛIДЖЕННЯ 
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.

опис:
«мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем» – це рецензо-

ваний журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, 
огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi 

студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з 
рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн.

журнал індексується міжнародною наукометричною базою даних Web of Science (ESCI). збір-
ник зареєстровано у системах rOAD, CiteFactor.

журнал має профіль у загальнодоступній пошуковій системі google Scholar.
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НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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»

опис:
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 
інформацію 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» є тим самим виданням, яке включено до міжнародних 

каталогів наукових видань і наукометричних баз: Scholargoogle, OAJI, CiteFactor, research Bible, 
Index Copernicus.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ «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

опис:
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.
тематичні розділи журналу:
1. теорія літератури
2. історія літератури та сучасний мистецький процес
3. поетологічні студії
4. літературна компаративістика та інтермедіальні дослідження
5. фольклористика, текстологія, джерелознавство
6. проблеми мовознавства та міжкультурної комунікації
7. магістеріум
8. наукові есеї
9. події, огляди, рецензії

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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».

опис:
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 ме-
тоди 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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ЖУРНАЛ «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.

ЖУРНАЛ «ОДЕСьКИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВІСНИК»
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».

опис: 
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.

ЖУРНАЛ «ПІВДЕННИЙ АРХІВ  
(ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ)»
рік заснування: 1998 р.
ISSN: 2663-2691.
періодичність: 6 разів на рік.
сайт видання: http://www.pa.stateuniversity.ks.ua/
вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
засновник: херсонський державний університет.

опис: 
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 державної 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 галузевих питань філологічних наук.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ З ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 
«РЕНЕСАНСНІ СТУДІї»
рік заснування: 2017 р.
ISSN: 2225-479х.
періодичність: 1 раз на рік.
сайт видання: http://www.rs-journal.kpu.zp.ua/
вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
засновник: класичний приватний університет, інститут 
літератури ім. т. г. шевченка нан україни.

опис: 
серія збірників наукових статей «ренесансні студії» орієнтована 

на висвітлення актуальних та гостродискусійних питань щодо ви-
вчення літератури, філософії, культури, національних мов доби від-

родження, а також хронологічно близьких до неї історико-культурних епох.
редколегія сподівається, що «ренесансні студії» сприятимуть введенню у науковий обіг «но-

вих» персоналій, вивченню поетики окремих творів хіV – XVII ст., корегуванню сталих уявлень 
про шляхи розвитку літературних жанрів та європейських мов, а розгортання наукової полеміки 
на сторінках випусків інтенсифікуватиме наукотворчі процеси в україні.

серія може зацікавити широке коло науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспіран-
тів, студентів та кожного, хто вивчає культуру епохи відродження і небайдужий до її естетичних 
та духовних надбань.

фахівці-гуманітарії, які займаються дослідженнями з проблем відродження, запрошуються 
до наукової співпраці. при укладанні збірників перевага надається полемічним та концептуаль-
ним статтям.

тематичні розділи журналу:
1. історико-літературний процес
2. рецепція художньої спадщини ренесансу в культурі наступних епох
3. свіжий погляд на давні тексти
4. полемічна трибуна
5. україна в контексті європейського відродження
6. перекладацькі та інтермедіальні проекції ренесансних творів
7. з майcтерні художнього перекладу
8. рецензії, огляди, повідомлення.
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
«Jurnalul JurIdIC naţIonal: tEorIE şI PrACtICă»
год основания: 2013.
ISSN: 2345-1130.
периодичность: 6 номеров в год.
сайт издания: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/
стоимость подписки: 150 грн/1 випуск.
учредитель: институт уголовного права и прикладной 
криминологии

описание: 
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică – научно-практический 

журнал, который был создан для расширения возможностей распро-
странения научных знаний и обмена практическим опытом в обла-

сти права в республике молдова и в странах снг. созданию этого нового издания благоприят-
ствовали реформы национального образования, которые привели к росту научного потенциала 
в области права в последние годы. также важным элементом его научной, дидактической и прак-
тической ценности является внедрение результатов научных исследований в информационный 
кругозор общества. 

