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Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави : 

монографія. / Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук — Київ : Кондор-
Видавництво, 2017. — 196 с. Обкладинка м’яка. Ціна -  105,0 грн  

У монографії відображені теоретичні основи дослідження інституційного 
забезпечення реалізації соціальних гарантій держави. Проведено діагностику інституційного 
забезпечення реалізації соціальних гарантій держави на основі міжнародних критеріїв 
оцінювання, визначено регіональні тенденції. Виділені пріоритетні напрями трансформації 
інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави, шляхом удосконалення 
розвитку громадянського суспільства, за принципом децентралізації, делегування 
повноважень місцевому рівню за надання соціальних гарантій. 

Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів 
вищих навчальних закладів, працівників державних і регіональних органів управління, 
місцевого самоврядування та підприємницьких структур. 

 
Механізми реалізації державної політики регулювання соціального 

діалогу та активізації соціальної відповідальності на підприємствах 
торгівлі: монографія/[за заг. ред. Іляш О.І., Смоляр Л.Г., Мазярко І.С.]. – 
Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 378 с. Обкладинка тверда. Ціна – 280,0 
грн 

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні основи дослідження 
механізмів реалізації державної політики регулювання соціальногодіалогу та активізації 
соціальної відповідальності на підприємствах вітчизняної торгівлі. Методами систематизації 
та узагальнення розкрито суть соцiaльно-економiчних та соцiaльно-трудових вiдносин як 
об’єктa державного регулювання соціального дiaлогу, вказано на роль соціального діалогу та 
соціальної відповідальності в національній економіці. Здійснено оцінювання ефективності 
державної політики реалізації соціального дiaлогу, визнaчення чинникiв i міри їх впливу на 
головні параметри функціонування соцiaльно-трудової сфери торгiвлi. Ідентифiковaно 
нaпрями, механізми, інструменти державної полiтики реалізації соціального дiaлогу в гaлузi 
на основах використaння  DE- i регресійного aнaлiзу, розроблено механізм впровaдження 
функцiонaльно-суб’єктної інтеграції суб’єктiв полiтики реалізації соціального дiaлогу та 
матрицю факторів соціальної капіталізації торговельних підприємств. Запропоновано 
систему критеріїв та показників оцінювання внутрішньої соціально відповідальної діяльності 
торговельного підприємства, а також пріоритети та напрями державної політики розвитку 
соціального діалогу.  

Розраховано на науковців, економістів, працівників органів державного управління та 
місцевого самоврядування, викладачів та аспірантів. 

 
Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України/ 

Навчальний посібник. Швецова-Водка Г.М. – К.: Кондор-Видавництво, 
2017. 220 с. Обкладинка м’яка. Ціна – 110,0 грн 

У навчальному посібнику охарактеризовано сучасний стан бібліографічних ресурсів 
України відповідно до їх поділу за видами бібліографії. Найбільшу увагу приділено поточній 
та ретроспективній національній (державній) бібліографії. Розглянуто також ресурси 
науково-допоміжної, рекомендаційної, видавничо-книготорговельної, бібліотечно-
каталожної бібліографій та метабібліографії.  

Навчальний посібник призначається студентам, які вивчають дисципліну 
«Бібліографознавство» за навчальним планом підготовки бакалаврів з інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи. 



Соціальна антропологія : підручник для вищ. навч. закл. Борисова 
О. В. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 412 с. Обкладинка тверда. Ціна 
– 260,0 грн 

У підручнику з урахуванням досягнень світової соціальної антропології викладаються 
базові положення цієї науки, показується місце антропології в системі наукового знання, 
розкриваються теоретико-методологічні засади та джерела соціальної антропології, теорії 
походження людини, расоґенези і соціоґенези, походження мови, мистецтва і культури; 
дається інформація щодо суспільств соціальних тварин, біологічних суспільств, а також 
щодо ґенези традиційного (аграрного) суспільства; висвітлюються давні й сучасні погляди на 
розвиток та типологію суспільств, футурологічні концепції майбутнього людської 
цивілізації, а також сучасні погляди на соціально-антропологічне минуле українських 
земель. Кожен блок дисципліни супроводжується набором ключових понять і контрольними 
запитаннями, а в кінці тексту надається пакет тестових завдань, словник персоналій і 
термінів та список рекомендованої літератури. 

Підручник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів 
університетів усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться проблемами сучасної науки 
про людину та суспільство. 

 
Методи та засоби експериментальних досліджень. Навч.пос. Параска 

Г.Б., Прибега  Д.В. , Майдан П.С. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. –138 c. 
Обкладинка м’яка. Ціна – 95,0 грн 

В посібнику викладено лекційне, методичне та організаційне забезпечення 
самостійної роботи студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять з курсів 
«Методологія і організація наукових досліджень» та «Методи та засоби експериментальних 
досліджень». 

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями 
«Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».  

 
Фізико-хімічні основи технологій харчових виробництв: підручник. 

Ростовський В.С. – К. : Кондор-Видавництво, – 2017. – 476 с. Обкладинка 
тверда. Ціна – 280,0 грн 

У підручнику викладені теоретичні основи технологічної обробки харчових продуктів 
і її вплив на їх харчову цінність, дана характеристика технологічних процесів. Розглянуті 
питання, пов’язані із зміною білкових речовин, цукрів, крохмалю, вуглеводів в умовах 
теплової обробки. Багато уваги приділено збереженню вітамінів в готовій продукції, а також 
чинникам, що впливають на зміну кольору харчових продуктів тваринного і рослинного 
походження при технологічній обробці. 

Для студентів вищих учбових закладів, що навчаються спеціальностям харчової 
промисловості. 

