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Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Шара, Є. Ю.  

 Бухгалтерський облік у бюджетних установах 

і організаціях : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. 

Андрієнко, Л. І. Жидеєва. – К. : ЦУЛ, 2011. – 440 с. 

 
 Навчальний посібник написано відповідно до типової 

програми навчальної дисципліни "Облік у бюджетних 

установах і організаціях" затвердженої Міністерством освіти 

і науки України з врахуванням вимог національних 

стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі 

змінами та доповненнями до них, а також інших 

нормативних документів. 

 Посібник призначений для самостійної підготовки до 

комплексного державного екзамену з фахових дисциплін 

спеціальності "Облік і аудит". 

 Для студентів вищих навчальних закладів, які 

здобувають освіту за спеціальністю "Облік і аудит". 

 

 

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), 

 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

   



НТБ КНУТД 2    Квітень-2015, Бібліодайджест 
 

 

 Організація бухгалтерського обліку : навч. 

посіб. / Ю. Д. Чацкіс [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2011. – 564 

с. 

 У сучасних умовах якість управління значною мірою 

залежить від того, як організовано бухгалтерський облік на 

підприємстві, від повноти, обґрунтованості і достовірності 

інформації, що міститься у бухгалтерському обліку. 

Прийняття ефективних управлінських рішень неможливе без 

раціональної організації системи бухгалтерського обліку.  

 Навчальний посібник підготовлено згідно з 

навчальною програмою курсу «Організація бухгалтерського 

обліку» для спеціалістів з обліку і аудиту. Розкрито загальні 

питання організації облікових робіт на підприємстві, 

проблеми формування облікової політики, побудови 

бухгалтерської служби, організація документообороту, 

складання і подання фінансової звітності. Розглянуто 

особливості організації обліку за окремими ділянками 

роботи.  

 Посібник призначений для студентів спеціальності 

"Облік і аудит", а також бухгалтерів-практиків, керівників 

підприємств. 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (3) 

 

 

 Автомобіль на підприємстві: правові аспекти 

утримання, обліку, використання : практ. посіб. / 

упор. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2015. – 232 с. 
 В посібнику розглянуто комплекс питань 

бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку 

автомобілів на підприємстві - первинний, аналітичний та 

синтетичний облік рухомого складу, облік надходження та 

витрачання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, 

проведення ремонтів, модернізацій транспортних засобів, 

отриманих доходів та понесених витрат, бюджетних дотацій 

на виконані послуги, а також галузеві аспекти звітності 

транспортного підприємства. 

 

 
 

 

 

ЧЗПТВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (3) 

 

Єгоричева, Світлана Борисівна. 

 Організація фінансового моніторингу в банках 

: навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

292 с. 
 У навчальному посібнику розкрито сутність та 

значення фінансового моніторингу як системи протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

фінансуванню тероризму. Проаналізовано організацію його 

проведення у вітчизняній банківській системі. Розглянуто 

діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання 

відмиванню кримінальних доходів. 

 Для студентів економічних спеціальностей, 

аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, 

банківських працівників. 

 

 

 

ЧЗГВ (2) 
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Бірта, Габріелла Олександрівна.  

 Методологія і організація наукових 

досліджень : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – 

К. : ЦУЛ, 2014. – 142 с. 

 
 У посібнику узагальнена і систематизована вся 

необхідна інформація, пов'язана з виконанням будь-яких 

наукових робіт. 

 Викладено проблеми, що виникають при написанні, - 

від вибору теми роботи до її захисту, наведені найбільш 

раціональні способи їх подолання. 

 Систематизовані норми, правила, вимоги щодо 

оформлення текстових наукових робіт, які є загальними, 

універсальними незалежно від профілю навчального закладу.  

 В концентрованій, зручній для сприйняття формі 

приводяться найбільш важливі відомості про порядок та 

правила підготовки і захисту письмових робіт.  

 Посібник розраховано на студентів навчальних 

закладів III-IV рівнів акредитації з напряму підготовки 

«Товарознавство і торговельне підприємництво», а також для 

аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

ЧЗГВ (2) 

 

Кім, Юрій Геннадійович.  

 Бухгалтерський та податковий облік: первинні 

документи та порядок їх заповнення : навч. посіб. / 

Ю. Г. Кім. – К. : ЦУЛ, 2014. – 600 с. 
 У навчальному посібнику розглянуті основні поняття 

первинних документів господарської діяльності підприємств, 

наведені їхні форми і порядок заповнення відповідно до 

вимог нормативних актів України. Щодо найбільш складних 

подано зразки їхнього заповнення. 