на страницах журнала публикуются работы как по правовым темам, так и по темам крими-
нологии, криминалистики, частной и государственной криминологической безопасности. кроме 
того, издание предоставляет место для междисциплинарных и многодисциплинарных работ, неза-
висимо от того, в каких смежных отраслях они появились (социология, психология, политология, 
биология, медицина и т.д.), поощряя тем самым интегративные научные исследования. практиче-
ская сторона издания открывает двери для конструктивных дебатов по реформе правоохранитель-
ных органов с целью поиска лучших решений для улучшения и развития юридической сферы.

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică уделяет особое внимание обогащению национального 
опыта в области права, криминологии, криминалистики, публикуя научные результаты, получен-
ные учеными других стран. они дополняются материалами по юридической практике в различ-
ных странах и регионах мира. по этим причинам материалы издаются на румынском, русском, 
английском и украинском языках.

редакционная политика журнала основана на принципах плюрализма взглядов, корректно-
сти дебатов, конструктивного диалога, разнообразия подходов, распространения национальных 
достижений за рубежом, а также ознакомления с опытом других стран.

ЖУРНАЛ «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).

опис:
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 східноєвропей-

ських вчених не володіє іноземними мовами. міжнародною мовою 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 кордоном лише витратив чималі кошти 
на їх переклад. у зв’язку з цим, виникла ідея створення журналу «reOS» (право країн східної 
європи), який надає вченим із східної європи можливість публікації наукових досліджень на 
англійській, українській або російській мовах.

ЖУРНАЛ «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.

опис: 
«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.

перший номер було опубліковано 1 жовтня 2014 року та публіч-
но представлено серед видатних учених центральної та східної європи.

спеціалізацією «Visegrad Journal on Human rights» є тематика прав людини – складне, багато-
вимірне 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, ні-
мецькою, французькою, італійською, іспанською, білоруською, казахською).

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ 
«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 тара-
са шевченка

опис:
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-
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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.

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК  
«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

опис: 
у науковому виданні друкуються статті з питань теорії та істо-

рії держави і права, конституційного права, адміністративного пра-
ва, міжнародного права, права європейського союзу, цивільного права і процесу, аграрного та 
екологічного права, кримінології, кримінального 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.

видання адресовано науковим співробітникам, докторам наук, кандидатам юридичних наук, 
юристам-практикам, викладачам, аспірантам та студентам юридичних факультетів, а також ши-
рокому колу читачів, що цікавляться проблемами сучасної юриспруденції.

національна бібліотека україни імені в. і. вернадського прийняла на репозитарне зберігання 
електронні версії наукового збірнику «актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» за 2011–
2015 рр., які розміщено на порталі наукової періодики україни.

журнал 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.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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».

опис: 
актуальні проблеми держави і права – це збірник наукових 

праць, в якому публікуються статті вчених-юристів україни та 
зарубіжних 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.
збірник наукових праць «актуальні проблеми держави і права» був заснований у 1994 

році національним університетом «одеська юридична академія».
на відміну від абсолютної більшості юридичних періодичних фахових видань україни, 

збірник наукових праць «актуальні проблеми держави і права» виходить у твердій палітурці.
до складу редакційної колегії збірника наукових праць «актуальні проблеми держави і 

права» входять відомі й авторитетні вчені-юристи – представники одеської школи права, го-
ловним редактором є доктор юридичних наук, професор, академік напрн україни, академік 
напн україни завальнюк в.в..

у збірнику наукових праць «актуальні проблеми держави і права» публікуються статті 
українською, російською та англійською мовами.

збірник наукових праць «актуальні проблеми держави і права» відрізняється широкою 
географією розповсюдження, яка охоплює наступний перелік держав: російська федера-
ція, республіка Білорусь, республіка казахстан, литовська республіка, республіка молдова, 
латвійська республіка, республіка Болгарія, федеративна республіка німеччина, республіка 
польща.

збірник наукових праць «актуальні проблеми держави і права» призначений для докто-
рів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів 
вищої школи, студентів старших курсів, адвокатів, практикуючих юристів,співробітників 
правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться досягненнями української юридичної науки.

ЖУРНАЛ «АЛьМАНАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
год основания: 2009 р.
ISSN: 2313-5174.
периодичность: 2 рази на рік.
сайт издания: http://intlawalmanac.net/
стоимость подписки: 150 грн/1 випуск.
учредитель: медународный гуманитарный университет.

описание: 
среди большого количества разнообразных юридических 

изданий украины всего лишь несколько посвящено междуна-
родному праву. среди них – авторитетный "український часопис 
міжнародного права", имеющий классический формат научного 
издания. можно констатировать определенный дефицит тако-
го рода изданий, которые являлись бы одной из форм развития 

контактов между специалистами в области международного права украины и других госу-
дарств.

