
Легостаєва О. О., Гнип Н. О. Податкова система: 

практикум: навч. посіб. Львів: Новий Світ - 2000, 2017. 228 с. 

Практикум підготовлений відповідно до програми 

дисципліни “Податкова система”. Містить методичні рекомендації 

до вивчення кожної теми, питання до практичних та семінарських 

занять, контрольні питання та завдання для самостійної роботи, 

завдання для експрес-перевірки теоретичних знань, практичні задачі 

тощо. Гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного 

характеру. Контрольні питання та завдання подані в посібнику таким 

чином, щоб зорієнтувати студента на самостійну перевірку якості 

засвоєння матеріалу, зробити більш ефективним його спілкування з 

викладачем, налаштовуючи як на відповіді з конкретних питань, так 

і на творче мислення. 

Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної 

форм навчання, аспірантів, викладачів, а також практичних 

працівників та фахівців, які займаються дослідженнями у сфері оподаткування. 

 

 

Сороківська М. В., Юсипович О. І. Фінансовий 

менеджмент (математичний інструментарій): навч. посіб. Львів: 

Новий Світ-2000, 2018. 284 с. 

Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної 

дисципліни “Фінансовий менеджмент”, яка включена в навчальні 

плани підготовки фахівців зі спеціальностей, де передбачено 

вивчення даного предмету. У ньому значна увага приділена 

теоретичним аспектам, прийомам і методам використання 

математичного інструментарію у фінансовому менеджменті, 

наведені зразки розв’язування типових завдань, які можуть бути 

використані студентами для самостійного вивчення, та подані 

тестові завдання для перевірки якості засвоєння програмного 

матеріалу. 

Посібник розрахований для студентів усіх спеціальностей, що 

вивчають “Фінансовий менеджмент”, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників 

практиків. 

 

 

Гальків Л. І., Лутчин Н. П., Москаль Б. С. Економічна 

статистика: навч. посіб. 2-ге вид., випр. і допов. Львів: Новий Світ-

2000, 2017. 400 с. 

Посібник підготовлений згідно із навчальною програмою 

дисципліни “Економічна статистика”. Розкрито основи економічної 

статистики та системи національного рахівництва. Висвітлено 

методологію статистичного аналізу складових ринкової економіки. 

Видання буде корисним студентам навчальних закладів 

вищих рівнів акредитації, аспірантам а також науковцям та 

практикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Лисюк В. С., Лисюк Т. П. Макроекономіка. Практикум: 

навч. посіб. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 354 с. 

Навчальний посібник охоплює всі теми програми 

відповідного курсу. Практикум спрямовує студента на самостійне 

осмислення теоретичного курсу макроекономіки завдяки 

розв’язуванню задач, тестів та інших завдань, які потребують 

знання теоретичного матеріалу. 

Зміст посібника в логічній послідовності відображає 

структуру курсу. Кожна тема, яка розглянута у навчальному 

посібнику містить перелік теоретичних питань, основних термінів 

та категорій, що є обов’язковим для вивчення, тести та задачі по 

кожній темі, рекомендовану літературу до вивчення теми. 

Посібник призначений для студентів економічних 

спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться сучасними 

питаннями макроекономіки. 

 

 

 

Ройтман А. Б., Барбашев В. X. Математика в економіці. 

Творці науки “Дослідження операцій”: навч. посіб. Львів: Новий 

Світ-2000, 2018. 172 с. 

Навчальний посібник містить основні відомості про творців 

науки “дослідження операцій” та їх наукові добутки. 

Призначений для студентів економічного факультету та 

факультету менеджменту денного та заочного відділень вищих 

навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сулим М. В., Пенцак О. С., Можировська З. Г. 

Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посіб. 

Львів: Новий Світ-2000, 2014. 246 с. 

Навчальний посібник “Економічний ризик та методи його 

вимірювання” містить основні теоретичні відомості, завдання для 

практичних робіт та рекомендації щодо їх розв’язування, 

лабораторні роботи, виконання яких орієнтоване на застосування 

табличного процесора Microsoft Excel, і зразки їх виконання. 

Для студентів, аспірантів всіх спеціальностей вузів 

економічного профілю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові 

відносини: навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і допов. та електр. диск 

СD-R80. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 424 с. 

Розглядаються сучасні концептуальні основи економіки 

праці: теоретичні погляди, методологія, сутність і зміст понять про 

працю, її продуктивність, ринок праці. З позицій ринкової 

економіки викладені традиційні питання організації, нормування та 

оплати праці. Розкриваються сутність та зміст соціально-

економічних відносин у галузі праці. 

