
НТБ КНУТД 1 Січень-2013, Бібліодайджест 
 

 
 

 

Еш, Світлана Миколаївна. 
 Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. М. Еш.  
2-ге вид.  К. : ЦУЛ, 2011.  528 с. 
 
 Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові 
поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, 
тести, термінологічний словник. Форма і зміст посібника 
відповідають навчальній програмі з дисципліни «Фінансовий 
ринок» для підготовки ОКР «Бакалавр» напрямку «Економіка 
і підприємництво». 
 Для студентів економічних вищих навчальних 
закладів, які вивчають дисципліни «Фінансовий ринок», 
«Гроші та кредит», «Ринок фінансових послуг», «Ринок 
цінних паперів», «Біржова діяльність», «Фінансові ризики», а 
також для аспірантів, викладачів, практичних працівників 
фінансово-кредитної сфери. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

  Бюджетна система : підручник / ред. В. М. 
Федосов, С. І. Юрій.  К. : ЦУЛ ; Тернопіль : 
Економічна думка, 2012.  871 с. 
 
  У підручнику з урахуванням «Бюджетного кодексу» і 
«Податкового кодексу» висвітлюються питання теорії та 
практики формування й використання бюджету, особливості 
побудови і функціонування бюджетної системи України. 
Всебічно охарактеризовані її складові, система доходів, 
видатків бюджету і міжбюджетних відносин. Особливу увагу 
приділено видаткам на економічну діяльність і науку, 
соціально-культурні заходи, оборону, громадський порядок і 
управління. За структурою і змістом підручник відповідає 
нормативній програмі курсу. 
  Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, 
викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться питаннями 
формування і використання бюджету та функціонування 
бюджетної системи. 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 



НТБ КНУТД 2 Січень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Історія України: Джерельний літопис / ред.: В. І. 
Червінський, М. І. Обушний.  2-ге вид., випр. і доп. 
 К. : КВІЦ, 2012.  832 с. 
 
 Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють 
найважливіші події в історії України з найдавніших часів до 
сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні 
матеріали. 
 Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з 
літописних свідоцтв, юридично-правових документів, 
генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних 
матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих 
істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців. 
 

 
АГПИ (26) 

 

Сич, Євген Миколайович. 
 Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Є. М. 
Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко.  К. : ЦУЛ, 2012. 
 428 с.  
 
  У навчальному посібнику з позицій системного 
підходу розкрита сутність та особливості ринку фінансових 
послуг. Визначений економічний зміст основних видів 
фінансових послуг відповідно до типової програми курсу. 
Показані особливості надання фінансових послуг 
банківськими та іншими фінансово-кредитними установами. 
Наведений короткий словник термінів. 
  Видання розраховане для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрів, 
аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освти. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Буйницька, Оксана Петрівна. 
 Інформаційні технології та технічні засоби 
навчання : навч. посіб. / О. П. Буйницька.  К. : 
ЦУЛ, 2012.  240 с. 
 
 Посібник укладено відповідно програми курсу 
«Інформаційні технології та технічні засоби навчання», який 
є нормативною дисципліною навчального плану підготовки 
бакалаврів напрямів 6.010106 - соціальна педагогіка, 
6.030103 - практична психологія, 6.010102 - початкова освіта. 
 В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються 
для опрацювання й подання навчальних, консультативних та 
рекламних матеріалів. 
 Перевірити засвоєні знання під час проходження 
змістового модуля допоможуть студентам розроблені тестові 
завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на 
достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним 
тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних 
термінів, понять у посібнику подано короткий 
термінологічний словник та покажчик термінів і понять. 
 

ЧЗЕТИ (2), 
ЧЗГИ (2), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (3) 
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Тюріна, Ніла Марківна. 
 Антикризове управління : навч. посіб. / Н. М. 
Тюріна, Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська.  К. : ЦУЛ, 
2012.  448 с. 
 