мы выносим на суд юристов-международников несколько иной, чем обычно, формат 
специализированного продолжающегося издания – формат альманаха. среди отличий 
данного издания от существующих – разнообразие рубрик и материалов, которые будут пу-
бликоваться на страницах альманаха; гибкий подход к объему и форме материалов: един-
ственным критерием является качество статьи; преимущественно тематический характер 
отдельных выпусков; отсутствие ограничений в периодичности – не реже двух раз в год. 
наряду со статьями мы планируем вести постоянную рубрику аннотаций и рефератов пу-
бликаций по международному праву; публиковать рецензии на монографии и учебники по 
международному праву; давать информацию о защитах диссертаций по международному 
праву.

нашей целью является выпуск действительно международного журнала, не только по 
тематике, но и по составу авторов. уже на страницах первого выпуска представлены статьи 
ученых из украины, Белоруссии, молдовы, российской федерации. и это только начало. 
в планах редакции – привлечение авторов из дальнего зарубежья. поэтому политика ре-
дакции журнала в отношении языка, на котором предоставлены статьи, будет достаточно 
демократичной: украинский, русский, английский, немецкий, французский и польский.

основными задачами альманаха являются: распространение информации о междуна-
родно-правовых исследованиях, проводимых в украине и за рубежом; ознакомление с про-
блематикой международного права отечественных юристов, работающих в сфере внутри-
государственного права; популяризация международного права среди студентов-юристов.
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ЖУРНАЛ «lEgEa șI VIața» ("ЗАКОН И ЖИЗНь")
год основания: 1990.
ISSN: 1810-309х.
периодичность: ежемесячно.
сайт издания: http://www.legeasiviata.in.ua/
стоимость подписки: 150 грн/1 випуск.
учредитель: министерство юстиции, генеральная про-
куратура, верховный суд, министерство внутренних дел, 
государственный арбитраж республики молдавия.

описание: 
появление на свет журнала тесно связано с историей созда-

ния суверенной, независимой республики молдова. после декла-
рации о суверенитете (23 июня 1990 года) важнейшей задачей, 

вставшей перед страной, было принятие новой конституции. и уже в первом номере жур-
нала, вышедшем в январе 1991 года, помещается интервью с председателем комиссии по раз-
работке проекта новой конституции, президентом республики мирчей снегуром, которое, 
по сути дела, задало тон с юридической точки зрения публикациям всей прессы страны по 
обсуждению основного закона.

все годы своего существования журнал уделял первостепенное внимание юридическому 
воспитанию населения, был активным проводником в жизнь судебно-правовой реформы, 
эффективно обеспечивал информационную поддержку процесса перехода страны к рыноч-
ной экономике, с высоким профессионализмом освещал вопросы становления правового го-
сударства, борьбы с преступностью, коррупцией и протекционизмом.

Более 20 лет на страницах журнала печатаются научные статьи авторов из многих стран. 
журнал распространяется в республике молдова, украине, румынии, российской федера-
ции, Балтийских странах, Белоруссии, азербайджане, казахстане, узбекистане и других го-
сударствах.

редакция журнала сотрудничает на договорной основе с университетом «спиру харет» 
(г. констанца, румыния), «петре андрей» (г. яссы, румыния), Балтийской международной 
академией (г. рига, латвия), национальным университетом «одесская юридическая акаде-
мия» (г. одесса, украина) и другими образовательными учреждениями.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ «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

опис:
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 розвитку наукової школи з юриспруденції  класичного приватного університету, 

розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.
тематичні розділи журналу:
1. теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

2. конституційне право; муніципальне право
3. цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право
4. господарське право, господарсько-процесуальне право
5. трудове право; право соціального забезпечення
6. земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
7. адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
8. кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
9. кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяль-

ність
10. судоустрій; прокуратура та адвокатура
11. міжнародне право
12. філософія права

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ  
«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».

опис: 
журнал «конституційно-правові академічні студії» – це фахо-

вий науковий журнал, що висвітлює результати наукових досліджень 
з актуальних проблем конституціоналізму, конституційного будів-

ництва, розвитку конституційного права та процесу в україні та зарубіжних країнах.
журнал буде корисним для аспірантів, науковців, дослідників у галузі конституційного права.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦь  
«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.

