
 

 

Бюджетна система: навч. посібник /Н.Д. 

Климат, К.В. Багацька, Н.І. Дем’яненко та ін.; за ред. 

Т.А. Говорушко. – Львів: Магнолія 2006, 2019. - 296 

с. 

У навчальному посібнику розкривається теорія і 

практика формування бюджетної системи країни. Зміст 

посібника відповідає програмі навчальної дисципліни 

«Бюджетна система» для студентів напряму підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у 

студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної 

системи, функцій, структури, бюджету як основного 

фінансового плану держави і його фінансування. 

Навчальний посібник буде корисним викладачам, 

аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про 

бюджетну систему країни. 

 

 

Свидрук І.І. Теорія організації: підручник / І.I. 

Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. - Львів: 

Новий Світ 2000, 2020. — 176 с. 

У підручнику наведено теоретико-методологічні 

засади створення й функціонування організацій у 

мінливих умовах сучасного ринкового соціально-

економічного середовища. Розглянуто основні 

організаційні теорії і моделі. Організація досліджена як 

система та як соціум.  

Підручник повністю відповідає програмі 

нормативної дисципліни «Теорія організації», 

призначений для студентів галузі знань «Менеджмент і 

адміністрування», а також слухачам системи 

підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям 

 

 

Мельничук О.Б. Психологічна діагностика: 

навч. посібник / О.Б. Мельничук. - 2-ге вид. - Київ: 

Каравела, 2019. - 316 с. 

Навчальний посібник висвітлює загальні та 

практичні проблеми психологічної діагностики. 

Посібник призначений для студентів подвійних 

спеціальностей із спеціальністю «Практична 

психологія». Розділи присвячені питанням загальної 

психодіагностики, висвітлюють зміст, принципи та 

методи психологічної діагностики та питання практики 

психодіагностики в різних сферах.  

Навчальний посібник може бути корисним всім, 

хто цікавиться проблемами психодіагностики. 

 



 

 

Шубіна С.В. Стратегічний аналіз: практикум: 

навч. посібник / С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник. - 

Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 217 с. 

Практикум підготовлений відповідно до 

програми дисципліни «Стратегічний аналіз» і 

спрямований на вироблення у студентів навичок 

самостійної роботи з проведення аналітичних 

досліджень господарської діяльності підприємства в 

процесі підготовки і прийняття управлінських рішень.  

Практикум містить методичні рекомендації до 

вивчення кожної теми, запитання та завдання для 

практичних занять та самостійної роботи, приклади 

вирішення типових завдань, а також тести для самопе-

ревірки, наскрізне індивідуальне навчально-дослідне 

завдання, що допоможе студенту якісно опанувати 

матеріал дисципліни та перевірити отримані знання як 

під наглядом викладача, так і самостійно. 

 

 

Економіка та фінанси підприємства: 

підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-

Рашкевич. – Львів: Магнолія-2006, 2019. - 408 с. 

Підручник підготовлений відповідно до вимог 

нормативної програми дисципліни «Економіка і фінанси 

підприємства». В ньому системно викладено теоретичні 

і прикладні питання економічної і фінансової діяльності 

підприємств в умовах ринкових трансформацій та 

жорсткої конкуренції. 

Призначений для студентів економічних 

спеціальностей, а також для студентів інших 

спеціальностей, які вивчають економічні дисципліни. 

Може бути корисним для поповнення знань спеціалістів 

і роботодавців, слухачів центрів перепідготовки і 

підвищення кваліфікації працівників економічних і 

фінансових служб підприємств і організацій. 

 

Михайловська І.М. Гроші та кредит: навч. 

посібник / І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова. — 

Львів: Новий Світ-2000, 2020. - 432 с. 

У підручнику подається система 

загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, 

кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму 

їх функціонування, впливу на розвиток 

макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, 

кредитної та валютної політики. Теоретичний матеріал 

доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, 

законодавчих актів. 

Видання розраховане на студентів економічних 

спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, 

викладачів, наукових і практичних працівників. 

 



 

 

Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: 

підручник / Б.М. Мізюк. - Львів: Магнолія 2006, 

2019. - 544 с. 

Стратегічне управління, що розглядається як 

діяльність вищого керівництва в конкурентному 

середовищі ринкової економіки, становить важливу 

складову менеджменту підприємства. В підручнику 

комплексно охоплено становлення та розвиток 

стратегічного управління, основні процеси формування 

та реалізації стратегії. 