 
Гідроекологія : навчальний посібник. / С. М. Лико, І. Л. 

Суходольська. –  Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 186 c. Обкладинка 
м’яка. Ціна – 100,0 грн 

 У навчальному посібнику «Гідроекологія» висвітлено основні відомості 
функціонування водних екосистем, розглянуто фізико-хімічні параметри води та 
проаналізовано особливості використання водних ресурсів. Описано джерела та наслідки 
забруднення водних екосистем та роль окремих абіотичних та біотичних чинників у цих 
процесах. Приділено увагу процесу самоочищення водних екосистем та очищенню стічних 
вод. Проаналізовано методи вивчення гідробіонтів і властивостей води та значення у 
природних процесах та господарській діяльності людини. 

Навчальний посібник «Гідроекологія» адресований для студентів вищих навчальних 
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації на здобуття ступеня бакалавра – галузі знань: 10 
«Природничі науки», спеціальностей: 101 «Екологія» та 091 «Біологія». 



Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики 
сучасності. Мон. Кол авторів. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 290 с. 
Обкладинка м’яка. Ціна – 145,0 грн. 

Монографія присвячена дослідженню питань трансформаційних перетворень 
економічних систем, пошуку проблемних питань та шляхів ефективного використання 
наявних можливостей за наявності викликів сучасності. 

Детальньно розглянуто теоретико методологічні підходи до визначення сутності  та 
наукових підходів до оцінки трансформацій економічних систем, проаналізовано адаптаційні 
механізми соціально-економічних перетворень, досліджено генезис теоретико-
методологічних засад традиційної економічної транзитології, визначено основні чинники, 
механізми, ветокри соціально-економічіних трансформацій, вказано шляхи формування та 
організації механізми регіонального економічного розвитку,окреслено імператив розвитку 
фінансової системи в умовах глобальної трансформації невизначеності, обгрунтовано 
інституційні трансформації банківської системи України, на основі практичного досвіду 
обгрунтовано проблеми розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах інтеграціїниї 
перетворень 

Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, фінансів, банківництва, 
державного управління, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів. 

Матеріали монографії представлено у авторській редакції. 
 
Організаційно-економічний механізм управління економічною 

ефективністю доставки спеціальних вантажів : монографія. – Т. Ю. 
Габріелова, С. Л. Литвиненко, І. В. Василенко / За заг. ред. С. Л. 
Литвиненка. – К. : Кондор-Видавництво, 2017. – 296 с. Обкладинка тверда. 
Ціна – 220,0   

Викладено основи організації обслуговування авіаперевезень спеціальних вантажів 
авіакомпанією, розвиток транспортно-експедиторського обслуговування доставки 
спеціальних вантажів за участю авіаційного транспорту, організаційно-економічний 
механізм управління економічною ефективністю доставки спеціальних вантажів тощо.  

Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів транспортних 
навчальних закладів України та спеціалістів у галузі транспорту. 

 
Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за за межі 

колоній. Навч.пос. / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. – К.: Кондор-
Видавництво, 2017. – 190 с. Обкладинка тверда.  Ціна – 150,0 грн 

У навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні та прикладні проблеми 
реалізації засудженими права на короткочасні виїзди. Висвітлено прогалини у нормативно-
правових актах, що регулюють процедуру виїздів. Розкрито сутність та значення 
короткострокових виїздів засуджених за межі установ виконання покарання за 
міжнародними документами, та у законодавстві різних країн. Детально розглянуто питання 
підстав та порядку виїзду засуджених за вітчизняним законодавством.  

Для студентів юридичного профілю, викладачів, магістрів, аспірантів, а також 
працівників правоохоронних органів України, зокрема Державної кримінально-виконавчої 
служби України. 

 
Будівельна техніка: підручник За ред. В.О. Онищенка, К. : Кондор-

Видавництво, 2017.  – 416 с. Обкладинка тверда. Ціна – 260,0 грн 
Викладено загальні відомості щодо реалізації деталей, механізмів та передач 

будівельних машин, загальні відомості щодо будівельних машин, типів та видів машин для 
будівельного виробництва, основних частин машин, а також їх класифікація. Призначено 
для студентів спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія», «Галузеве 
машинобудування» та «Прикладна механіка» при вивченні відповідних курсів або їх 
складових елементів. 



Під чужими мундирами – українські серця: участь українців у складі 
Армії генерала Андерса в роки Другої світової війни : монографія / Тарас 
Васильович Пилипович. –К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 228 с.; іл. Ціна – 
165,0 грн 

У монографії на основі використання широкого кола джерел вперше комплексно 
проаналізовано участь українців у складі Армії генерала Андерса в період Другої світової 
війни. Доведено, що причини появи українців у складі польського військового формування – 
це участь українців у складі Війська Польського під час радянсько-польської війни 1939 р. і 
радянські репресії у період вересня 1939 – червня 1941 рр. проти українців серед польських 
громадян, що проживали на території Західної України та Західної Білорусі. У монографії 
осмислено український чинник у формуванні Армії генерала Андерса на території СРСР. 
Детально описано процес передислокації військового формування до місць бойових дій. 
Акцентовано на висвітленні характеру та конкретних виявів участі українців у ході бойових 
дій Армії генерала Андерса на території Італії в роки Другої світової війни. 

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, учнів і буде цікавою 
широкому колу читачів. 