опис: 
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. 
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НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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.

опис:
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 грома-
дян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ГОСПОДАРСьКО-
ПРАВОВИЙ ЖУРНАЛ «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»

опис: 
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.

у журналі «підприємництво, господарство і право» публікуються матеріали, у яких висвіт-
люються нагальні проблеми господарства, актуальні з позиції господарської діяльності питання 
конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного, фінансового, 
трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінально-процесуального 
та інших галузей права, наводиться зарубіжний досвід щодо організації й здійснення підприєм-
ництва.

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.

журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (рес-
публіка польща).

«підприємництво, господарство і право» індексується у наукометричній базі даних google 
Scholar.

журнал неодноразово було відзначено дипломами спілки юристів україни як один із пере-
можців всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання в номінаціях «періодичні юри-
дичні видання» та «краще поліграфічне видання».

редакція журналу «підприємництво, господарство і право» намагається робити якісний під-
бір матеріалів, водночас надаючи однакові можливості для опублікування своїх матеріалів уче-

ним і практичним працівникам, як відомим, так і молодим, проте талановитим науковцям. ви-
дання журналу забезпечують справжні професіонали, серед яких люди з багаторічним досвідом 
роботи в юриспруденції, науці, освіті та поліграфії. журнал має тривалі тісні й дружні стосунки 
з багатьма вищими навчальними закладами юридичного та економічного профілю в україні й 
зарубіжних державах, з науково-дослідними установами національної академії наук україни та 
національної академії правових наук україни.

девіз журналу «підприємництво, господарство і право» – «Pacta sunt servanda», що в пере-
кладі з латинської мови означає «договори треба виконувати».

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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. 

опис: 
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, зокрема 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 публікації наукових статей, аналітичних 
оглядів, рецензій з проблем держави і права, юридичної практики та правоохоронної (право-
захисної) діяльності.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦь «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.

опис: 
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.
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 тематичні розділи журналу:
1. теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
2. конституційне право; муніципальне право; міжнародне право;
3. цивільне право та процес, сімейне право;
4. господарське право; господарсько-процесуальне право;
5. екологічне право;
6. трудове право; право соціального захисту;
7. адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
8. кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
9. кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяль-

ність;
10. методологія, теорія та історія державного управління;
11. механізми державного управління;
12. регіональне управління та місцеве самоврядування;
13. соціальна та гуманітарна політика;
14. державна служба.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «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.

опис:
наукова направленість: історія та теорія права, адміністративне 

та митне право, цивільне право, проблеми правоохоронної діяльнос-
ті тощо.

науковий журнал «правова позиція» об'єднує відомих вчених та 
практиків у сфері адміністративного, митного, цивільного права.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВОВІ НОВЕЛИ»
рік заснування: 2014 р.
ISSN: 2307-8051.
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».

опис: розвиток юридичної науки та інформування з правових 
питань.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ПРИВАТНЕ ТА ПУБЛІЧНЕ 
ПРАВО»
рік заснування: 2017 р.
ISSN: 2315-0515.
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.

опис: 
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 статей, проведення на базі видан-
ня круглих столів. 

у виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загально-
теоретичних та галузевих юридичних питань, а також пропозиції до удосконалення законодавст-
ва країни.

ЖУРНАЛ «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».

опис: 
«прикарпатський юридичний вісник» – наукове фахове видання 

в галузі юриспруденції, у якому можуть публікувати результати своїх 
наукових досліджень наукові, науково-педагогічні й практичні пра-

цівники, 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, цивіль-
ного, кримінального права, процесуальних і комплексних галузей права, правозастосовної прак-
тики, правової освіти, а також інші аспекти правової політики держави.
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НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «СУДОВА ТА СЛІДЧА 
ПРАКТИКА В УКРАїНІ»
рік заснування: 2016 р.
ISSN: 2663-2713.
періодичність: 2 рази на рік.
сайт видання: http://www.ssp-journal.in.ua/
вартість підписки: 150 грн/1 випуск.
засновник: херсонський державний університет.