  У навчальному посібнику висвітлюються питання 
теорії та практики управління кризовими ситуаціями на 
підприємствах, методичні підходи до розробки системи 
заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства і 
підвищення його конкурентних переваг на основі 
діагностики причин виникнення кризової ситуації й аналізу 
фінансово-економічного стану. Розгляд теоретичного 
матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, 
таблиць, рисунків. 
  Навчальний посібник буде корисним для студентів 
економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також 
для фахівців-практиків з антикризового управління. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

 Еліта: витоки, сутність, перспектива / ред. 
В. Г. Кремень.  К. : Знання України, 2011.  527 с. 
 
  В монографії досліджується проблема еліти. 
Історичний аналіз процесу становлення і розвитку теорії 
еліти показав її взаємозв'язок з етосом влади, політики, 
культури, освіти, людини. Здійснюється прогноз відносно 
майбутнього еліти в умовах транформації соціальних, 
національних, особистісних ідентичностей. Автори 
показують, чому сьогодні концепт еліти набув такого 
значення. 
  Книга розрахована на вчених, викладачів, аспірантів 
всіх, кого цікавлять проблеми суспільства і людини та 
перспектив їх подальшого розвитку. 

 
ЧЗГИ (2), 
АНТЛ (3) 

 

  Бюджетна система : підручник / ред. В. М. 
Федосов, С. І. Юрій.  К. : ЦУЛ ; Тернопіль : 
Економічна думка, 2012.  871 с. 
 
  У підручнику з урахуванням «Бюджетного кодексу» і 
«Податкового кодексу» висвітлюються питання теорії та 
практики формування й використання бюджету, особливості 
побудови і функціонування бюджетної системи України. 
Всебічно охарактеризовані її складові, система доходів, 
видатків бюджету і міжбюджетних відносин. Особливу увагу 
приділено видаткам на економічну діяльність і науку, 
соціально-культурні заходи, оборону, громадський порядок і 
управління. За структурою і змістом підручник відповідає 
нормативній програмі курсу. 
  Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, 
викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться питаннями 
формування і використання бюджету та функціонування 
бюджетної системи. 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 



НТБ КНУТД 4 Січень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Загурський, Олег Миколайович. 
 Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс : 
навч. посіб. / О. М. Загурський.  К. : ЦУЛ, 2013.  
472 с. 
 
  Цей посібник - перша спроба викласти курс 
фінансового аналізу відповідно до вимог Болонської 
конвенції. Розкрито програмний матеріал з позиції 
комплексного підходу до планування, обліку, звітності й 
аудиту, розглянуто методологічні й організаційні засади 
аналітичних досліджень для діагностики та оцінки 
фінансового стану фірми. Поданий матеріал супроводжується 
прикладами аналітичних розрахунків з відповідними 
висновками й узагальненнями, що створює передумови для 
самостійного мислення і творчих дискусій. Кожний 
змістовний модуль містить ключові поняття, плани занять, 
контрольні питання, задачі й фінансові ситуації, список 
літератури, тести та вправи, що сприятиме підвищенню 
ефективності самостійної роботи над матеріалом. 
  Призначений для студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів, викладачів та всіх, хто опановує 
питання фінансового аналізу. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Жук, Микола Васильович. 
 Регіональна економіка : підручник / М. В. 
Жук.  К. : Академія, 2008.  416 с.  (Альма-матер). 
 
  У підручнику розкрито сутність, предмет і об'єкт 
регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку 
розвитку її теорії і методології дослідження, особливості 
управління регіональним розвитком, становлення 
просторово-економічного потенціалу регіональних 
економічних комплексів, конкурентоспроможності, 
інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. Детально 
проаналізовано економічну регіональну політику, 
узагальнено і систематизовано інформацію з регіонального 
розвитку України і її економічних районів. Засвоєнню 
теоретичних знань сприятимуть запитання, завдання, 
короткий термінологічний словник. 
  Адресований студентам вищих навчальних закладів, 
прислужиться фахівцям з менеджменту, економіки, географії. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

Умовні позначення: 
 
 АГПИ – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГИ – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСиМК – абонемент для студентів студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419). 
 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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 Аналіз господарської діяльності: теорія, 
методика, розбір конкретних ситуацій : навч. посіб. / 
за ред. К. Ф. Ковальчука.  К. : ЦУЛ, 2012.  328 с. 
 