 
Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та 

суперечності використання в Україні : монографія / Солодка О. О. – Київ : 
Кондор-Видавництво, 2016. – 432 с. Обкладинка тверда. Ціна – 280,0  грн 

Монографію присвячено дослідженню функціональних механізмів і суперечностей 
використання похідних фінансових інструментів в Україні. Композиційна структура 
наукової монографії містить: теоретичні аспекти використання похідних фінансових 
інструментів; концепцію мінімізації координаційних деструкцій в економіці України через 
функціональний механізм похідних фінансових інструментів; механізм функціонування 
ринку похідних фінансових інструментів України; структурні та функціональні аспекти обігу 
форвардних і ф’ючерсних контрактів; організацію та функціонування ринку опціонних 
контрактів; механізм функціонування і сфери застосування контрактів своп і кредитних 
деривативів; механізм оптимізації вибору базових активів похідних фінансових інструментів. 

Монографія призначена для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, 
викладачів вищих навчальних закладів; враховує галузеві особливості підготовки фахівців 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»; охоплює коло професійних 
інтересів фахівців з фінансів і кредиту, корпоративного управління, управління активами, 
біржових операцій, Інтернет-трейдингу, IT-технологій строкового ринку, управління 
ризиками, фінансового моделювання, фінансового інжинірингу. 

 
Мудрість народів світу : навч. посібник / П.М.Лісовський – 

К.:Кондор-Видавництво, 2017. – 332 с. Обкладинка тверда. Ціна – 215,0 грн 
У навчальному посібнику викладено основи мудрості народів світу. Досліджуються 

ефективно діючі духовні константи: відповідальність, гідність, інтелект, гуманізм, 
толерантність, освіта, наука, виховання превентивна безпека. Визначено концептуальну 
модель національної ідеї в духовному арсеналі мудрості. Розкрито креативний творчий 
потенціал мудрості народів світу в сучасну добу глобалізації. 

Посібник розраховано на студентів та викладачів. 
 
Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз). 

Навчальний посібник. П.М.Лісовський, Ю.П. Лісовська. — К.:Кондор-
Видавництво, 2017. — 372 с. Обкладинка тверда. Ціна – 260,0 грн 

У навчальному посібнику викладено основи безпекознавства, що на сьогодні є 
основним пріоритетом і базою, яка постійно створює та примножує загальний потенціал 
людини, держави та суспільства. Це дозволить протистояти різного роду соціальним 
негараздам, катаклізмам, військовим конфліктам. При цьому акцентується увага на 
особистість, державу та суспільство, яким надається концептуальний аналіз. 

Посібник розраховано на студентів, курсантів, військовослужбовців, науковців та 
співробітників спецслужб. 



Риторика в філософсько-комунікативному вимірі: підручник / В. М. 
Вандишев, О. С. Переломова. — Київ: Кондор-Видавництво, 2017. — 492 с. 
Обкладинка тверда. Ціна – 290,0 грн 

Навчальний посібник покликаний розширити звичне уявлення про риторику, яке 
сформувалося у вітчизняній навчальній літературі. Автори показують особливості сучасного 
стану риторики в Україні, акцентують увагу на темпоральному вимірі риторики, її змісті і 
значенні в сучасному інформаційному глобальному світі. Особливу увагу в навчальному 
посібнику приділено риторичній особистості, сучасній політичній риториці, ідеології і 
практиці переконання в сучасних медіа, а також екзистенційному і прагматичному аспектам 
риторики.  

У навчальному посібнику представлено основні жанри ораторського мистецтва, історію 
розвитку риторики як мистецтва і науки, а також основні складові риторики: інвенцію, 
диспозицію, елокуцію, меморію і акцію.  

У додатку до навчального посібника представлено працю Аристотеля «Про софістичні 
спростування» у перекладі українською мовою. 

Навчальний посібник стане в пригоді студентам соціально-гуманітарних і 
негуманітарних спеціальностей університетів – усім майбутнім фахівцям для успішної 
комунікації в професійній діяльності. 

 
Культурологія: хрестоматія : навч.посіб. для самост. роботи та сем.  

занять/ уклад. : К. В. Кислюк, Г. Д. Панков. — Київ : Кондор-Видавництво, 
2017. — 176 c. Обкладинка м’яка. Ціна – 100,0 грн 

 У навчальному поcібнику зібрані уривки з класичних і сучасних культурологічних 
праць. В них висвітлюється сутність культури, а також актуальні проблеми, з якими світова 
та українська культура зіткається у 1990–2000-і рр.  

 Навчальний посібник розрахований для використання на семінарських заняттях і 
самостійної роботи студентів усіх спеціальностей.  

 
Інтелектуалознавство: навчальний посібник. П.М.Лісовський, Ю.П. 

Лісовська. – К.:Кондор-Видавництво, 2017. – 250 с. Обкладинка тверда. 
Ціна – 180,0 грн 

В навчальному посібнику містяться матеріали, що розглядають актуальні питання 
інтелектуалознавства в сучасному інформаційному світі.  Посібник на міждисциплінарному 
рівні забезпечує теоретико-методологічні та практичні засади формування 
інтелектуалознавства. Це, зокрема, стосується питань мовної свідомості та захисту 
інтелектуальної власності від будь-яких загроз. Значна увага в книзі приділена соціальній 
філософії та філософії історії (онтології, гносеології, аксіології тощо). 

Розраховано на студентів, слухачів і викладачів гуманітарних спеціальностей та всіх, 
хто цікавиться актуальними проблемами інтелектуалознавства.      

 
Бухгалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник. Видання 

друге, доповнене і перероблене/Мельник Т.Г. — К.:Кондор-Видавництво, 
2017. — 269 с. ISBN 978-966-2781-64-9. Збільшений формат. Обкладинка 
тверда. Ціна – 250,0 грн 

Навчально-практичний посібник розроблено для забезпечення навчального процессу з 
підготовки студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.  У посібнику 
викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення бухгалтерського обліку і 
складання фінансової звітності на підприємствах, установах та організаціях відповідно до 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Посібник містить конспект лекцій, практичні 
завдання, тести, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тлумачний словник. 