опис: 
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. 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, органа-
ми державної влади та місцевого самоврядування. така співпраця передбачає розміщення інфор-
маційних 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.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «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»

опис:
матеріали, викладені у журналі «часопис цивілістики», відо-

бражають погляд на цивілістичні проблеми як досвідчених фахівців 
і учених у сфері цивілістики, так і молодих дослідників проблем у 

сфері цивільного права. у представлених до уваги читача статтях містяться як традиційні, так і 
нетрадиційні підходи до теоретико-методологічних та практичних основ розглядуваної пробле-
матики. рубрика «питання теорії» традиційно вміщує статті, присвячені загальним проблемам 
цивілістики.

на сторінках журналу висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, 
державного управління, адміністративного 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.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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 об-
ласті, одеський державний університет внутрішніх справ.

опис:
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 порядку особистої ініціативи.
матеріали, що публікуються в науковому журналі «юридичний бюлетень», належать до га-

лузі юридичних наук (галузь знань: 08 «право»; спеціальність «081 «право») та за наступними 
рубриками:

- загальнотеоретичні проблеми держави та права;
- питання цивільного, господарського та трудового права;
- адміністративне право та адміністративна діяльність;
- проблеми кримінального права та кримінології;
- кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність;
- юридична психологія та юридична освіта.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «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» 

опис: 
юридичний вісник – це науково-практичний фаховий журнал, 

що дозволяє демонструвати результати найважливіших напрямків 
теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері права пред-
ставників національного університету «одеська юридична академія», 

а також інших вищих навчальних закладів та наукових установ україни. протягом вже 20 років 
на сторінках журналу обговорюються конкретні наукові питання, повідомляється про досягнення 
наукових напрямків і шкіл, що розвиваються у національному університеті «одеська юридична 
академія», висвітлюється методика викладання навчальних дисциплін. журнал інформує також 
про події наукового життя та юридичної освіти в україні, подає рецензії наукових праць та під-
ручників з юридичної тематики. на сторінках журналу висвітлюються актуальні питання теорії та 
історії держави і права, державного управління, адміністративного права, конституційного права, 
міжнародного права, права європейського союзу, цивільного права і процесу, аграрного та еколо-
гічного права, кримінології, кримінального та кримінально-процесуального права та інших галузей 
права. подаються матеріали з аналізу судової практики європейського суду з прав людини та інших 
міжнародних установ. юридичний вісник призначений для докторів наук, кандидатів юридичних 
наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи, студентів 
старших курсів, адвокатів, практикуючих юристів, суддів, співробітників правоохоронних органів 
та усіх, хто цікавиться досягненнями української юридичної науки.
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АГРАРНІ НАУКИ
англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей 3
Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин 3
генетика з біометрією. практикум 3
екологічний контроль в агропромисловому комплексі 4
зрошення сільськогосподарських культур способом дощування 4
імунопрофілактика сказу в україні 4
інфекційні хвороби птиці 5
контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь) 5
кормоготувальні агрегати серії акгсм «мрія» нового покоління.  
технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним,  
противірусним кормом 5
краплинне зрошення 6
лікарські рослини у тваринництві 6
методика польового досліду (зрошуване землеробство) 6
молекулярна генетика та технології дослідження генома 7
морфологія сільськогосподарських тварин 7
морфологія, біологія багатоїдних шкідників  
та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування 7
морфологія, біологія шкідників бобових культур  
та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування 8
морфологія, біологія шкідників зернових культур  
та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування 8
наукові засади розвитку аграрного сектора економіки  
південного регіону україни 8
організація племінної справи 9
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
рисові зрошувальні системи 10
рослинництво 11
технологія та проектування елеваторів 11
транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту 11
хвороби та шкідники гречки 12
що таке африканська чума свиней (етіологія захворювання,  
симптоми, виявлення, сучасні методи боротьби).  
сучасні методи боротьби з ачс, вплив ферментованих кормів 12

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА
інформаційні потреби користувачів обласних універсальних  
наукових бібліотек україни 13

магістерська робота: методика написання та захисту 13
методика заповнення полів в арм «каталогізатор»  
бібліотечної системи «ірБіс» 13
путівник у прикладну наукометрію 14

БУДІВНИЦТВО
енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів 15
інженерний захист територій 15
методика розв’язування фізичних задач на будівельну тематику 15
основи наукових досліджень (в будівництві) 16
основи промислового дизайну 16
фосфогіпс (екологічно безпечні шляхи утилізації та використання) 16

ВІЙСьКОВІ НАУКИ
військова логістика  17
воєнний стан: закордонний досвід та українська модель  
(досвід комплексного дослідження) 17
у вічність ідуть кращі 17