Як складові соціального механізму регулювання трудових 

відносин розглядаються соціальна політика, проблеми зайнятості, 

безробіття, механізм реалізації громадянами права на працю, 

соціальне партнерство, управління персоналом. 

Навчальний посібник оснащено необхідними 

ілюстраційними та активізуючими пізнавальний процес 

матеріалами, та тестами комп’ютерного контролю знань студентів 

(біля 300 позицій у друкованому та електронному вигляді). 

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів. Він також 

може бути корисний викладачам, аспірантам, науковцям, фахівцям, що причетні до проблем 

економіки та організації праці. 

 

 

Внутрішній аудит у банку: навч. посіб. / І. М. Вядрова та 

ін. 2-ге вид., допов. і перероб. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 270 с. 

У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та 

роль внутрішнього аудиту у здійсненні контролю за діяльністю 

банків. Значну увагу приділено інтерпретації стандартів 

внутрішнього аудиту та їх застосуванню в практичній діяльності 

банків України. Викладено питання щодо організації внутрішнього 

аудиту основної та допоміжної банківської діяльності, 

внутрішнього аудиту фінансового менеджменту банку, 

стратегічного внутрішнього аудиту. 

Як інформаційна база для написання навчального посібника 

використані законодавчі та нормативні акти з банківської 

діяльності в Україні, аналітичні та статистичні видання 

Національного банку України. Для студентів вищих навчальних 

закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, 

спеціалістів банківської справи, а також для всіх, хто цікавиться проблемами внутрішнього аудиту 

в банках. 

 

Фрадинський О. А. Основи оподаткування: навч. посіб. 

Львів: Новий Світ-2000. 2018. 340 с. 

Зміст навчального посібника відповідає тематиці, 

передбаченій галузевим стандартом вищої освіти України 

“Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за 

спеціальностями напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”. 

У навчальному посібнику розкриті теоретичні та практичні 

аспекти функціонування податків та оподаткування в економіці 

ринкового типу. Характеризуються їх функції та окреслюються 

основні елементи, аналізуються підходи до класифікації 

обов’язкових платежів. Висвітлюються питання еволюції 

оподаткування як в світовому масштабі так і в Україні, 



узагальнюються наукові теорії фіскального процесу, аналізується сутність та принципи побудови 

податкових систем і акцентується увага на особливостях розбудови вітчизняної системи 

оподаткування, розкрито світовий досвід організації нарахування та сплати обов’язкових 

платежів. За кожною темою курсу наведено питання для самостійної підготовки та розроблено 

тести для перевірки набутих знань. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів освіти, викладачів, науковців та практиків сфери фінансів, 

оподаткування та державного фінансового контролю. 

 

 

Карлін М. І. Державні фінанси розвинутих країн: навч. 

посіб. 2-ге вид. Львів: Новий Світ - 2000, 2018. 484 с. 

У навчальному посібнику аналізується суть і структура 

державних фінансів розвинутих країн. Серед них: США, Канада, 

Японія, країни-члени Європейського Союзу (країни - 15). При 

дослідженні особливостей державних фінансів кожної з 

аналізованих країн звертається увага на взаємовідносини держави з 

місцевими органами влади. Значна увага приділена податковим 

системам розвинутих країн, особливостям їх реформування. 

Для студентів, які навчаються за спеціальностями “Фінанси 

і кредит”, “Міжнародні відносини”, а також для всіх, хто 

цікавиться економікою зарубіжних країн. 

 

 

 

 

 

 
Дражниця С .А. Електронна комерція: навч. посіб. Львів: 

Новий Світ-2000, 2018. 182 с. 

У посібнику детально висвітлюються основні поняття та 

завдання електронної комерції, особливості електронного 

маркетингу та електронного ринку, платіжні та фінансові 

інтернетсистеми, діяльність віртуальних підприємств та проблеми і 

засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції. 

Для студентів, аспірантів, усіх хто цікавиться питаннями 

електронної комерції. 

 

 

 

 

 

Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої 

торгівлі України / за ред. В. В. Апопія. Львів: Новий Світ - 2000, 

2017. 440с. 

У колективній монографії науково проаналізовано 

структурні зміни у внутрішній торгівлі та сутність трансформації її 

функцій. Висвітлено проблеми розвитку підприємництва, 

розглянуто стратегічні пріоритети формування нової структурної 

моделі та логістичних систем у сфері товарного обігу. 