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів при проведенні практичних 
занять, викладачів, аспірантів, бухгалтерів, економістів, підприємців, а також осіб, які 
самостійно вивчають бухгалтерський облік. 



Біржова діяльність : навч. посібник / Хрущ Н. А., П. Г. Іжевський, 
С. В. Безвух. – К.:Кондор-Видавництво, 2017. — 348 с. Обкладинка тверда. 
Ціна – 230,0 грн 

Посібник містить навчальний матеріал, який дає цілісне уявлення про біржі, біржову 
торгівлю, фінансовий ринок і ринок інвестиційних ресурсів, біржові угоди та біржові 
операції, а також сучасні біржові новації. Докладно висвітлено основи біржової діяльності, 
представлений механізм взаємодії учасників біржової торгівлі, розглянута стратегія і тактика 
поведінки при участі в торгах на біржовому ринку.  

Для студентів економічних спеціальностей, а також може бути використаний в 
програмах перепідготовки та підвищення кваліфікації, аспірантами, викладачами та 
практиками. 
 

Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: 
теорія, методологія, практика: монографія. Тітаренко Г.Б.  – Київ : 
Кондор-Видавництво, 2016. – 400 с. Обкладинка м’яка.  Ціна – 200,0 грн 

У монографії розглянуто та науково обґрунтовано теоретико-методологічні, методичні і 
прикладні аспекти державного регулювання розвитку національної інноваційної системи як 
інституціональної структури управління інноваційними процесами в економіці країни в 
умовах інтеграційних змін. 

 
Шкільне харчування в сучасній Україні: підручник. Ростовський 

В.С. – К.: ТОВ «Кондор-Видавництво», 2017. – 120 с. ISBN 978-617-7278-78-
7. Обкладинка м’яка. Ціна – 80,0 грн 

У посібнику викладені теоретичні основи технологічної обробки харчових продуктів і її 
вплив на їх харчову цінність, дана характеристика технологічних процесів. Багато уваги 
приділено збереженню вітамінів в готовій продукції.  

Для студентів вищих учбових закладів, що навчаються спеціальностям харчової 
промисловості. 

 

Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та 
перспективи: Монографія. Горбач Л. М. – К.: Видавництво-Кондор, 2016. – 
360 с.  Ціна – 250,0 грн 

Монографія присвячена аналізу сучасних теорій та методології феномену інновацій. У 
роботі акцентується увага на проблемних питаннях класифікації інновацій загалом та 
екологічних інновацій зокрема, екологічно спрямованої інноваційної діяльності. Особлива 
увага приділяється регіональній політиці екологічно спрямованого інноваційного розвитку.  

Досліджено сутність екологічних інновацій як пріоритетного напрямку сталого 
розвитку. Здійснено оцінку інноваційної діяльності в Україні, а також аналіз фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності у природокористуванні. Визначено проблеми й 
перспективні напрямки щодо розробки і впровадження екологічних інновацій, окреслено 
пріоритети інноваційного забезпечення екологічного розвитку.  

Видання розраховане на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, 
наукових працівників.  

 
Перевезення спеціальних вантажів. Підручник/ Габріелова Т. 

Ю., Литвиненко С. Л., Баннов О. В. Київ, 2015 р. – 456 стор. Обкладинка 
м’яка. Ціна – 340 грн 

Викладено основи перевезень спеціальних вантажів різними видами транспорту. 
Показано особливості перевезення різних категорій спеціальних вантажів повітряним, 
залізничним, автомобільним та морським транспортом. Надана класифікація, загальні умови 
перевезення, принципи ідентифікації. упакування. маркування та оброблення вантажів, а 
також особливості оформлення документації, транспортні засоби, що використовуються при 
перевезенні, та засоби, які використовуються при зберіганні спеціальних вантажів. Наведено 
особливості організації авіаційних чартерних перевезень. Для студентів, які навчаються за 
напрямом підготовки «Транспортні технології на (повітряному транспорті)». 



HR-менеджмент у публічному управлінні: навч. посібн. / О. М. 
Руденко І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, В. Г. Маргасова. – Київ : Кондор-
Видавництво, 2017. – 124 с. Обкладинка м’яка.  Ціна – 90,0 грн 

У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для 
фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління 
людськими ресурсами, методологія управління персоналом і формування системи 
управління персоналом, стратегічне управління персоналом і планування кадрової роботи в 
організації, технологія управління персоналом і його розвитком, а також питання управління 
поведінкою персоналу організації та оцінки результатів його діяльності. 

Посібник розрахований на студентів і аспірантів, які вивчають проблеми управління 
персоналом організації, а також фахівців, що беруть участь у формуванні системи 
управління персоналом і системи управління організацією і в цілому, що працюють з 
кадрами в ринкових умовах функціонування вітчизняної економіки. 

 
Історія та теорія місцевого самоврядування: навч. посібн. / О. М. 

Руденко І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, В. Г. Маргасова. – Київ : Кондор-
Видавництво, 2017. – 226 с.  Обкладинка м’яка.  Ціна – 125,0 грн 

В навчальному посібнику висвітлюються питання сутності та основних понять 
місцевого самоврядування, історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні зарубіжні 
моделі місцевого самоврядування та практики діяльності місцевої влади в зарубіжних 
країнах, сучасна теорія і практика місцевого самоврядування в Україні. 

