
УКРАЇНСЬКІ ВИДАВНИЦТВА 

Шановні викладачі! 

Ми підготували список провідних українських видавництв, за допомогою 

якого ви зможете слідкувати за новинками науково-навчального 

простору і самостійно замовити потрібний документ. Для зручності 

подаємо електронну адресу цих видавництв. Коротка інформація про 

напрямки роботи допоможе вам обрати те чи інше видавництво. До 

речі, деякі з них - наші постійні й надійні партнери. 
 

 
 

Видавництво «Академвидав», «Академія» 

https://academia-pc.com.ua/ 

 

     Видавничий центр “Академія” і 

видавництво “Академвидав” — українські книжкові видавництва. 

Спеціалізуються на посібниках і підручниках для різних спеціальностей 

вищої школи, довідковій та науковій літературі. Основні дисципліни — 

літературознавство, мовознавство, філософія, логіка, етика, релігієзнавство, 

політологія, психологія, соціологія, історія, педагогіка, ділові комунікації, 

економіка, менеджмент, географія, екологія, математика, хімія та ін. 
 

 
 

Видавництво «Алерта» 

http://www.alerta.kiev.ua/ 
 

 

 

 

 

Основними напрямками діяльності є видання 

юридичної та економічної літератури для вищих навчальних закладів, оптова 

книготоргівля, а також комплектування наукових бібліотек, бібліотек вищих 

навчальних закладів. 
 

 

https://academia-pc.com.ua/
http://www.alerta.kiev.ua/


Видавництво «Вища школа» 

http://bukvoid.com.ua/info/publishers/Vishcha_shkola.html 

    Видавництво випускає підручники, 

посібники з усіх галузей знань для старшокласників, учнів коледжів, 

абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. У 

видавництві опрацьовують літературу з економіки і фундаментальних наук, 

філології і суспільних наук, природничих наук і медицини. Особлива увага 

приділяється створенню підручників і навчальних посібників з нових 

дисциплін, передбачених навчальними програмами. 
 
 
 

Видавничий Дім «Слово» 

www.Slovo.kiev.ua 

      Видавничий Дім «Слово» – компанія, що займається 

виданням та розповсюдженням навчальної літератури для ВУЗів та інших 

навчальних закладів. 
 
 
 

Видавництво «Знання» 

http://www.znannia.info/ 
 

     Спеціалізується на виданні переважно підручників 

і навчальних посібників для вищих навчальних закладів із різних галузей: 

економіки, політології, медицини, соціології, філософії, педагогіки, історії, 

правознавства, статистики, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського та 

фінансового обліку, реклами, української й англійської мов, математики, а 

також технічних спеціальностей. 
 
 

http://bukvoid.com.ua/info/publishers/Vishcha_shkola.html
http://www.slovo.kiev.ua/
http://www.znannia.info/


Видавництво «Каравела» 

www.caravela.kiev.ua 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Видавництво “Каравела” працює на книговидавничому ринку 

України понад 15 років. Спеціалізується на виданні підручників і навчальних 

посібників для ВНЗ з економічних, гуманітарних, природничих та технічних 

наук (історія, соціологія, політологія, філософія, педагогіка, психологія, 

право, екологія, хімія, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка, 

електротехніка, електроніка, економіка, менеджмент та ін.). 
 

 
 

Видавництво «Книги – ХХІ» 

http://www.books-xxi.com.ua/ 

Видавництво „Книги – ХХІ” на горизонтах українського 

книжкового ринку з’явилося порівняно недавно. Перші видавничі кроки 

розпочало у червні 2004 року. Спеціалізується на виданні та розповсюдженні 

навчальної літератури українською мовою з економіки, інформатики, 

туризму, історії, філології. Авторами підручників, навчальних посібників, 

наукових досліджень, хрестоматій тощо є викладачі-науковці вищих 

навчальних закладів України та зарубіжжя. 
 

 
 

Видавництво «Кондор»

http://www.caravela.kiev.ua/
http://www.books-xxi.com.ua/


www.condor-books.com.ua 

 

 

 
Компанія була заснована у 2001 році. 

Протягом цього часу не одне покоління студентів, учнів професійно- 

технічних закладів, коледжів, а також школярів та абітурієнтів підкорюють 

наукові вершини за підручниками та навчальними посібниками цього 

видавництва. Тематика літератури: економіка промисловості і сільського 

господарства, фінанси та банківська справа, юриспруденція, культура і 

мистецтво, туризм, медична та технічна література. 
 

 
 

Видавництво «Либідь» 

http://www.lybid.org.ua/vydavnytstvo 

Сьогодні «Либідь» є провідним видавництвом, що 

спеціалізується на випуску навчальної, наукової та довідкової літератури з 

філософії, філології, психології, історії, географії та ін. 

 
 

Видавництво «Ліра-К» 

https://lira-k.com.ua/ 

     Видання підручників, навчальних посібників, 

наукових видань з усіх галузей знань для студентів вищих навчальних 

закладів. 
 