Обґрунтовано принципи формування ринкової соціально-

орієнтованої економіки, напрями активізації діяльності 

підприємств торгівлі та сервісу на інноваційних засадах, а також 

становлення моделей і інструментів реінжинірингу. Для вчених-

дослідників сфери товарного обігу, керівників господарських та 



державних органів. Аспірантів, магістрів і студентів економічного та підприємницького 

спрямування. 

 

Алькема В. Г., Шахматова Т. В. Бізнес-освіта в Україні: 
моногр. Львів, 2018. 252 с. 

У монографії викладені теоретичні, методологічні і 

практичні питання бізнес-освіти як важливої складової сучасної 

професійної освіти. Особливу увагу зосереджено на бізнес-освіті 

як соціальному феномену сучасності, фактору підприємницького 

успіху та інструменту забезпечення ефективності бізнесу. 

Розкрито принципи, рівні та складові бізнес-освіти. Висвітлено 

особливості менеджмент-освіти як важливої її складової. Наведено 

приклади формування змісту бізнес-освіти для новітніх сфер 

бізнесу. Проаналізовано сучасні підходи до формування кадрового 

потенціалу закладів бізнес-освіти. Визначено проблеми сучасної 

бізнес-освіти та запропоновано напрями удосконалення її якості. 

Монографія призначена для фахівців освітньої сфери, 

викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а 

також усіх тих, хто цікавиться питаннями професійної освіти та освіти для бізнесу. Оптимальне 

поєднання принципів, рівнів та складових бізнес-освіти й основних положень постійного 

вдосконалення якості бізнес-освіти дає право рекомендувати монографію для керівників закладів 

бізнес-освіти, бізнес-тренерів, а також буде корисною для широкого кола зацікавлених питаннями 

бізнес-освіти осіб. 

 

Агєєв Є. Я. Практикум з маркетингу (збірник тестів, 

задач та завдань): навч. посіб. Львів, 2018. 496 с. 

Навчальний посібник з практичних занять охоплює теми 

навчальних програм з дисциплін «Маркетинг», «Міжнародний 

маркетинг», «Маркетинг послуг», «Інфраструктура товарного 

ринку» і у ньому викладено методологію та практичні аспекти 

організації маркетингової діяльності підприємства, тобто основи 

маркетингу, менеджмент, товарну та цінову політики, 

комунікаційні системи та аспекти промислового маркетингу, з 

урахуванням світового вітчизняного досвіду. 

Навчальний посібник призначений для студентів і 

спеціалістів, які працюють у сфері маркетингової діяльності та 

усіх, кого цікавлять питання ринкової діяльності. 

 

 

 

 

Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. 

Львів, 2018. 240 с. 

Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної 

дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку». У ньому розкриті 

питання теоретичних основ бухгалтерського обліку в межах 

анотації змісту дисципліни освітньо-професійної програми, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. Матеріал 

розкриває теорію бухгалтерського обліку як основу інформаційної 

системи для цілей управління і має за мету формування системи 

знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку. 

Матеріал посібника охоплює тематику основ організації 

обліку і звітності, методологічні аспекти концептуальної основи 

облікової системи (предмет, метод, рахунки і подвійний запис, 



документацію та інвентаризацію), організаційні процеси (форми бухгалтерського обліку, облік 

господарських процес, звітно-облікове відображення показників обліку). Посібник призначений 

для студентів економічних спеціальностей вузів. 

 

Агєєв Є. Управління якістю: посіб. Львів: Новий світ – 2000, 

2018. 240 с. 

 У навчально-методичному посібнику подано: предмет, мета і 

завдання дисципліни «Управління якістю», загальні методичні 

рекомендації до користування посібником та критерії оцінювання 

знань, основні теми вивчення курсу та стисло зміст кожної із них, 

плани семінарських занять, запитання для самоконтролю, теми 

рефератів, тести для перевірки знань з кожної теми, термінологічний 

словник – довідник.  

Для студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх тих, хто 

цікавиться сучасними проблемами управління якістю, що є основою 

як конкурентоспроможності товару так і самої організації. 

 

 

 

Сафранов Т. А., Губанова О. Р., Лукашов Д. В. Еколого-

економічні основи природокористування: навч. посіб. Львів, 2017. 

350 с. 

В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи 

класичної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного 

забруднення довкілля та його негативні наслідки, еколого-економічні 

аспекти та проблеми раціонального природокористування. Може 

бути використаний студентами вищих навчальних закладів при 

вивченні окремих розділів дисциплін: «Екологія», «Загальна екологія 

та неоекологія», «Оптимізація природокористування», «Економіка 

природокористування». 