Представлений навчальний посібник можна рекомендувати для вивчення питань 
місцевого самоврядування студентам за напрямом «Публічне управління та 
адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Також посібник розрахований на 
учнів коледжів, слухачів регіональних центрів підготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців. Рекомендується для самоосвіти посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. 

 
Місцеве самоврядування: словник-довідник: навч. посібн. / [уклад. 

О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, О.М. Іваницька, О.В. 
Червякова, А.Є. Шевченко, О.В. Михайловська, Б.Н. Гечбаія].–Київ : 
Кондор-Видавництво, 2017. – 182 с. Обкладинка м’яка.  Ціна – 110,0 грн 

 
Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні 

властивості, відношення та зв’язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. В 
основу формування даного словника покладено концепцію визначення категоріального 
апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення системних складових 
місцевого самоврядування та відповідних морфологічних моделей. 

Словник розрахований на науковців, працівників органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, інших фахівців, які професійно займаються проблемами теорії та 
практики місцевого самоврядування. 

 
Технічне креслення та комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для 

підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних 
закладах.:  П.П.Волошкевич, О.О.Бойко, П.А.Базишин, Н.О.Мацура – Київ: 
Кондор-Видавництво – 2017. – 230 с. Обкладинка тверда. Ціна – 140,0 грн 

 
У навчальному посібнику «Технічне креслення та комп’ютерна графіка для підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» представлені  
розділи, які охоплюють основні вимоги до виконання креслень, а саме: проекційне, 
машинобудівне, складальне креслення, деталювання складального креслення. Окремим 
розділом подано практикум з машинобудівного креслення та використання комп’ютерної 
графіки для створення креслень. 

Рекомендований для учнів та викладачів креслення ПТНЗ. 
 



Устаткування закладів ресторанного господарства: підручник / 
Доценко В.Ф., Губеня В.О. – Київ: Кондор-Видавництво, 2016. – 636с. 
Обкладинка тверда. Ціна – 340,0 грн 

 
Розглянуто будову та принцип роботи механічного, теплового, холодильного та 

немеханічного устаткування закладів ресторанного господарства. Наведено наукові основи 
механічного, теплового та холодильного оброблення харчової сировини. Надано рекомендації 
щодо технічного оснащення закладів ресторанного господарства. Підручник містить приклади 
технологічних розрахунків механічного та холодильного устаткування. 

Підручник корисний для студенів та викладачів, діяльність яких пов'язана з технологією 
продукції ресторанного господарства, організацією виробництва та проектування підприємств 
ресторанного бізнесу. 

 
Військова психологія: методологічний аналіз: навчальний посібник. 

Лісовський П.М.  – Київ: Кондор-Видавництво, 2017. – 290 с. Обкладинка 
тверда. Ціна – 200,0 грн 

 
У навчальному посібнику викладено основи військової психології, що розглядають 

актуальні питання поведінки воїна-захисника країни. Це дозволить оволодіти 
методологічними основами важливих знань та практичної майстерності, зокрема, в галузі 
соціальної психології. При цьому акцентується увага на шляхетній (благородній, 
волонтерській, лицарській) конституції особистості, якій надається концептуальний аналіз. 

Посібник розраховано на студентів, курсантів, військовослужбовців, науковців та 
співробітників спецслужб. 

 

Перша світова війна у фокусі історії (дипломатичні та політичні 
колізії Великої війни) : монографія / Наукова редакція д.і.н. проф. 
С.С.Трояна. – Київ:Кондор-Видавництво, 2016. – 352 с. ISBN 978-617-7278-
98-5. Обкладинка тверда. Ціна – 230,0 грн. 

 
Колективна монографія – третя з серії наукових праць із історії світових воєн – 

присвячена 100-річчю Першої світової війни. Авторські дослідження у вигляді окремих 
змістовно і тематично пов’язаних розділів акцентують увагу на складних і часто 
суперечливих проблемах періоду Великої війни і облаштування повоєнного світу. Наукові 
розвідки охопили широке коло теоретико-концептуальних, політичних, суспільних і 
міжнародних питань досліджуваного періоду. 

Праця скерована до міжнародників, істориків, політологів і соціологів; до студентів, які 
навчаються на відповідних спеціальностях; а також до всіх, хто цікавиться історією 
міжнародних відносин періоду Першої світової війни. 

 
Лісокультурні методи фітомеліорації піщаних літоземів зеленої зони 

міста Києва: Монографія/ Бровко Д.Ф., Бровко Ф.М. – К. : Кондор-
Видавництво, 2017. – 262 с. КОЛЬОРОВА. Обкладинка тверда. Ціна – 350 
грн. 

У монографії наведено класифікації пісків техногенного походження, перебіг їх 
природного заростання, а також охарактеризовано методи їх механічного й хімічного 
закріплення та фітомеліорації. Розглянуто кількісні показники запасів продуктивної вологи у 
пісках. Показано значення лесовидних суглинків для оптимізації їх водно-фізичних 
властивостей та їхній вплив на приживлюваність живців, пагоноутворення й ризогенез, на 
водний режим листя у живцевих саджанців листяних деревних рослин. Опрацьовано 
лісокультурні методи фітомеліорації піщаних літоземів. 

 Розрахована на фахівців, які займаються фітомеліорацією пісків, на науковців, 
лісознавців, а також студентів, що навчаються за спеціальністю лісове і садово-паркове 
господарство. 

 



Регулювання розвитку галузі аквакультури: в таблицях і схемах: 
методичні вказівки. Вдовенко Н.М., Шарило Ю.Є. – Київ: Кондор-Видавництво, 
2016. – 44 с. Обкладинка м’яка. Збільшений формат. Ціна – 80,0 грн 

Викладено методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Економіка 
рибогосподарських підприємств» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Водні 
біоресурси та аквакультура». 