Для студентів економічних спеціальностей, 

слухачів шкіл бізнесу, менеджерів, підприємців. 

 

Левицька Е.В. Менеджмент підприємств за 

кризових умов: навч. посібник. - Львів, 2020. - 176 с. 

Навчальний посібник присвячений актуальній 

сучасній тематиці — управлінню підприємством за 

кризових умов. В умовах конкуренції менеджер повинен 

володіти методами профілактики кризових ситуацій і 

вміти організувати санацію підприємства. Автор виділяє 

особливості і відмінності в управлінні підприємствами в 

кризовому стані і пропонує підходи по виведенню його 

з кризи в процесі санації. 

Навчальний посібник призначений для студентів 

і підприємців. 

 

 

Кривов’язюк І.В. Антикризове управління 

підприємством: навч. посібник для студентів вищ. 

навч. закладів / І.В. Кривов’язюк. - Київ: Кондор, 

2020. - 366 с. 

Навчальний посібник розглядаю теоретичні та 

прикладні аспекти антикризового управління 

підприємством. Розкрито концепцію життєвого циклу 

підприємства та її використання при побудові системи 

управління, вплив зовнішнього середовища на 

тривалість і конфігурацію життєвого циклу 

підприємства, аналіз передумов і ознаки прояву 

кризових явищ на підприємстві, поведінку підприємства 

у різних кризових станах.  

Книга призначена для викладачів та студентів 

вищих економічних навчальних закладів і факультетів 

за спеціальністю «Менеджмент організацій». Буде 

корисна й всім тим, хто має намір самостійно поглибити 

знання з економіки і управління підприємством. 

 



 

 

Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання і 

управління ризиком (в схемах та прикладах): навч. 

посібник / Г.М. Азаренкова. – Львів: Новий Світ-

2000, 2020. - 240 с. 

У навчальному посібнику «Аналіз моделювання і 

управління ризиком (в схемах та прикладах)» 

розглядаються питання ідентифікації, оцінки та 

мінімізації економічних ризиків. Велика увага 

приділяється висвітленню засобів управління ризиками 

та їх урахуванню під час прийняття управлінських 

рішень в умовах невизначеності і ризику.  

Посібник призначено для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм 

навчання. 

 

 

Катренко А. В. Прийняття рішень: теорія та 

практика: підручник / А. В. Катренко, В. В. 

Пасічник. - Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 447 [1] с. 

У підручнику викладено як теоретичні засади; 

так і методи прийняття рішень (ПР) а також практична 

реалізація рішень. Викладені концепція корисності та її 

реалізації в теорії ПР, постулати раціонального вибору 

та парадокси, що виникають в практичних 

застосуваннях, умови існування та види функції 

корисності. Розглянуті психолінгвістичні аспекта ПР, 

характеристики децидента як системи опрацювання 

інформації, типи пам’яті та їх особливості, 

проаналізовані результати практичних досліджень, 

особливості отримання інформації від експертів, 

психологічні аспекти сприйняття ризику, формальні і 

творчі компоненти у ПР. 

 

 

Захарченко В. I. Моделі і методи прийняття 

рішень в аналізі та аудиті: навч. посібник / В. I. 

Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. - 

Львів: Магнолія 2006, 2019. - 353 с. 

У навчальному посібнику узагальнено моделі та 

методи при аудиті, які вже використані на практиці, а 

також розглянуті супутні питання організації 

аудиторської перевірки в частині планування аудиту, 

договірної роботи при аудиті, стратегії аудиторської 

перевірки, вивчення та оцінки системи бухгалтерського 

обліку і внутрішнього контролю господарюючого 

суб’єкта, істотності та документування аудиту, 

аудиторської вибірки і аудиторського висновку. 

Посібник рекомендовано для студентів 

економічних спеціальностей університетів та 

спеціалістів, які займаються питаннями загального 

аудиту. 

 



 

 

Городня Т.А. Економічна та фінансова 

діагностика: навч. посібник / Т.А. Городня, І.П. 

Моисеенко. - Львів: Магнолія 2006, 2019. - 282 с. 