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА ІХТІОЛОГІЯ
аквакультура осетрообразних (рос. мов.) 18
аквакультура перспективних об'єктів: 18
атлас гістології та ембріології промислових риб 18
водна токсикологія 19
генетика риб 19
гідроботаніка 19
гідроекологія 20
загальна гістологія та ембріологія риб (рос.) 20
інтенсивні технології в аквакультурі 20
костисті та лопатопері риби 21
круглороті рибоподібні, хрящові та ганоїдні риби 21
марикультура 21
методи іхтіологічних досліджень 22
осетрівництво 22
основи промислового рибальства 22
основи рибоохорони 23
основи систематики рибоподібних і риб 23
природна кормова база рибогосподарських водойм 23
рибальство (промислове, аматорське та спортивне) 24
спеціальна іхтіологія 24



Зміст Зміст

158 159

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Біогеографія 25
генетика популяцій 25
дизайн системи візуальної інформації 25
етнологія україни: теоретико-методологічні здобутки  
у контексті розвитку світової етнологічної думки 26
етнопедагогіка 26
інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації  
підприємств та об’єднань 26
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів  
з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави 27
мистецтвознавство хх століття: хрестоматія-довідник 27
основи академічного письма англійською мовою 27
основи фізичної реабілітації 28
педагогіка та психологія вищої школи (в екології) 28
педагогічна психологія. лекції 28
полілінгвістична освіта в україні: теоретичні та практичні аспекти  
(на матеріалі китайської, англійської, української та російської мов) 29
політична географія світу 29
правова педагогіка 29
практикум з вищої математики. частина 1, 2 30
прикладна математика 30
психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях 30
психологія конфлікту 31
психологія управління соціальною організацією 31
регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку  
і регіональної політики 31
розвитологія 32
розв’язування задач підвищеної складності з нарисної геометрії 32
синергетична педагогіка 32
соціальний розвиток 33
теорія імовірності 33
українська мова за професійним спрямуванням (в екології) 33
українська мова за професійним спрямуванням (в туризмі) 34
як написати наукову роботу: від реферату до дисертації 34

ЕКОЛОГІЯ
агролісівництво: еколого-збалансований розвиток 35
асистентська практика 35
Безпека життєдіяльності 35
влияние природно-климатических факторов  
на социально-экономические и производственные системы 36

вступ до фаху (в екології) 36
геоінформаційний моніторинг екологічного стану  
локальних агроекосистем 36
геохімія довкілля 37
гірнича й екологічна ренти у сфері надрокористування 37
екологічна безпека 37
екологічна хімія 38
екологічна експертиза 38
екологічне інспектування 38
екологічне інспектування. практикум 39
екологічне лісознавство 39
екологічне право україни 39
екологічний дизайн 40
екологія 40
екологія з основами біобезпеки. частина 1. інгредієнтне забруднення 40
екологія людини 41
екологія міських систем 41
екологія та збалансоване природокористування 41
екологія та природознавство з методикою навчання. частина і 42
екологія тварин 42
еколого-економічна безпека україни: сучасні реалії та розвиток 42
екотоксикологія 43
екотоксикологія 43
загальна екологія 43
методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища 44
методологія та організація наукових досліджень (в екології) 44
моніторинг довкілля 44
обробка технологічних рідин та стічних вод 45
основи біологічної безпеки (екологічна складова) 45
охорона і раціональне використання земельних ресурсів 45
оцінка екологічного ризику. вплив на здоров’я людини 46
практикум з радіобіології та радіоекології 46
практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку 46
природні ресурси україни 47
радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації 47
радіобіологія 47
радіоекологія 48
радіоекологія. практикум 48
стандартизація та нормування у сфері екології землекористування 48
стратегія сталого розвитку 49
техноекологія 49
техноекологія 49
технології захисту навколишнього середовища.  
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ч. 1. захист атмосфери 50
технології захисту навколишнього середовища.  
ч. 2. методи очищення стічних вод 50
технології захисту навколишнього середовища.  
ч. 3. сталий менеджмент та ресурсна ефективність 50
управління підготовкою майбутніх екологів  
до збалансованого природокористування 51
фітоекологія з основами лісівництва 51
хімічна екологія 51