 
Маловідходні технології демінералізації води : монографія. Трус І.М. – 

Київ: Кондор-Видавництво, 2017. – 250 с. Обкладинка м’яка. Ціна – 130,0 грн 
Робота присвячена розробці наукових підходів і наукових основ процесів 

демінералізації води, переробки засолених концентратів та елюатів з отриманням розчинів 
хімічних реагентів, будівельних матеріалів, створення комплексних безвідходних технологій 
очищення природних та стічних солонуватих вод для екологічно безпечних систем 
водокористування. Розроблено технологію ефективного пом’якшення концентратів 
баромембранного знесолення води при застосуванні синтезованих доступних 
алюмініймістких коагулянтів, що дозволяє значно скоротити затрати на очищення води, з 
подальшою переробкою даних осадів водоочищення в будівельній індустрії. Розглянуті 
процеси попереднього іонообмінного розділення сульфатів, хлоридів та нітратів з 
подальшим очищенням вод на зворотньоосмотичних установках, що дає можливість 
переробки даних концентратів з утворенням цільових продуктів. Представлено технологію 
реагентної переробки регенераційних розчинів, що дозволяєх їх багаторазове використання з 
утворенням гіпсу, який є будівельним матеріалом. Вивчено процеси баромембранного 
знесолення мінералізованих вод та вплив на них попередньої стабілізаційної обробки води, 
що дозволяє широко використовувати нанофільтраційні та зворотньоосмотичні установки. 
Показано, що в нанофільтраційних концентратах накопичуються іони жорсткості та 
сульфати, за низької селективності даних мембран до хлоридів та однозарядних катіонів. 
Розроблено процеси електрохімічної переробки концентратів баромембранного очищення 
води та регенераційних розчинів з утворенням кислоти, лугу та розчинів для знезараження 
води. 

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, викладачів та студентів 
вузів. 

 
Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : 

монографія. Забаштанський М.М. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 382 с 
Обкладинка м’яка.  Ціна – 180,0 грн 

У монографії висвітлюються сучасні проблеми фінансового забезпечення розвитку 
концесійних відносин в Україні. Концесія на сьогодні є найбільш вдалим інструментом 
підвищення ефективності управління державним та комунальним секторами економіки, який 
дає можливість задовольняти потреби споживачів товарів, робіт, послуг, здійснювати 
розширене відтворення основного капіталу. Належне управління державним і комунальним 
секторами визначає рівень їх фінансового забезпечення, можливість впровадження 
передових інноваційних технологій, результативність функціонування, особливості цінової 
політики, інвестиційну привабливість. Основна увага приділена механізму фінансового 
забезпечення розвитку концесійних відносин, спрямованого на формування достатнього 
обсягу фінансових ресурсів, необхідного для забезпечення ефективного функціонування 
об’єктів державної і комунальної власності, забезпечення розвитку реального сектору 
економіки. Дається оцінка стану практики концесійних відносин, здійснюється моніторинг 
впливу фінансового забезпечення державного і комунального секторів на результативність їх 
функціонування. Узагальнено зарубіжний досвід фінансового забезпечення розвитку 
концесійних відносин та виокремлено його основні переваги. 
          Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які приймають рішення щодо 
фінансового забезпечення державного і комунального секторів концесійних відносин та 
результативності їх функціонування, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів 
економічних вишів.  

Друкується в авторській редакції з авторського оригіналу 



Соціальна візуалістика і медіа-візуальність : навчальний посібник. / 
Батаєва К.В. – Київ: Кондор-Видавництво, 2016.  – 344 с. ISBN 978-617-
7458-01-1. Обкладинка тверда. Ціна – 230,0 грн. 

У навчальному посібнику розглянуті сучасні методи соціальної візуалістики – дисципліни, 
що вивчає теоретичні аспекти конструювання візуальності (соціокультурні типи візуального 
сприйняття) та досліджує візуальні практики в контексті мас-медіа й повсякденного життя. 

Для студентів, аспірантів та викладачів соціологічного, філософського, гуманітарного 
факультетів, факультету журналістики, а також працівників ЗМІ, рекламних, медійних агентств 
та широкого кола інтелектуалів. 

 
Стратегічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. усіх спец. 

/ О. В. Кочетков, О. М. Кобилкін, С. В. Кобилкіна, Ю. Г. Бережна, Р. В. 
Марков, А. М. Брагінець ; за ред. проф. О. В. Кочеткова. – 3-є вид., випр. – 
Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 412 с. Обкладинка тверда.  Ціна – 260,0 
грн 

Даний посібник містить теоретичний, методологічний та практичний матеріал з основ 
комплексного діагностичного аналізу фінансово-економічного стану підприємств; формування 
стратегії та прогнозування їх економічного розвитку. Розкрито специфіку стратегічного аналізу 
щодо аграрних підприємств. 

Начальний посібник «Стратегічний аналіз» розрахований на студентів усіх спеціальностей, 
докторантів, викладачів. 