 Навчальний посібник складений із застосуванням 

великої кількості матеріалів, створених бухгалтерами-

аналітиками і бухгатерами-експертами, опублікованих у 

газеті «Все про бухгалтерський облік», у журналах «Податки 

та бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і аудит» та 

інших популярних і необхідних для широкого кола читачів 

видань.  

 Рекомендується студентам фінансових спеціальностей 

усіх рівнів закладів, бухгалтерам-практикам, всім, хто 

складає, підписує та контролює виконання первинних 

документів, хто користується інформацією, що міститься в 

первинних документах. 

 

 

 

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), 

 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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 Міжнародні стандарти фінансової звітності 

для малих та середніх підприємств (МСФЗ для 

МСП) = International financial reporting standart for 

small and medium-sized entities : практ. посіб. / упор. 

К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2015. – 226 с. – Текст 

парал. укр., англ. 
 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. 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (3) 

 

Бурковська, Алла Валентинівна. 

 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. 

Бурковська, Т. І. Лункіна. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. 
 Висвітлено основні аспекти теорії та практики 

розвитку міжнародних кредитно-розрахункових та валютних 

операцій в сучасних умовах відповідно до діючої 

законодавчо-нормативної бази. Навчальний посібник 

підготовлено відповідно до типової навчальної програми з 

дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції» для студентів факультету менеджменту 

спеціальності 7.03060104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності».  

 Призначено для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів всіх рівнів 

акредитації. Може бути використаний викладачами вищих 

навчальних закладів, аспірантами, фахівцями з міжнародних 

відносин. 
 
 

 

 

АНЛ (1), 

ЧЗГВ (1), 

АСіМК (1) 

 

Левицька, Світлана Олексіївна. 

 Звітність підприємств : підручник / С. О. 

Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – К. : 

ЦУЛ, 2012. – 240 с. 

 У підручнику розкривається методика підготовки 

основних форм звітності (фінансової, податкової, 

статистичної, спеціальної) суб'єктів підприємницької 

діяльності.  

 Підручник розраховано на студентів вищих 

навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 

«Облік і аудит». Книга буде корисною також для студентів 

напряму підготовки «Фінанси», «Економіка підприємства», 

керівників підприємств, підприємців, бухгалтерів-практиків, 

всіх, кого цікавлять форми звітності підприємства, як 

інформаційного джерела організації менеджменту, контролю 

та аналізу господарської діяльності. 

 

 

 

АСіМК (3), 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1) 
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 Бухгалтерський облік в торгівлі та 

ресторанному господарстві : навч. посіб. / Г. В. 

Блакита [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2014. – 288 с. 
 Видання надає змогу засвоїти теоретичні основи з 

обліку господарських операцій на підприємствах торгівлі та 

ресторанного господарства, набути практичних навичок 

відображення в обліку товарних операцій та результатів 

діяльності підприємств торгівлі та ресторанного 

господарства. 

 У посібнику наводяться основні питання, що 

розкривають зміст теми, теоретичні основи, практичні 

завдання для аудиторної та самостійної підготовки, тести для 

контролю рівня засвоєння матеріалу, а також контрольні 

питання для проміжного та підсумкового контролю знань. 

Посібник розраховано для студентів напряму підготовки 

«Облік і аудит», аспірантів, викладачів та працівників, які 

бажають підвищувати свою кваліфікацію. 

 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (3) 

 

Фаріон, Іван Дем’янович. 

 Управлінський облік : підручник / І. Д. 

Фаріон, Т. М. Писаренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 792 с. 
 Підручник написаний відповідно до чинного плану 

рахунків і містить системний виклад організації та методики 

управлінського обліку. При викладенні матеріалу основна 

увага приділена практиці відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку різноманітних господарських 

операцій, що пов'язані з організацією управлінського обліку.  

 Підручник рекомендований для студентів, які 

вивчають управлінський облік у вищих навчальних закладах, 

а також може бути корисним бухгалтерам-практикам, 

аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, котрі 

здобувають другу освіту на базі вищої, всім, хто цікавиться 

управлінським обліком. 

 
 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Рудавська, Ганна Богданівна. 

 Мікробіологія : навч. посіб. / Г. Б. Рудавська, 

Б. О. Голуб, В. І. Мандрика. – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2010. – 296 с. 
 У посібнику викладено загальні методи 

мікробіологічних досліджень та, особливу увагу приділено 

застосуванню їх для споживних товарів. Наведено методи 

визначення нормованих та найвагоміших ненормованих 

мікробіологічних показників якості та безпечності 

продовольчих і непродовольчих товарів. 

