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Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Рясних, Євгенія Григорівна. 
 Основи фінансового менеджменту : навч. 
посіб. / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336 
с. – (Альма-матер). 
  Висока культура управління грошовими потоками і 
відносинами - одне з найважливіших джерел ефективності 
сучасного підприємства. Охоплює ця діяльність 
прогнозування, планування, аналіз, контроль надходжень і 
витрат, інвестиційну політику, використання кредитів, 
операції з цінними паперами, ціноутворення, оптимізування 
фінансових відносин з партнерами і клієнтами, розподіл 
прибутку і дивідендів. Не менш суттєві для менеджера 
здатність бачити у практичних реаліях можливості, ризики 
для фінансового благополуччя підприємства, оперативно 
виробляти і приймати оптимальні рішення. 
 Різноманітні аспекти цієї проблематики розкрито у 
пропонованому навчальному посібнику, призначеному 
студентам економічних спеціальностей. Немало цінного 
почерпнуть у ньому керівники, економісти, фінансисти, 
бухгалтери підприємств, вирішуючи різноманітні 
концептуальні й організаційні проблеми. 

 
 

ЧЗГВ (1) 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 



НТБ КНУТД 2 Січень-2014, Бібліодайджест
 

 

Верига, Юстина Андріївна. 
  Плани рахунків бухгалтерського обліку: 
підприємств та організацій, суб’єктів малого 
підприємства, бюджетних установ, банків. Коментар 
: навч. посіб. / Ю. А. Верига, Г. І. Зима, Н. О. 
Кулявець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 
2012. – 276 с.  
  У посібнику наведено План рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, План рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, 
Інструкцію про застосування Плану рахунків та коментар до 
них. Крім цього в посібнику наведено План рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядок його 
застосування і коментар до них та План рахунків 
бухгалтерського обліку банків. 
  Посібник буде корисний студентам, слухачам курсів 
підвищення кваліфікації, викладачам навчальних закладів та 
практичним працівникам. 
  Інформація в посібнику наведена станом на 1 
листопада 2012 року. 
 
 

 
 

 
ЧЗГВ (1) 

 

Мальська, Марта Пилипівна. 
  Управління діяльністю підприємств 
корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. 
П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : 
ЦУЛ, 2013. – 290 с.  
  У підручнику системно викладені основи 
корпоративного менеджменту -теорія і практика управління 
корпоративними підприємствами в умовах ринкової 
економіки. Висвітлені проблеми управління корпоративними 
правами власників, раціонального управління акціонерними 
товариствами та товариствами з обмеженою 
відповідальністю, специфіка роботи фондового ринку та 
шляхи встановлення балансу інтересів інвесторів, 
менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства. 
  Підручник пропонується для студентів і викладачів 
вищих навчальних закладів економічних спеціальностей та 
спеціалістів сфери корпоративного управління. 
 
 

 
 

ЧЗГВ (1) 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 



НТБ КНУТД 3 Січень-2014, Бібліодайджест
 

 

Захарова, І. В. 
  Основи інформаційно-аналітичної діяльності : 
навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : 
ЦУЛ, 2013. – 336 с.  
  Даний навчальний посібник складений на основі 
програми підготовки фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення 
навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична 
діяльність». 
  Основна мета навчального курсу - опанування знань 
щодо теоретичних основ ІАД, організаційно-методичних 
засад реалізації ІАД в управлінській сфері та в галузі НТІ, 
типології інформаційно-аналітичних продуктів і послуг, 
методики їх створення і надання користувачам, підготовки 
інформаційно-аналітичних документів. 
 

 
 

ЧЗГВ (1) 

 

  Фінанси : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2013. – 420 
с.  
  Навчальний посібник містить 19 тематичних блоків, в 
яких досліджуються теоретичні аспекти фінансових 
відносин. Всі тематичні блоки посібника логічно між собою 
пов'язані. 
 Проблематику кожної теми визначає план (логіка) 
викладу матеріалу, який допомагає орієнтуватися в процесі 
опанування матеріалом. По завершенні кожної теми, для 
закріплення матеріалу, наводяться питання для 
самоконтролю, тестові завдання для здійснення поточного 
контролю знань студентів та наводиться основна та 
додаткова література, яка може використовуватись при 
поглибленому вивченні матеріалу. Виклад складних 
теоретичних питань ілюструється прикладами застосування 
теорії у практичній діяльності. 
 

