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Чала, Ніна Дмитрівна. 
 Бюджетна система : навч. посіб. / Н. Д. Чала, 
Л. В. Лазоренко.  К. : Знання, 2010.  223 с.  
 

  У навчальному посібнику розкрито економічні основи 
бюджету, його роль в економіці країни. Значне місце 
відведено аналізу характеристик формування дохідної та 
видаткової частин Державного бюджету України, системі 
міжбюджетних відносин в Україні. Розглянуто процедуру 
бюджетного процесу та діяльність органів оперативного 
управління бюджетом. Особливістю посібника є його 
практичне спрямування, наявність тестів, завдань для 
семінарських занять і самостійної роботи студентів. 
  Для студентів вищих навчальних закладів очної, 
заочної та дистанційної форм навчання економічних і 
юридичних спеціальностей, слухачів системи перепідготовки 
і підвищення кваліфікації у галузі державного управління, 
працівників органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Книга буде також корисною аспірантам, 
державним службовцям, народним депутатам усіх рівнів, 
усім, хто цікавиться бюджетною проблематикою. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 

Димитрова, Людмила Михайлівна. 
 Соціологія управління та організацій : навч. 
посіб. / Л. М. Димитрова.  К. : Політехніка, 2003.  
128 с. 
 

  Здійснено синтез двох галузевих соціологій - 
соціології управління та соціології організацій, які базуються 
на спільних законах, принципах, методах управління.   
  Розглянуто суб'єкти та об'єкти управління, закони й 
закономірності їх взаємодії. Навчальний посібник складено 
на основі робочої навчальної програми для студентів усіх 
форм навчання факультету соціології. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
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Ахметов, Наиль Сибгатович. 
 Общая и неорганическая химия : учеб. для 
вузов / Н. С. Ахметов.  4-е изд., испр.  М. : Высш. 
школа ; Академия, 2001.  743 с. 
 
  На современном уровне рассмотрены основные 
понятия и законы химии: строение вещества, химическая 
связь (метод молекулярных орбиталей, метод валентных 
связей, зонная теория кристаллов), важнейшие положения 
химической термодинамики и химической кинетики, методы 
исследования структуры веществ (3-е - 1998 г.) Химия 
элементов изложена на основе периодического закона Д.И. 
Менделеева с привлечением структурных и 
термодинамических представлений. 
  Для химико-технологических специальностей вузов, 
университетов и педагогических вузов. 
 

 
 

АНТЛ (1) 
 

 

Барроу, Колін. 
  Бізнес-план : практ. посіб. : пер. з 4-го англ. 
вид. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун.  К. : Знання, 
2005.  434 с. 
 

  Це переклад українською мовою добре відомого 
фахівцям практичного посібника із бізнес-планування. Він 
витримав видання багатьма мовами й успішно 
використовується тисячами читачів, які зацікавлені в тому, 
щоб навчитися складати бізнес-плани для підприємств, що 
тільки створюються або розвиваються. Посібник створено на 
основі Програми з підприємництва Крен-філдської школи 
менеджменту. У ньому в доступній формі даються практичні 
професійні поради, як приступити до пошуків та підготовки 
матеріалів для складання бізнес-плану, розкривається, яким 
чином у бізнес-плані мають бути відображені маркетинг, 
фінанси та законодавство, наводиться 20 завдань з 
діаграмами, схемами та живими прикладами з реальних 
бізнес-планів. Особлива увага приділена новітнім 
інформаційним технологіям із використанням можливостей 
Інтернету. Переклад здійснено з четвертого, переробленого і 
доповненого англійського видання. 
  Для керівників підприємств і організацій, підприємців, 
а також для студентів економічних спеціальностей, 
викладачів, слухачів шкіл бізнесу. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 
Умовні позначення: 
 ЧЗГИ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419). 
 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Харкянен, Людмила Василівна. 
  Макроекономіка : навч. посіб. / Л. В. 
Харкянен.  3-тє вид., доп.  К. : Каравела, 2011.  
248 с. 
 