 
Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення підприємств 

дорожньо-транспортного комплексу : монографія [А.В. Базилюк та ін.]; за 
ред. д-ра екон. наук, проф. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016 р. – 238 с. 
ISBN 978-617-7278-92-3. Обкладинка м’яка. Ціна – 180,0 грн 

У монографії досліджується процес фінансового та обліково-аналітичного забезпечення 
підприємств дорожньо-транспортного комплексу України, розглядається його сучасний стан, 
перспективні тенденції та закономірності розвитку. У роботі обґрунтовані економічні наслідки 
дефіцитного фінансування та пропонується методичні рекомендації щодо впровадження 
інклюзивної моделі соціально-економічного розвитку, яка створить передумови для розширеного 
фінансування у сфері автотранспортного комплексу і економіки в цілому. Розроблено механізм 
формування міжгалузевих мультиплікативних ефектів в економіці в результаті змін в 
транспортній галузі. Методичне забезпечення формування системи нормативів фінансових 
витрат на утримання автомобільних доріг дозволить покращити транспортно-експлуатаційні 
показники автомобільних доріг загального користування. Сформовано основні напрями та 
тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної політики підприємств дорожньо-
транспортного комплексу. 

Основною практичною перевагою монографії є розділ з обліково-аналітичного 
забезпечення дорожньо-транспортного комплексу. Монографія розрахована на широке коло 
фахівців, які займаються організацією фінансів і бухгалтерським обліком на транспортних 
підприємствах. Рекомендується для фахової підготовки та підвищення кваліфікації, задовольнить 
потреби фахівців, що вже працюють у транспортній галузі і дорожньому господарстві, стане у 
нагоді держслужбовцям, викладачам навчальних закладів, студентам, всім тим хто цікавиться 
питаннями фінансового і обліково-аналітичного забезпечення підприємств дорожньо-
транспортного комплексу. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ГОТУЮТЬСЯ ДО ДРУКУ 
 

Торговельне підприємництво. Навчальний посібник. Балджи М.Д. – К.: Кондор-Видавництво, 2017.  
Навчальний посібник розроблено за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

у вищих навчальних закладах, рекомендованої Європейською кредитно-трансферною системою. У посібнику 
викладено теоретико-методологічні та прикладні положення торговельного підприємництва, його організації та 
управління. Навчальний посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів та аспірантів, що 
навчальються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

 
Управління конкурентоспроможністю підприємств: підручник. [П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О., 

Шумська С.С., Федорченко Н.В., Гелич А.О., П’ятницький Д.В.]. / за заг. ред. д-р. екон. наук., проф. 
Г.Т. П’ятницької. – К.: Кондор-Видавництво, 2017.  

У підручнику розкрито сутність конкуренції і конкурентоспроможності, методики оцінки 
конкурентоспроможності продукції, послуг, персоналу, підприємства, галузі, національної економіки; наукові 
підходи та принципи управління конкурентоспроможністю підприємств на ринку товарів та послуг на різних рівнях 
управління: оперативному, тактичному, стратегічному, глобальному. Описані способи виходу на міжнародні ринки 
та дані рекомендації щодо їх застосування. Розкрито основні положення щодо фінансової підтримки 
конкурентоспроможності на мікро- і макрорівнях, правового забезпечення конкуренції в Україні.  

Основне місце у підручнику займає характеристика та аналіз конкуренції та конкурентоспроможності у 
галузях/видах економічної діяльності, що надають різні послуги: туризмі, готельному і ресторанному господарстві, 
торгівлі, банківській справі, виставковій діяльності. Підручник  може  бути корисним для аспірантів, викладачів, 
менеджерів, підприємців. 

 
Страховий менеджмент: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з 

англійською мовою навчання. Карцева В.В., Фисун І.В., Горбунова О.А. Англ.мовою.   
У навчальному посібнику визначені особливості управління у страховому бізнесі. Розглянуто сутність і 

значення страхового менеджменту, ресурсний потенціал, структуру й органи управління страховика, комунікації 
та інформаційне забезпечення страхового менеджменту. Значна увага приділена плануванню у страховій 
діяльності, страховому маркетингу, управлінню відбором ризиків, урегулюванню страхових претензій, управлінню 
грошовими потоками, фінансовою надійністю та організації проведення фінансового моніторингу у страхових 
компаніях. Кожна тема має питання для самоконтролю, глосарій, тестові завдання, рекомендовані інформаційні 
джерела. Посібник розрахований на англомовних студентів вищих навчальних закладів. 

 
Конструювання корсетних виробів. Бурда Тетяна Григорівна– К.: Кондор-Видавництво, 2017.  

 У даному навчальному посібнику наведено короткі історичні відомості про походження корсетних виробів, 
що дає можливість відчути вплив різних епох на даний виріб у відповідності до вимог, пов’язаних з умовами 
життя і моди. 

    Посібник містить рекомендації, які необхідно враховувати перед виготовленням лекал, таблиці вихідних 
даних для побудови корсетних виробів, знімання мірок з фігури замовника,та надано розрахунки і побудову 
креслень корсетних виробів (корсет,  комбідрес, бюстьє, бюстгальтер). 

     Для зразка відтворена розробка вихідної модельної конструкції корсетних виробів на основі сукні 
прилеглого силуету, на базі якої можна побудувати креслення даних виробів різних фасонів. 

     Посібник може використовуватися, як викладачами і майстрами виробничого навчання на уроках, так і 
учнями, при самостійній підготовці та слухачами при дистанційному навчанні з професії «Закрійник IV розряду» 

 
Фінансовий облік. Частина 1. Навчальний посібник. Н.М.Позняковська, Ю.В.Довгалець – К.: 

Кондор-Видавництво, 2017. Навчальний посібник написаний відповідно до навчального плану підготовки 
бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Навчальний посібник містить програму, вказівки щодо 
вивчення тем, плани практичних занять, вправи, задачі, тести, тематики самостійної та індивідуальної роботи, 
список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни. 

Використання даного посібника дозволить засвоїти і структурувати теоретичні знання та набути 
практичних навиків ведення обліку активів підприємства. 

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних 
закладів, бухгалтерів-практиків, аудиторів. 