  У навчальному посібнику висвітлені сутність та 
взаємозв'язки основних наукових категорій економічного 
аналізу в умовах трансформації економіки до ринкових умов. 
Визначені особливості економічного аналізу на металур-
гійному підприємстві. Наведені організація аналітичної 
роботи та її інформаційне забезпечення. Розкриті склад і 
етапи комплексного економічного аналізу, методики 
управлінського та фінансового аналізу діяльності металур-
гійного підприємства, особливості аналізу в комерційних 
установах. 
  Наочність викладеного теоретичного матеріалу 
дисципліни забезпечена використанням аналітичних таблиць 
і графічного методу. Наведені завдання для самоконтролю у 
вигляді тестових завдань закритого та відкритого типів і 
виробничих ситуаційних розрахункових задач. 
  Навчальний посібник призначений для студентів 
економічних спеціальностей, викладачів, науковців, еконо-
містів-практиків, керівників виробничих підприємств. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Селіверстова, Людмила Сергіївна. 
 Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / Л. С. 
Селіверстова, О. В. Скрипник ; за ред. С. М. 
Безрутченка.  К. : ЦУЛ, 2012.  274 с. 
 
  Посібник підготовлено відповідно до програми 
вивчення спеціальної дисципліни «Фінансовий аналіз». 
  В навчально-методичному посібнику розглянуто 
теоретичні, методичні та практичні питання фінансового 
аналізу підприємства; висвітлено основні питання, пов'язані з 
практичними використанням інформації, наведеної у 
фінансовій звітності; наведено методологію аналізу майна та 
капіталу підприємства; запропоновано методики комплекс-
ного фінансового аналізу діяльності підприємства. 
  Посібник містить теоретичну частину, тести, 
контрольні запитання, практичні завдання, фінансові таблиці, 
основні форми фінансової звітності. 
  Навчально-методичний посібник призначено для 
студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться 
питаннями фінансового аналізу діяльності підприємств. 
 

 
 

ЧЗГИ (2), 
АНТЛ (2) 



НТБ КНУТД 6 Січень-2013, Бібліодайджест 
 

 

Євтух, Олександр Тихонович. 
 Фінансовий менеджмент для магістрів і не 
тільки : навч. посіб. / О. Т. Євтух, О. О. Євтух.  К. : 
ЦУЛ, 2011.  408 с. + CD. 
 
  Це навчально-методичне видання є новим та суттєво 
відрізняється від існуючих видань як за змістом, так і за 
методикою викладу матеріалу. Видання грунтується на 
сучасних економічних теоріях і фінансових практиках. 
Посібник розширює простір навчального курсу, та включає в 
себе такі теми, як: «Основи фінансового управління 
капіталом людини та сім'ї», «Основи фінансового управління 
країною» тощо. 
  Вивчення фінансового менеджменту з використанням 
посібника дає можливість засвоїти найголовніше: принципи 
обігу грошових зобов'язань та їх взаємозв'язок з кількісними 
показниками на всіх рівнях господарської діяльності, 
починаючи від сім'ї і закінчуючи державою. 
  Уважний читач знайде для себе корисним не тільки 
зміст посібника, але й запропоновану в ньому методику 
навчання. 
  Видання є базовим і створює основу для розробки 
спецкурсів різних магістерських програм, зокрема з 
девелоперства, фінансового планування сім'ї, фінансової 
оцінки господарства, фінансового менеджменту країни тощо. 
  Зміст книги містить новітні технології інтерактивного 
навчання. Видання розраховане на викладачів університетів, 
слухачів магістерських програм, фінансистів-практиків і всіх 
тих, хто цікавиться сучасними фінансами. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (5), 
АСиМК (7) 

 

Куленко, Михайло Якович. 
 Графічний дизайн: мистецтво шрифту : навч. 
посіб. / М. Я. Куленко ; ред. Є. А. Антонович.  К. : 
Альтерпрес, 2011     .  (Бібліотека дизайнера). 
 Кн. 1.  2011.  140 с. 
 