  У навчальному посібнику стисло висвітлюються 
механізми ринкової економіки та динамізм усіх 
взаємовідносин у суспільстві, пов'язаних з ринком. Посібник 
побудовано за модульним принципом. Кожна тема 
супроводжується питаннями для самоперевірки та 
обговорення на практичних заняттях, розширеним 
термінологічним словником та рекомендованою літературою. 
Контрольні роботи до кожного модуля складаються з набору 
завдань та задач (тестів), які охоплюють усі основні питання 
цієї дисципліни. 
  Призначений для студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів та викладачів для використання у процесі 
підготовки спеціалістів економічного профілю. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Кучеренко, Віктор Романович.  
  Бізнес-планування фірми : навч. посіб. / В. Р. 
Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан.  К. : 
Знання, 2006.  423 с. 
 

  У посібнику розглядаються найважливіші питання 
теорії й практики бізнес-планування підприємств. Особлива 
увага приділяється зовнішнім аспектам розробки бізнес-
плану, створенню в інвестора сприятливого враження від 
ознайомлення з діловим планом і зацікавленості у його 
реалізації, прийомам проектного аналізу, методам практичної 
реалізації нововведень маркетингової спрямованості. 
Наводяться поради з формування маркетингового підрозділу, 
товарної політики, фінансового обгрунтування проектів та 
застосування методів проектного менеджменту. 
  Для студентів, аспірантів і викладачів вищих 
навчальних закладів. Книга буде корисною також керівникам 
підприємств, підприємцям, усім, хто планує започаткувати 
або розвивати власний бізнес. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Лауреати Нобелівської премії 1901-2001: енцикл. 
довід. / упор.: С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. 
Солоіденко.  вид. ювіл.  К. : ДІА, 2001.  768 с.  
 

  В енциклопедичному довіднику «Лауреати 
Нобелівської премії» подано відомості майже про всю 
світову інтелектуальну еліту-провідних фізиків, хіміків, 
медиків, економістів, літераторів, суспільних діячів, хто, за 
заповітом Альфреда Нобеля, шведського інженера - хіміка й 
промисловця, були удостоєні Нобелівської премії впродовж 
1901-2001 рр.  
  Видання відрізняється певною новизною, 
всеосяжністю й толерантністю, гідно продовжуючи кращі 
традиції попередніх публікацій. Інформація про кожного 
лауреата коректно подана за уніфікованою схемою й 
ілюструється фотопортретом. 

 
 

ЧЗГИ (1) 
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Гращенко, Ірина Семенівна. 
 Організація сервісної діяльності : підручник / 
І.С. Гращенко, Я.В. Лісун, В.В. Хмурова.  К. : 
КНУТД, 2012-     . 
 Ч. 2.  2012.  404 с. 
 

  Підручник детально розкриває навчальний матеріал 
програми дисципліни «Організація сервісної діяльності». У 
підручнику розглянуто маркетингову діяльність в сфері 
послуг, управління якістю сервісної діяльністю, методи та 
моделі ціноутворення в сервісній діяльності. Розкрито 
питання аналізу витрат та прибутків на підприємствах 
побутового обслуговування, визначено особливості 
організації надання послуг. 
  Підручник призначений для студентів, аспірантів та 
викладачів, а також для спеціалістів, діяльність яких 
пов'язана з організацією сервісної діяльності.   
 

 
АНТЛ (7), 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (40) 
 

 

  Основи зовнішньоекономічних зв'язків : 
навч. посіб. / [В.В. Бугас, В.М. Козаченко, О.В. 
Романенко, О.А. Музиченко, В.Є. Афтанділянц].  
К. : КНУТД, 2012.  67 с. 
 

  Навчальний посібник «Основи зовнішньоекономічних 
зв'язків» складається з восьми глав. В них розкривається суть 
зовнішньоекономічних зв'язків, форми та їх види в зовнішній 
торгівлі, виробничій та фінансово-інвестиційній сферах 
діяльності, характеризуються механізми регулювання та 
вплив зовнішньоекономічної політики на зміст та структуру 
зовнішньоекономічних зв'язків, що проводяться державою.  
  Головна увага приділяється на необхідність 
оволодіння всіма видами та формами зовнішньоекономічних 
зв'язків в умовах ринку, та переводу економіки України на 
інвестиційно-інноваційний шлях розвитку. 
 

 
АНТЛ (7), 
ЧЗГИ (3), 
АСиМК (40) 
 

Умовні позначення: 
 ЧЗГИ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419), 
 АСиМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273). 
  
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 
 
 