 
Візуальне від античності до постсучасності: навчальний посібник / К. В. Батаєва. – Київ: Кондор-

Видавництво, 2017. – с. Обкладинка м’яка. У навчальному посібнику проаналізовано історико-філософський та 
соціокультурний процес становлення візуальної парадигми від античності до постсучасності; виявлені 
особливості візуального світосприйняття людини за різних історико-культурних контекстів.  

Для студентів, аспірантів та викладачів філософського,соціологічного, гуманітарного факультетів, 
факультету журналістики, а також фахівців в галузі візуалістики, візуальної соціології, культурології та філософії. 



Фізика. Підручник для екологів та біологів / Новоселецький М.Ю., Нечипорук Б.Д., Лико Д.В. Лико 
С.М. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 248 c. Обкладинка м’яка. Розглянуті основні положення, закони і 
теорії курсу фізики для студентів спеціальностей екологія, біологія, які мають справу з вивченням живих 
організмів і довкілля. 

Аналізуються фізичні процеси, які мають місце в живому організмі, і механізми, які становлять основу 
життєдіяльності людини, тварини і рослини під впливом навколишнього середовища. Викладені проблеми впливу 
зовнішніх факторів на живі організми та їхньої можливості реагувати на ці фактори. Приділена увага принципам 
дії і можливим застосуванням сучасних фізичних методів і приладів у практичній діяльності майбутнього 
спеціаліста. 

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, а також учнів 
середніх навчальних закладів. 

      
Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація/ Навч.посібник/ П.М. Лісовський – 

К.: Кондор-Видавництво, 2017.  У навчальному посібнику висвітлено сучасні  проблеми міжнародних відносин у 
контексті ментальності, геополітичних та економічних інтересів, а також системного аналізу глобалізацій них 
процесів. Це розглядається в їх критеріальному вимірі, серед яких означено сутність сучасних тенденцій в освіті, 
науці та виховання. Особливе місце у посібнику займають проблеми кібербезпеки як запоруки якості виховання 
підростаючого покоління, спрямованих на розвиток інноваційного типу особистості. 

Посібник розраховано на студентів, викладачів та широкого кола читачів. 
 
Менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ. / Тимохова Г. Б., Білокінь Т. А. – К.: Кондор-

Видавництво, 2017.  У навчальному посібнику розкрито сутність, закони, закономірності, принципи, функції та 
методи здійснення ефективного менеджменту організацій. Для урізноманітнення підходів до вивчення матеріалу 
використовуються кросворди та криптограми, які гармонійно доповнюють процес освоєння курсу. Практичні 
завдання містять контрольні запитання, тести та ситуаційні задачі Завдання дають змогу узагальнити 
теоретичний матеріал та поглибити його розуміння, частково апробувати навички, застосовувати управлінський 
інструментарій на практиці. Викладений матеріал спонукає до організації аудиторної та самостійної роботи 
студентів в умовах кредитно-модульної системи, сприяє зміцненню практичних навичок і вмінь. Може бути 
використаний студентами вищих навчальних закладів. 

 
Будівельне матеріалознавство. Підручник. Дворкін Л.Й., Лаповська С.Д.  К.: Кондор-Видавництво, 

2017. У підручнику наведено наукові основи будівельного матеріалознавства і характеристика основних 
матеріалів. Висвітлюються теоретичні уявлення про структуру та склад будівельних матеріалів, процеси. 

Книга призначена для студентів і аспірантів будівельних університетів і факультетів. 
 
Будівельне матеріалознавство. Construction Materials. Навчально- довідковий посібник. Дворкін 

Л.Й. К.: Кондор-Видавництво, 2017.  
У посібнику подано короткі відповіді українською та англійською мовами на основні питання навчальної 

дисципліни "Будівельне матеріалознавство" для студентів, аспірантів будівельних спеціальностей вищих 
навчальних закладів та інженерно-технічних робітників підприємств будівельних матеріалів. Посібник сприятиме 
оволодінню спеціалістами навичками професійної англійської мови. 

 
Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває : монографія. Марія Моклиця. – 250 

с. К.: Кондор-Видавництво, 2017.  
У монографії висвітлюються філософські, психологічні і філологічні аспекти алегоричного мовлення; 

теоретико-літературні, міфокритичні і герменевтичні дискурси у вивченні алегорії. Розглядається алегорична 
образність міфів (алегорії потягів, страхів, двоїстості, страждань), жанровий потенціал алегорії (пропонується 
концепція алегорії як метажанру), стилетвірні інтенції алегорії, зокрема, доводиться теза про ключову роль 
алегорії в експресіоністському стилі. В алегоричному розрізі аналізується творчість низки українських 
письменників (Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, О.Кобилянської, В.Стефаника, О.Турянського, Є. Маланюка, 
В.Стуса). 

 
Модернізм в українській літературі ХХ століття : навчальний посібник. Марія Моклиця.  – 260 с. – 

К.: Кондор-Видавництво, 2017.  
У посібнику подана панорама модерністських стилів української літератури ХХ століття. На основі 

психологічної концепції модернізму і особливостей творчого процесу проаналізовані тексти письменників-
модерністів. У контексті символізму розглянуто творчість А.Кримського, Лесі Українки, Д.Загула, Грицька 
Чупринки, П.Карманського, Є.Плужника, в контексті експресіонізму – творчість О.Кобилянської, М.Коцюбинського, 
Т.Осьмачки, Є.Маланюка, О.Ольжича. Футуризм показано у творах Михайля Семенка і П.Тичини, сюрреалізм – у 
творчості В.Підмогильного, Домонтовича, Б.-І.Антонича, В.Свідзинського.  