 

 
ЧЗГВ (1) 

 

Тюріна, Ніла Марківна. 
  Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : 
навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – К. : 
ЦУЛ, 2013. – 408 с. 
  Тематичний зміст навчального посібника дає 
можливість отримати системні знання щодо розуміння 
сутності та видів зовнішньоекономічної діяльності; 
оцінювання сучасного стану ЗЕД України; особливостей 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності; форм виходу 
підприємств на зовнішній ринок; організації та технології 
міжнародних перевезень; укладання та виконання 
зовнішньоекономічних угод; страхування ризиків і 
ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності; 
проведення економічного аналізу зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств й визначення її ефективності. 
  Навчальний посібник буде корисним для студентів 
економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, фахівнів 
практиків у  сфері ЗЕД. 
 

 

 
ЧЗГВ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НТБ КНУТД 4 Січень-2014, Бібліодайджест
 

 

Злачевская, Галия Мансуровна. 
  Секреты кроя и шитья без примерок и 
подгонок. Особенности конструирования и 
моделирования плечевых изделий на любую фигуру 
/ Г. М. Злачевская. – М. : Центрполиграф, 2013. – 
318 с. – (Мастер-класс). 
  На страницах этой книги вы найдете подробные 
описания и пояснения к разбору моделей и основным 
законам конструирования и моделирования, начиная со 
снятия мерок и кончая созданием завершенного варианта 
чертежа выкройки. Автор виртуозно привязывает каждое 
изделие к индивидуальной фигуре с се неповторимым 
рельефом. Благодаря советам Галии Злачевской вы сможете 
понять и повторить ее действия и в итоге комфортно и 
красиво одеть любую фигуру. Цель работы автора - 
практическое воплощение предлагаемой идеи в одежду на 
конкретного человека.  
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

  Міжнародні стандарти фінансової звітності 
для малих та середніх підриємств (МСФЗ для МСП) 
: практ. посібник. – К. : ЦУЛ, 2013. – 226 с. 
  Авторське право на цей Міжнародний стандарт 
фінансової звітності для малих та середніх підприємств 
належить Фонду МСФЗ. У разі внесення змін до 
Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та 
середніх підприємств задля сприяння його прийняття у 
національне законодавство, такі зміни будуть чітко вказані у 
тексті Міжнародного стандарту фінансової звітності для 
малих та середніх підприємств. 
 Фонд МСФЗ відмовився від права відстоювати свої 
авторські права тільки на Міжнародний стандарт фінансової 
звітності для малих та середніх підприємств на території 
України українською мовою. Фонд МСФЗ залишає за собою 
всі права за межами вищезгаданої території.  
 
 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

Ковалинский, Виталий Васильевич. 
 Киевские хроники / В. В. Ковалинский. – К. : 
Варто, 2012 – 
  Кн. 2 : Юбилеи 2012. –  2012. – 320 с. 
  Вторая книга серии "Киевские хроники" известного 
писателя-киевоведа В. Ковалинского рассказывает о 
событиях в истории Киева, которые были юбилейными в 
2012 году. Это большие и малые юбилеи событий в жизни 
города, повлиявших на его развитие, юбилеи киевских 
храмов и музеев, школ и гимназий, театра и кино, железной 
дороги и трамвая, ипподрома и обсерватории. В книге - 
память о выдающихся киевлянах, ставших такими не по 
месту своего рождения, а по делам, свершенным во славу 
Киева. 
 