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ
Банківська система 52
Бухгалтерський облік 52
грошово-кредитні системи зарубіжних країн 52
економетрика 53
економіка інноваційного підприємства 53
економіка підприємства 53
економіка підприємства 54
економіка ресторанного господарства 54
європейська та євроатлантична інтеграція 54
історія грошей та кредиту країн світу 55
історія економіки та економічної думки 55
комерційна діяльність 55
макроекономіка 56
макроекономіка 56
методи викладання економіки у сучасній вищій школі 56
методи та моделі діагностики інвестиційних  
альтернатив підприємств 57
міжнародна економіка 57
міжнародні економічні відносини 57
міжнародні економічні відносини 58
облік у галузях економіки 58
основи логістики 58
політична економія 59
починаємо власну справу 59
системи управління якістю 59
регіональна економіка 60
ринок нерухомості та іпотека 60
товарознавство непродовольчих товарів 60
товарознавство та експертиза в митній справі 61
фінанси, гроші та кредит 61
формування системи фінансових механізмів корпоративного  
сталого розвитку 61

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА ГЕОГРАФІЯ
вступ до фаху: географія і суспільство 62
геодезія 62
збалансоване використання земельних ресурсів 62
землевпорядне проектування:  
впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація  
території сільськогосподарських підприємств 63
землевпорядне проектування: організація землекористування  
структурних елементів екомережі україни на місцевому рівні 63
землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських 
підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою 63
землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів 64
землевпорядний процес 64
землеустрій 64
історія земельних відносин і землеустрою в україні 65
історія земельних відносин і землеустрою в україні 65
методологічні основи географії: ландшафтна оболонка землі. довкілля 65
планування територій 66
формування обмежень та обтяжень у землекористуванні 66

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
інформатика: візуальне програмування 67
комп’ютерна графіка: AutoCAD 67
комп’ютерна графіка: SolidWorks 67
комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл.  
теоретичні основи електротехніки 68
комп’ютерні технології для дизайнерів 68
основи комп’ютерного проектування двз 68
прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки  
облікової інформації 69

МЕДИЧНІ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
алгоритм виконання практичних навичок лікарями  
загальної практики на обладнанні амбулаторій 70
вагітність та кісткова тканина. частина 2 70
долікарська допомога 70
избранные вопросы общей и клинической фармакологии  
с медицинской рецептурой 71
кризис и травма в клинической гештальт-терапии 71
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МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ
екологічний менеджмент та аудит 72
енергетичний менеджмент і аудит (укр., англ.) 72
загальне документознавство (видання 2-ге, виправлене та доповнене) 72
креативний менеджмент 73
маркетинг міжнародного туризму 73
маркетинг. Cучасні концепції та технології 73
менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму 74
менеджмент ресторанного господарства 74
менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління 
біологічними процесами та імунобіологічними засобами 74
менеджмент туристичної галузі 75
менеджмент у державному управлінні 75
менеджмент. практикум  75
міжнародний маркетинг  76
основи інтернет-маркетингу. частина 2 76
оцінка та управління підприємницькими ризиками 76
управлінський облік. збірник задач 77

МОРСьКА ЛІТЕРАТУРА
вступ в розробку нових ідей і технічний менеджмент  
транспорту та флоту (рос.) 78
електронна навігація і картографія  78
енциклопедія суднової енергетики 78
конструкція сучасних малообертових суднових дизелів (рос.) 79
международные правила предупреждения столкновений судов  
в море и связь мсс 79
менеджмент морських ресурсів 79
основи прикладного магнетизму. розробка теорії і технології управління 
магнітним зміцненням деталей машин і роз'ємних кріплень механізмів 
транспорту і флоту (рос.) 80
основи радіолокаційної та супутникової навігації (рос.) 80
підвищення компетентності суднових механіків.  
конвенції та регулювання праці моряків (рос.) 80
практичне використання рлс та зарп (рос.) 81
радіонавігаційні пристрої (рос.) 81
рекомендації по організації штурманської служби  
на морських судах (Marine operating guide) (рос.) 81
судновий механік. довідник. том 1 (рос.) 82
судновий механік. довідник. том 2 (рос.) 82
судновий механік. довідник. том 3 (рос.) 82
судовые навигационно-информационные системы  83

технічне обслуговування, дефектація і ремонт на судні (рос.) 83
технологія судноремонту (рос.) 83

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
аналітична хімія. теоретичні основи якісного та кількісного аналізу 84
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