У навчальному посібнику розглянуто 

особливості здійснення економічної та фінансової 

діагностики вітчизняних підприємств у конкурентному 

ринковому середовищі. Докладно представлено 

методичний апарат діагностики, її зв’язок з 

інформаційно-аналітичними науками. Надано та оха-

рактеризовано моделі діагностики кризового стану та 

ситуацій, а також приділена увага діагностиці 

банкрутства за можливими напрямами. 

Навчальний посібник призначено для студентів, 

викладачів та інших читачів, які цікавляться 

проблемами діагностики вітчизняних підприємств у 

ринкових умовах 

 

 

Балабанова Л.В. Логістика: підручник / Л.В. 

Балабанова. — Львів: Магнолія 2006, 2019. — 368 с. 

У підручнику розкрито концептуальні основи 

логістики та логістичного менеджменту, визначено 

категоріальний апарат логістики; розглянуто 

особливості логістичного підходу до управління 

матеріальними потоками в сфері постачання, виробни-

цтва і розподілу, висвітлено специфіку управління 

запасами в логістиці, визначено місце складу і 

транспорту в логістиці, а також висвітлено економічне 

забезпечення логістики та її значення у підвищенні 

фінансової стійкості і конкурентоспроможності 

підприємства. 

Підручник призначено для студентів, 

магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових 

працівників, керівників та фахівців підприємств, які 

цікавляться питаннями логістики. 

 

 

Стратегічне управління: навч. посібник / В.Л. 

Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, I.В. Токмакова, 

О.В. Шраменко. - Київ: Центр учбової літератури, 

2020. - 272 с. 

Сучасним інструментом управління розвитком 

організації в умовах постійних змін зовнішнього 

оточення і пов’язаною з цим невизначеністю є страте-

гічне управління.  

Навчальний посібник може бути корисним 

студентам, викладачам і менеджерам і керівництву 

підприємств промисловості і транспорту України. 

 



 

 

Диха М.В. Економетрія: навч. посібник / М. В. 

Диха, В. С. Мороз - Київ: Центр учбової літератури, 

2019. —206 с. 

Навчальний посібник «Економетрія» надає 

можливість оволодіти основами побудови та аналізу 

економетричних моделей економічних явищ та 

процесів. Економетричні моделі взаємозв’язків 

економічних процесів, досліджуваних показників дозво-

ляють проводити економічні експерименти для 

виявлення можливостей зростання економіки 

підприємства, для пошуку менеджерами найкращих 

управлінських рішень, дозволяють перевіряти 

економічні гіпотези на предмет їх практичної реалізації. 

Навчальний посібник розрахований для студентів 

вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, 

економістів та аналітиків. 

 

 

Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. 

посібник / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. 

Артеменко. - 2-ге вид. — Київ: Центр учбової 

літератури, 2020. - 440 с. 

Надаються методика діагностики зовнішнього та 

внутрішнього середовища, сучасні підходи до 

проведення стратегічного аналізу та діагностики 

потенціалу організації, поглиблено визначення 

конкурентної позиції і рівня конкурентоспроможності 

організації, розглянуто бенчмаркінг як інструмент 

вибору стратегічних альтернатив, наведена класифікація 

базових і конкурентних стратегій.  

Навчальний посібник розрахований на студентів 

економічних вузів і факультетів вищих навчальних 

закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які навчаються за 

планами підготовки бакалаврів і магістрів відповідного 

фахового спрямування, для слухачів бізнес-шкіл, 

керівників усіх рівнів, які цікавляться проблемами та 

перспективами стратегічного розвитку підприємств і 

організацій. 

 



 

 

Давидович І. Є. Контролінг: навч. посібник / І. 

Є. Давидович. — Київ: Центр учбової літератури, 

2020. - 552 с. 

Навчальний посібник охоплює усі теми, які 

передбачені типовою програмою. У ньому розглянуто 

суть контролінгу, його роль і значення в економічній 

діяльності підприємств, місце в системі управління. 

Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та 

методичний інструментарій. Значна увага відведена 

організації управлінського обліку в системі контролінгу. 

Рекомендується для студентів вищих навчальних 

закладів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент 

організацій», аспірантів, викладачів вузів економічного 

профілю. 

 

 

Гура Н. О. Облік на підприємствах малого 

бізнесу: підручник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник. - Київ: 

2020. - 288 с. 