 

 
ЧЗГВ (1) 

 



НТБ КНУТД 5 Січень-2014, Бібліодайджест
 

 

Ильченко, Андрей Якович. 
  Основы теории цветности органических 
красителей : монография / А. Я. Ильченко. – К. : 
Наукова думка, 2012. – 264 с.  
  В монографии обобщены и систематизированы 
основные закономерности теории цветности органических 
красителей, устанавливающие зависимость их спектрально-
люминесцентных свойств строения  молекул. Показано, что 
сравнительно простые квантово-химические методы в 
приближении Паризера - Парра - Попла могут быть 
полезным и надежным инструментом для объяснения и 
предсказания спектров поглощения красителей 
разнообразного строения. Для изучения спектров 
поглощения несимметричных красителей широко 
использована количественная зависимость между 
девиациями и электронодонорностями концевых групп, 
гетероциклических остатков, предложена шкала 
электронодонорностей. Основы теории цветности 
органических красителей позволяют осуществлять дизайн 
новых красителей с практически полезными свойствами. 
  Для научных сотрудников и инженеров, 
занимающихся исследованием и применением органических 
красителей, студентов, аспирантов, преподавателей вузов 
химического и физического профиля. 
 

 
 

 
АНТЛ (1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Парновский, Сергей Людомирович. 
  Введение в современную космологию / С. Л. 
Парновский, А. С. Парновский. – К. : Наукова 
думка, 2013. – 151 с. – (Сучасні космічні 
дослідження ; вип. 2). 
  Книга знакомит читателей с основными идеями 
космологии и ее достижениями, а также проблемами, 
которые представляют интерес для всей науки, темной 
материей и темной энергией. Рассмотрено создание 
Вселенной, ее эволюция, современное состояние и 
возможные варианты ее дальнейшею развития. Изложено 
происхождение различных проблем космологии, 
рассуждения и факты, лежащие в их основе, а при наличии 
решения этих проблем - его суть, а также наблюдения и 
эксперименты, которые подтверждают именно такое 
решение. 
 Для преподавателей, аспирантов и студентов высшей 
школы, а также широкого круга читателей, интересующихся 
современными космическими исследованиями. 

 
 
АНТЛ (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 



НТБ КНУТД 6 Січень-2014, Бібліодайджест
 

 

Холмогоров, Валентин. 
  Секреты работы в Windows / В. Холмогоров. – 
Х.  ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 
2009. – 352 с. 
 
 Современная операционная система - сложнейший 
программный комплекс, при работе с которым у 
пользователя возникает множество вопросов. Наша книга 
поможет вам разобраться в тонкостях установки, настройки, 
нюансах функционирования Windows Vista, узнать о 
скрытых возможностях этой платформы. 
 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

Владин, М. 
  Sony Vegas 7. Видеомонтаж с нуля! / М. 
Владин, В. Пташинский. – М. : Лучшие книги, 2008. 
– 320 с. – (Книга). 
  Книга, которую Вы держите в руках, представляет 
собой уникальную и самую современную методику 
обучения: это одновременно и хорошо иллюстрированная 
книга, и ВИДЕОКУРС, озвученный профессиональным 
диктором. 
  Прочитав книгу и посмотрев видеокурс, Вы 
познакомитесь с основными операциями создания 
видеофильма на этапах захвата видеоданных, их 
редактирования и вывода на видеодиск. Уже с первой главы 
книги Вы начнете создавать cвой собственный  фильм, чтобы 
далее углубить свои знания и мастерство работы с Sony 
Vegas 7. Обрезка клипов, их озвучивание, добавление 
замечательных спецэффектов - вот далеко не полный  
перечень инструментов Sony Vegas 7, описанных в книге. 
 
 
 

 
 
АНТЛ (1) 

 

 

 Основи аудиту : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2008. 
– 328 с. 
  У навчальному посібнику стисло викладено матеріал 
для самостійного вивчення курсу „Основи аудиту" 
відповідно до освітньо-професійних програм та на базі 
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та 
етики Міжнародної федерації бухгалтерів видання 2006 р. і 
Закону України „Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 
р. № 140-У. 
  Практична частина містить комплекс завдань, 
спрямованих на закріплення знань студентів   з теорії і 
практики аудиту. 
  В посібнику по кожній темі представлені тестові 
завдання для перевірки знань студентів. 
 Розрахований для студентів вищих навчальних 
закладів III - IV рівнів акредитації економічних 
спеціальностей денної та заочної форм навчання. 

 
 
АНТЛ (1) 

 
 