  У навчальному посібнику стисло викладено 
ілюстровану всесвітню історію писемності. Особливу увагу 
приділено розвитку українського шрифту, зокрема каліграфії. 
  Розроблено науково-методичні засади курсу 
«Графічний дизайн: мистецтво шрифту». Розглянуто зорове 
сприйняття та розвиток композиційного мислення, відчуття 
форми, простору, ритму, пластики в мистецтві шрифту. 
  Висвітлено взаємодію великої палітри зображальних 
засобів, за допомогою яких створюється графіка шрифту. 
Подано творчі навчачьні завдання, виконані за методикою 
автора, переважно студентами. 
  Призначено для студентів і викладачів художньо-
дизайнерських, архітектурних, технічних та педагогічних 
навчальних зактадів, які працюють у галузі дизайну та 
реклами. 
 

 
ЧЗГИ (1), 
АНТЛ (17), 
АСиМК (74), 
ЧЗЕТИ (3) 
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Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 

 Стандартизація та управління якістю : навч. 
посібник / [А. С. Зенкін, Г. І. Хімічева, Н. А. 
Єфіменко, В. М. Соловйов].  Черкаси : Вид. від 
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008.  174 с. 
 
  У навчальному посібнику викладені основні 
теоретичні, методичні та організаційні основи забезпечення 
робіт в управлінні якістю та стандартизації. Особливу увагу 
приділено питанням, які пов'язані з перспективними 
напрямками стандартизації, державній системі стандартизації 
України, механізмам та інструментам управління якістю 
продукції, основам побудови системи управління якістю, 
контролю якості ключових технологічних процесів, 
ефективності стандартизації. Розглянуті зміни, які 
відбуваються у сфері управління якістю та в галузі 
стандартизації у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 
стандартизацію», а також розробкою та використанням в 
Україні технічних регламентів. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

 Project methodology academic textbook for the 
students of the 1 and 2 years of studying of the economy 
and and busineess faculty according to A1‚ A2‚B1 
grades = Навчально-методичний посібник з 
проектної роботи студентів 1-2 курсу інженерно-
економічного факультету. Вхідний рівень володіння 
мовою А1, А2, B1/ [N. V. Yemets, O. M. Gorlatova, N. 
V. Sorokina, M. O. Vyshnevska,T. V. Lavrinenko].  K. 
: KNUTD, 2012.  88 p. 
 
 Даний посібник з проектної роботи створений для 
студентів I-II курсу інженерно-економічного факультету за 
рівнями А1, А2, В1. Він є допоміжним матеріалом у 
складному процесі опанування іноземною мовою. Даний 
підручник може бути додатковим матеріалом як для 
студентів, так і для викладачів. Крім загальної теорії з 
проектної роботи, посібник містить практичну частину з 
прикладами. 
 

 
 
 
АНТЛ (7), 
АСиМК (40), 
ЧЗГИ (3) 

 
Умовні позначення: 
 
 ЧЗГИ – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСиМК – абонемент для студентів студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419). 

 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Слізков, Андрій Миколайович. 
 Збірник задач з прядіння бавовни і хімічних 
волокон : навч. посіб. / А. М. Слізков, Т. О. 
Якубовська, О. П. Крижановська.  К. : КНУТД, 
2012.  326 с. 
 
 Збірник містить більше 700 варіантів задач, які можуть 
бути використані для проведення практичних, лабораторних і 
індивідуальних робіт, а також для проведення заліків і 
екзаменів по технології бавовнопрядильного і крутильного 
виробництв. В кожному розділі приведені основні відомості з 
теорії процесів, методики вирішення технологічних задач. 
 Збірник задач призначений в якості навчальної о 
посібника для студентів, що навчаються за спеціальністю 
«Прядіння натуральних і хімічних волокон», аспірантів та 
викладачів і може бути використаний інженерно-технічними 
робітниками бавовняного виробництва. 
 