У підручнику висвітлюється стан та розвиток 

малого бізнесу в Україні, особливості обліку та його 

організація на малих підприємствах, спрощена система 

оподаткування, обліку і звітності, розкривається 

порядок ведення бухгалтерського обліку за основними 

ділянками та складання звітності на підприємствах 

малого бізнесу.  

Розраховано на студентів та аспірантів 

економічних спеціальностей, викладачів, бухгалтерів-

практиків, економістів, менеджерів підприємств малого 

бізнесу. 

 

 

Базілінська О. Я.  Фінансовий аналіз: теорія 

та практика: навч. посібник / О. Я. Базілінська. - 2-ге 

вид. – Київ: Центр учбової літератури, 2020. - 328 с. 

Навчальний посібник за структурою та логікою 

відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий 

аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований 

вивченню основних методів, прийомів та моделей 

фінансового аналізу.  

Контрольні питання, наведені після кожної теми, 

охоплюють усі головні проблеми курсу. Опрацювання 

тестів та практичних завдань, які розроблені до кожної 

темп, дає можливість у процесі вивчення тем 

установити зворотній зв’язок, отримати уявлення про 

рівень засвоєння навчального матеріалу. 

 



 

 

Менеджмент для бакалаврів: підручник: у 2 т. 

/ за ред. О. Ф. Баланького, О. М. Теліженка. - Суми: 

Університетська книга, 2020. -  

Т. 1. - 605 с. 

Т. 2. – 592 с. 

Підручник складається з двох частин (томів), які 

охоплюють двадцять дві дисципліни, тобто практично 

всі аспекти підготовки бакалаврів. Розділи містять 

питання для самоконтролю та перелік рекомендованої 

літератури. При підготовці розділів були використані 

результати фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень у галузі оцінювання, прогнозування та 

управління економічним потенціалом складних 

виробничих систем. 

Розрахований на студентів спеціальності 

“Менеджмент організацій" усіх форм навчання. 

 

 

Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: 

навч. посібник / В.С.Білоусько, М.Л.Беленкова. - 4-те 

вид. – Xарків: Кондор, 2020. - 423 с. 

Системно, згідно з програмою курсу «Теорія 

бухгалтерського обліку» висвітлено питання теорії 

бухгалтерського обліку, викладено її елементи як 

складові частини методу бухгалтерського обліку. 

Використано чинні в Україні нормативні документи з 

бухгалтерською обліку, а також вимоги Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Певного 

мірою викладено основні пригатили обліку в державах 

співдружності.  

Призначений для студентів. Що навчаються за 

спеціальностями «Облік і аудит», «Менеджмент 

організацій», «Економіка підприємств» та слухачів 

Інституту післядипломної освіти. 

 

 

Іванюта Т.М. Економічна безпека 

підприємства: навч. посібник / Т. М. Іванюта, А. О. 

Заїчковський. - Київ: Центр учбової літератури, 

2020. — 256 с.  

В даному навчальному посібнику розглянуті 

сутність та складові елементи економічної безпеки 

держави, регіону, підприємства. Викладені основи 

правового регулювання комерційної таємниці за 

кордоном та у вітчизняному законодавстві.  

Призначена для студентів економічних 

юридичних спеціальностей, менеджерів, маркетологів, 

керівників підприємств, співробітників служб 

економічної безпеки підприємств. 

 



 

 

Економіка підприємства: підручник / за ред. 

Л. Г. Мельника. — Суми : Університетська книга, 

2020. - 864 с. 

У підручнику розглянуто сучасні актуальні 

процеси розвитку підприємств: правові засади 

власності, інтелектуальний капітал, мережеві структури, 

конкурентну політику, трансформацію та 

реструктуризацію підприємств; проаналізовано 

інструментарій, що забезпечує порівнянну вартісну 

оцінку витрат і результатів діяльності; приділено увагу 

питанням пошуку і реалізації найбільш ефективних 

напрямів розвитку підприємства в умовах 

невизначеності. 

Для викладачів і студентів економічних 

спеціальностей, для тих хто вивчає економічні 

дисципліни на неекономічних спеціальностях для 

фахівців і керівників підприємств. 

 

 

Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навч. 

посібник / Г.В. Нашкерська. - Київ: Кондор, 2020. - 

503 с. 

У навчальному посібнику викладено порядок 

обліку окремих операцій. У посібнику наведено 

практичні приклади використання окремих теоретичних 

положень фінансового обліку, методик обліку та оцінки 

активів, зобов’язань і операцій підприємства. 

