
Шановні викладачі! 

 Бібліотека Черкаського Інституту ДВНЗ «Університет банківської 

справи» пропонує Вам список видавництв України, які   друкують та  

розповсюджують навчальну, довідкову та технічну літературу  для ВНЗ. 

На їх сайтах Ви зможете ознайомитись з книжковими новинками та 

дізнатися про умови публікації своїх видань.  

 Видавництво «Алерта» Видання юридичної та економічної 

літератури для вищих навчальних закладів.  

 Видавництво «Знання» пропонує підручники,  навчальні 

посібники, монографії , практикуми для Вищих навчальних закладів з 

економіки, політології, соціології , української мови,  англійської мови,  

математики , технічних інженерних спеціальностей , менеджменту,  

маркетингу,  бухгалтерського обліку,  фінансового обліку.  

 Видавництво «Центр навчальної літератури» Видання 

навчальної та іншої літератури України: підручники, словники, 

енциклопедії,  книги для навчання, книги на CD , книги-новинки, практичні 

та навчальні посібники, кодекси та законодавчі акти.  
 

 Видавництво «Діалектика» Випускає нові 

книги вітчизняних і закордонних авторів. На сайті видавництва Ви завжди 

зможете знайти книжкові новинки з актуальних питаннях комп'ютерних 

технологій, економіки й бізнесу 

 Видавництво «Львівська політехніка» Видає навчальну, 

наукову, довідкову та навчально-методичну літературу. Основна 

спеціалізація Видавництва Львівської політехніки – навчальна, 

навчально-методична, наукова, довідкова література для вищої школи.  

Видавництво «Наукова думка» Найголовніший напрям 

діяльності «Наукової думки» — випуск фундаментальних та 

узагальнюючих  наукових монографій українських учених, видання творів 

історико-культурної спадщини українського народу. 

http://www.alerta.kiev.ua/
http://znannia.com.ua/
http://znannia.com.ua/
http://cul.com.ua/
http://www.knigka.org.ua/dialektika.html
http://www.vlp.com.ua/
http://www.ndumka.kiev.ua/


Видавництво «Ліра-К» Видання підручників, 

навчальних посібників, наукових видань з усіх галузей знань для 

студентів вищих навчальних закладів. 

   Видавництво «Книги - XXI»  видає посібники з економіки, 

інформатики, туризму, історії, філології. 

 Видавництво «Академія». «Академвидав» спеціалізується 

на виданні посібників та підручників для різних спеціальностей вищої 

школи, довідковій та науковій літературі. 

Видавництво «Каравела» Видання та розповсюдження 

підручників, навчальних посібників, монографій, енциклопедій та 

наукової літератури для вищих навчальних закладів України. 

 Видавництво «Магнолія 2006» Львівська видавнича фірма 

"Магнолія-2006" пропонує навчальну літературу з суспільно-

гуманітарного, економічного, природничо-технічного та медичного 

напрямків.  

Видавництво «Кондор» Найкраще українське 

видавництво. Багатий вибір, широкий асортимент книжок, гарантована 

якість, найнижчі ціни. 

Видавництво «Юрінком Інтер» Провідне 

видавництво, що забезпечує юридичною літературою правоохоронні та 

судові органи, навчальні заклади та наукові установи. 

Видавництво «Право»  Випускає наукову, 

навчальну, довідкову літературу з правової тематики та забезпечує 

юридичною літературою навчальні заклади та наукові установи, 

правоохоронні та судові органи, а також практикуючих юристів, які 

працюють в установах і організаціях та на підприємствах різних форм 

власності. 

http://www.lira-k.com.ua/
http://www.books-xxi.com.ua/
https://academia-pc.com.ua/
http://www.caravela.kiev.ua/menus/view/159/
http://www.magnolia.lviv.ua/?page_id=15
http://condor-books.com.ua/
https://yurincom.com/
http://pravo-izdat.com.ua/ADMINISTRATYVNO-zemelne-pravo-Ukrayiny?manufacturer_id=11


  Видавництво «Юридична думка» здійснює випуск у світ 

і розповсюдження довідкових, наукових, навчальних та інших видань у 

галузі права і суміжних галузях науки та практики, а також періодичних 

видань. 

 Видавництво «Новий світ-

2000» Львівське видавництво «Новий Світ-2000» має широку тематичну 

направленість : навчальна література з філософії, соціології, економіки, 

політології, права, історії, техніки та інформатики. 

 Видавничо-книготорговельне підприємство «Патерик»  

пропонує навчальну літературу видавництв України та зарубіжжя з 

тематики: економіка, право, гуманітарні науки, художня література. А 

також книги на електронних носіях. 

  Видавництво «Олді плюс» спеціалізується на посібниках і 

підручниках для різних спеціальностей вищої школи, довідковій та 

науковій літературі. 

  Видавництво «Університетська книга» Основною 

спеціалізацією видавництва є навчальна література для вищих 

навчальних закладів.    

 

http://yurdumka.com/about
http://www.novsv2000.com.ua/index.php?c=serv
https://vidavnitstvo-paterik.uaprom.net/
http://oldiplus.com/
http://www.book.sumy.ua/