 
 

Видавництво «Львівська політехніка» 

http://www.condor-books.com.ua/
http://www.lybid.org.ua/vydavnytstvo
https://lira-k.com.ua/


http://vlp.com.ua/about 

 Видає навчальну, наукову, довідкову, навчально- 

методичну літературу (підручники, посібники, монографії, конспекти лекцій, 

довідники, словники, навчально-методичні матеріали) для забезпечення 

навчального процесу у Львівській політехніці та багатьох навчальних 

закладів України. Зокрема, великий попит існує на видання з технічних і 

комп’ютерних наук, економіки, будівництва, архітектури. 
 
 

 

Видавництво «Магнолія» 

http://www.magnolia.lviv.ua/ 

 Львівська видавнича фірма “Магнолія-2006″ увійшла в 

книжковий світ України лише декілька років тому. Та сьогодні її видавничу 

продукцію, яка виробляється на власному сучасному поліграфічному 

устаткуванні, можна побачити в бібліотечних фондах майже всіх вищих 
закладів освіти України I, II, III, IV рівнів акредитації. Це, в основному, 

підручники і навчальні посібники, написані рідною мовою. Тематики: 

навчальна література з суспільно-гуманітарного, економічного, природничо- 

технічного та медичного напрямків. 
 

 
 

Видавництво «Навчальна книга-Богдан» 

www.bohdan-books.com 

http://vlp.com.ua/about
http://www.magnolia.lviv.ua/
http://www.bohdan-books.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Навчальна книга – Богдан" уже майже 20 років 

працює над забезпеченням потреб національної школи і вузу у навчальній 

літературі, створюючи нові оригінальні підручники, словники, методичні 

посібники, довідники та енциклопедичні видання, що відповідають сучасним 

світовим та державним стандартам. 
 

 
 

Видавництво «Наукова думка» 

www.ndumka.kiev.ua 

Видавництво «Наукова думка» - науково-

виробниче підприємство, академічна установа, що входить до складу НАН 

України. 

Працює за напрямом фундаментальних та узагальнювальних наукових 

монографій українських учених, видає найкращі твори історико-культурної 

спадщини українського народу. 
 

 
 

Видавництво «Нова книга» 

https://nk.in.ua/?v=3943d8795e03 

 

http://www.ndumka.kiev.ua/
https://nk.in.ua/?v=3943d8795e03


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Видавництво активно і впевнено працює на ринку 

навчальної книги України. Комплектує бібліотеки навчальних закладів усіх 

рівнів акредитації з питань медицини, технічних наук, сільського 

господарства, харчової і переробної промисловості, культури та мистецтв. 
 

 
 

Видавництво «Новий світ – 2000» 

http://www.novsv2000.com.ua/index.php?c=main 

 Львівське видавництво «Новий 

Світ-2000» працює на ринку України вже 15 років. Видавництво 

спеціалізується виключно на підготовці та виданні навчальних підручників 

та посібників, словників та довідників для студентів технікумів, коледжей, 

інститутів, університетів. Широкою є тематична направленість. Це навчальна 

література з філософії, соціології, економіки, політології, права, історії, 

техніки та інформатики. Усі видання мають гриф “Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України”. 
 

 
 

Видавництво «Олді-плюс» 

https://oldiplus.ua/ 

 

http://www.novsv2000.com.ua/index.php?c=main
https://oldiplus.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавництво вже 20 років є лідером по підготовці та 

виданню якісної наукової продукції: книг, підручників, навчальних 

посібників, монографій, наукової періодики і так далі. 
 

 
 

Видавництво «Патерик» 

https://vidavnitstvo-paterik.uaprom.net/ 

 Видавництво «Патерик » пропонує літературу 

видавництв України та зарубіжжя, тематика яких: економіка, право, 

гуманітарні науки, художня література тощо. А також прайс книг на 

електронних носіях, що містить понад 30 000 назв навчальних, 

інформаційних та аудіо-видань. 
 

 
 

Видавництво «Право» 

http://pravo-izdat.com.ua/ 

  Понад 20 років 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. 
 
 

https://vidavnitstvo-paterik.uaprom.net/
http://pravo-izdat.com.ua/


Видавництво «Університетська книга» 

http://www.book.sumy.ua/about 

 Основна спеціалізація - випуск наукової та 

навчальної літератури для вищих навчальних закладів. Видається якісна 

література з різних галузей знань. Марка видавництва добре знайома 

науковцям, викладачам і студентам. 
 
 

 

Видавництво «Центр навчальної літератури» 

www.cul.com.ua 

 

          Найбільша книготоргiвельна та 

видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу 

рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури. 
 
 

 

Видавництво «Юрінком Інтер» 

http://yurincom.com/ 

Провідне видавництво, що забезпечує 

юридичною літературою правоохоронні та судові органи, навчальні заклади 

та наукові установи. 
 
 

http://www.book.sumy.ua/about
http://www.cul.com.ua/
http://yurincom.com/