Посібник призначений для студентів вищих 

навчальних закладів економічних спеціальностей, 

бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, 

аудиторів, менеджерів. 

 

 

Козьменко О. В. Економіко-математичні 

методи та моделі (економетрика) : навч. посібник / О. 

В. Козьменко, О. В. Кузьменко. — Суми : 

Університетська книга, 2020. - 406 с. 

У навчальному посібнику комплексно викладено 

теоретико-методичні засади та практичні аспекти 

статистичного вивчення явищ і процесів фінансового 

сектору з урахуванням міжнародного й вітчизняного 

досвіду. Розглянуто методи оцінювання параметрів 

класичної економетричної моделі. Висвітлено методи 

оцінювання параметрів узагальненої моделі та 

динамічних економетричних моделей.  

Для студентів вищих навчальних закладів 

економічного спрямування аспірантів, викладачів, 

науковців, фахівців-практиків та читачів, які цікавляться 

застосуванням економіко-математичного 

інструментарію д ля вирішення сучасних проблем в 

економіці 



 

 

Коршук Р.М. Етнополітологія: історія та 

теорія: навч. посібник / Р.М. Коршук. -  Київ: 

Алеота, 2020. - 316 с. 

Навчальний посібник містить систематизований 

виклад основних положень етнополітологи як науки та 

навчальної дисципліни. Розкривається зміст основних 

історичних етапів становлення та розвитку 

етнополітичних ідей, поглядів, теорій тощо у контексті 

еволюції світової політичної думки.  

Для студентів закладів вищої освіти, а також 

усіх, хто цікавиться етнополітичною проблематикою. 

 

 

Канцір І.А. Макро- мікроекономіка: від теорії 

до практики. навч. посібник / І.А. Канцір, О.І. 

Кліпкова, Л.В. Іванець. - Львів: Новий Світ-2000, 

2019. - 443[1] с. 

Навчальний посібник носить системний характер 

і складений відповідно анотації дисциплін 

«Макроекономіка» та «Мікроекономіка» освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим 

спрямуванням «Облік та аудит» і «Економіка і 

підприємництво», які викладаються студентам । 
економічних спеціальностей. Даний посібник 

забезпечує використання всіх основних методів 

навчання: вербально-візуального, інтерактивного та 

пізнавально-прикладного. 

Для студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. 

 

 

Прикладна математична статистика для 

економістів: навч. посібник / Копич I. М., Копитко Б. 

І., Сороківський В. М., Бабенко В. В., Стефаняк В. І. 

— Львів : Новий Світ - 2000, 2020. - 408 с. 

У навчальному посібнику викладено теоретичні 

засади математичної статистики в супроводі з 

практичними застосуваннями в STATISTICA 6.0. 

Запропоновані численні завдання з відповідями для 

аудиторної та самостійної роботи студентів 

економічних напрямів підготовки, що допоможе їм 

оволодіти сучасними методами статистичного 

моделювання економічних процесів та явищ. 

Навчальний посібник може бути корисним також 

студентам старших курсів, аспірантам, викладачам та 

науковим співробітникам, які використовують 

статистичні методи у своїх дослідженнях. 

 



 

 

Зубков М. Норми та культура української 

мови за оновленим правописом. Ділове мовлення. - 

3-й вид., доп. і змін. / М. Зубков. — Київ: Арій, 2020. 

— 608 с. 

Посібник осягає основи культури спілкування, 

види й жанри публічних виступів. У ньому подано 

головні правописні норми та правила, морфеміку и 

морфологію. Закцентовано увагу на особливостях 

уживання іменних і службових частин мови в офіційно-

діловому стилі, а також на складних випадках перекладу 

науково-технічної, економічної та іншої термінології. 

Книжка буде надійним порадником для всіх 

поціновувачів українського слова. 

 

 

Захарченко В.I. Економіка підприємства: 

практикум (збірник задач і виробничих ситуацій): 

навч. посібник / В. I. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. 

В.Ширяева. - Київ: Центр учбової літератури, 2020. - 

144 с. 

Практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) 

підготовлений відповідно до програми курсу 

«Економіка підприємства». В ньому представлені типові 

задачі і вправи по розділах курсу із зразками рішень, а 

також задачі для самостійного вирішення різного типу 

складності. 

 

 