 

 

 

 

Ковтун О. І. Стратегія підприємства: підручник. Львів, 

2018. 426 с. 

В підручнику розкривається сутність категорії «стратегія 

підприємства», розглядаються зміст та основні аспекти стратегічного 

контексту діяльності підприємства, ключові проблем формування та 

вибору стратегічних альтернатив розвитку підприємств різних типів 

спеціалізації та агрегації бізнесу, охарактеризовано типові 

стратегічні альтернативи усіх рівнів стратегічного набору 

підприємства. Окрім суто навчального матеріалу, підручник містить 

перелік тем і питань, запропонованих до розгляду, згідно типової 

програми курсу, список рекомендованої літератури, термінологічний 

словник-довідник, підбірку контрольних запитань, тестових завдань, 

комплексних завдань теоретико-аналітичного типу, задач 

розрахунково-аналітичного типу. Підручник написано до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» 

галузі 0305 «Економіка та підприємництво». 

 

 

 



Агєєв Є. Я., Заєв М. Л., Піча С. В. Закупівельна логістика: 

матеріально-технічне постачання підприємства: навч. посіб. 

Львів, 2018. 383 с. 

Викладені у цьому посібнику матеріали покликані надати 

допомогу студентам та практикам-менеджерам з постачання 

одержати основоположні знання по теорії і практиці процесу 

закупівлі матеріальних ресурсів для підприємства. В ньому 

розглядається сутність, система, характеристики МТР, концепції 

постачання, особливості, розміри і маса окремих видів сортаменту 

основних ресурсів для забезпечення виробництва підприємства. Мета 

посібника полягає у вивченні основ теорії закупівельної логістики в 

широкому аспекті, опануванні сучасних методів управління 

постачанням ресурсами господарської діяльності підприємства. 

Матеріал викладено системно, цілісно і логічно. 

 

Ринкова економіка: основні терміни, понятті і визначення: 
Термінологічний словник-довідник. Т. 1., Т.2. / укл. Є. Я. Агєєв, С. В. 

Піча. Львів, 2018. 506 с. 

Термінологічний словник-довідник включає в себе більш як 7000 термінів, 

понять та визначень ринкової економіки, які повсякденно зустрічаються та 

використовуються в нашому житті. Основу його складають терміни та визначення, 

пов’язані з політичною економікою, мікро- та макроекономічною теорією, 

банківською справою, зовнішньоекономічною діяльністю, маркетингом, 

менеджментом та іншими складовими  ринкової економіки, такі як: ринкові стратегії, 

формування ринкової інфраструктури і взаємини її суб’єктів, зобов’язання за 

угодами, інвестиції, фінанси, ціноутворення, кон’юнктура ринку, прогнозування, 

біржова діяльність, економічний аналіз, митна справа. Видання підготовлене з 

урахуванням досягнень світової та вітчизняної економічної науки початку ХХІ ст. 

Може бути корисним для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами ринкової економіки, а також студентам, 

аспірантам, викладачам, підприємцям, управлінцям.  

 

Підлипна Р. П. Розвиток системи соціального страхування за умов становлення соціально 

орієнтованої ринкової економіки в Україні: моногр. Львів: Ліга-прес, 2016. 384 с. 

 

Башнянин Г.І., Шевчик Б. М., Дунас О. І., Кирилич Ю. В., Кривицька О. А. Становлення 

теорії економічного лібералізму та її застосування в трансформаційній економіці: моногр. 

Львів: Ліга-прес, 2013. 164 с. 

 

Кропивко М. М. Економіка розвитку селянських господарств України: моногр. Київ: ННЦ 

«ІАЕ», 2016. 328 с. 

 

Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення: колек. 

моногр. / за ред. З. Б. Живко. Львів: Ліга-прес, 2015. 346 с. 

 

Коваль Л. М. Ринки економічних ресурсів в аграрній сфері економіки: потенціал, 

перспективи: моногр. Львів: Ліга-прес. 2014. 312 с. 

 

Башнянин Г. І., Носов О. Ю., Буряк О. П., Гончарук І. В., Пілипна Р. П. Державне 

регулювання ринку цінних паперів у странсформаційній економіці України: моногр. Львів, 

2015. 204 с. 

 

Могилова М. М. Основні засоби сільськогосподарських підприємств: стан, оцінка, 

відтворення: моногр. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. 404 с. 

 