 
 
АНТЛ (7), 
АСиМК 40), 
ЧЗЕТИ (3) 

 

 Фазовые процессы в гетерогенных 
полимерных системах : монографія / под ред. Е. В. 
Лебедева.  К. : Наукова думка, 2012.  432 с.  
(Проект "Наукова книга"). 
 
 В монографии отражены различные аспекты 
формирования структуры многофазных полимерных систем. 
Разнообразие явлений, наблюдаемых в таких системах, 
обусловлено сложностью процессов, протекающих во время 
развития микрофазовой структуры, формирования структуры 
фаз, взаимодействий в межфазной области, кинетикой 
процессов расслоения. Подведены итоги исследований 
последних лет, выполненных в Институте химии 
высокомолекулярных соединений НАН Украины и других 
научных центрах. Систематизация накопленных 
экспериментальных результатов в сфере фазовых явлений в 
полимерных системах будет способствовать дальнейшему 
развитию представлений исследователей, посвятивших себя 
этой сфере полимерной науки. 
 Для научных работников, аспирантов, специалистов, 
исследующих вопросы химии, физикохимии полимеров и 
технологий композиционных материалов. 
 

 
 
ЧЗЕТИ (1), 
АНТЛ (1) 

 

Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : у 
3-х т. : монографія / за ред. М. Д. Білик.  К. : Пан 
Тот, 2012     . 
 Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвести-
ційного розвитку підприємств. – 2012. – 277 с. 
 
 У монографії представлені результати досліджень 
стратегій підприємств, їх інвестиційно-інноваційної 
діяльності та напрямів її активізації, фінансового 
забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності. 
 Монографія розрахована на наукових працівників, 
державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів 
економічних спеціальностей. 
 

 
ЧЗГИ (1) 
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 Інноваційні технології виробництва 
шкіряних і хутрових матеріалів та виробів : 
монографія / [А. Г. Данилкович, І. М. Грищенко, В. 
І. Ліщук, В. П. Плаван, Е. Є. Касьян, О. Г. 
Жигоцький, В. П. Коновал, С. С. Гаркавенко, М. Є. 
Скиба] ; за ред. А. Г. Данилковича. – К. : Фенікс, 
2012. – 344 с. 
 
 Монографію розраховано на викладачів, науковців, 
аспірантів і студентів профільних ВНЗ, фахівців шкіряної, 
хутрової, взуттєвої та шкіргалантерейної галузей легкої 
промисловості. 
 У монографії наведено результати теоретичного 
обгрунтування та практичні аспекти розробки екологічно 
орієнтованих технологій виготовлення шкіряних і хутрових 
матеріалів, конкурентоспроможних взуттєвих та 
шкіргалантерейних виробів. Видання може бути використано 
в процесі вдосконалення існуючих і розробки нових 
технологій шкіряного і хутрового виробництва та 
конструкторсько-технологічної підготовки виготовлення 
виробів зі шкіри. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (2), 
АНТЛ (2) 

 

Андреєва, Ольга Адіславівна. 
 Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : 
навч. посіб. / О. А. Андреєва, Г. В. Цеменко. – К. : 
Кондор, 2012. – 360 с. 
 
 Подано уявлення про шкіряно-хутрову сировину та її 
ресурси, класифікацію, хімічний склад і будову шкур в 
залежності від походження та умов розвитку тварин. 
Розкрито вплив способу життя, утримування, забою, смерті 
тварин та знімання шкур на якість сировини; розглянуто 
посмертні зміни шкур під впливом автолізних та 
бактеріальних процесів, основи первинної обробки, дефекти, 
стандартизацію, сортування, приймання, зберігання, 
пакування і транспортування шкіряно-хутрової сировини, 
товарознавство окремих її видів. Викладено методологію 
визначення основних показників, необхідних для експертних 
висновків по сировині для виробництва натуральної шкіри та 
хутра. 
 Для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за спеціальністю «Технологія обробки шкіри та 
хутра» по спеціалізації «експерт шкіряно-хутрової сировини, 
шкіри та хутра» та кваліфікації «спеціаліст-технолог». Може 
бути корисним аспірантам, викладачам та працівникам 
шкіряно-хутрової промисловості. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 