 Призначений для мікробіологічних досліджень на 

лабораторних заняттях, при підготовці курсових і дипломних 

робіт студентами товарознавчих факультетів вищих 

навчальних закладів, а також спеціалістів у галузі 

виробництва, обігу та контролю харчових продуктів. 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 
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Малишкін, Олександр Іванович. 

 Облік і аудит податків в Ураїні: теорія, 

методологія, практика : навч.-практ. посіб. / О. І. 

Малишкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 376 с. 
 У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні та 

організаційні аспекти податкового обліку і незалежного 

аудиту податків в Україні як цілісної інформаційної системи 

в сучасних умовах господарювання. Визначена сутність 

побудови податкового обліку по основних податках, його 

інформаційний зв'язок із системою бухгалтерського 

фінансового обліку та фінансовою звітністю на 

підприємствах. Запропоновано методичні підходи та 

практичні прийоми до проведення незалежного аудиту 

податків. Дослідження облікових аспектів проведено з 

урахуванням закордонного досвіду, а побудова незалежного 

аудиту податків - з урахуванням вимог Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг. 

 Важливе місце в роботі посідають розробки 

практичних аспектів впровадження запропонованих методик 

обліку та аудиту. 

 Призначено для докторантів, аспірантів, студентів 

старших курсів, викладачів з дисциплін бухгалтерського 

обліку, оподаткування, аудиту. Також може бути корисним 

для практикуючих бухгалтерів, аудиторів, консультантів. 

 

 

 

ЧЗГВ (2) 

 

 Імператив якості: вчимося цінувати і 

оцінювати вищу освіту = "Что такое хорошо": 

учимся ценить и оценивать высшее образование = 

Quality matters: how to value and evaluate higher 

education : навч. посіб. / за ред. Т. Добка [та ін.]. – 

Львів : Манускрипт, 2014. – 572 с. – Текст парал. 

укр., рос., англ. 
 У посібнику відображено результати діяльності 

консорціуму Темпус-проекту «Національна система 

забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти 

(TRUST)», спрямованого на побудову загальної, 

інноваційної, політично нейтральної системи забезпечення 

якості освіти, створення Національного порталу із 

забезпечення якості освіти для підтримки неупередженої і 

відкритої широкому суспільству системи, розробку нових 

практик щодо забезпечення якості та запровадження схем 

підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерства і 

законодавчих організацій у галузі освіти. У посібнику 

проаналізовано досвід європейських країн та вітчизняну 

освітню практику щодо забезпечення якості освіти, а також 

виклики на шляху інтеграції України в Європейський простір 

вищої освіти. 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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 Від контролю до культури якості: 

перезавантаження процесів забезпечення якості в 

українській вищій школі = От "что такое плохо?" к 

культуре качества: перезагрузка процессов 

обеспечения качества в украинской школе = "We 

share because we care": reloading the processes of 

quality assurance in the Ukrainian higher education : 

практ. посіб. / за ред. С. Гришко [та ін.]. – Львів : 

Манускрипт, 2014. – 168 с. – Текст парал. укр., рос., 

англ. 
 Посібник містить методичні результати діяльності 

консорціуму Темпус-проекту «Національна система 

забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти 

(TRAST)», які спрямовані на розробку та впровадження 

процедур забезпечення якості вищої освіти в Україні на 

основі принципу «об'єднання через довіру». Учасники 

консорціуму довели, що необхідною умовою забезпечення 

якості вищої освіти в Україні є створення прозорості, 

неупередженості та достовірності всіх процедур у цій сфері. 

Запропоноване консорціумом рішення базується на 

застосуванні сучасного інтернет-ресурсу - Порталу 

забезпечення якості вищої освіти. У посібнику зібрані 

методичні рекомендації щодо побудови та проведення 

прозорих, неупереджених і достовірних процедур 

забезпечення якості освіти через Портал, що має стати 

підґрунтям для створення довіри суспільства та академічної 

спільноти до прийняття рішень у сфері вищої освіти. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Шевченко, Олександр Юрійович. 

 Національний портал забезпечення якості 

вищої освіти : інстр. для розробників сторонніх 

систем щодо інтеграції їх з нац. порталом 

забезпечення якості вищої освіти / О. Ю. Шевченко, 

В. В. Сокол, О. Л. Шевченко. – Львів : [б. в.], 2014. – 

31 с. 
 Ця інструкція є результатом діяльності консорціуму 

Темпус-проекту "Національна система забезпечення якості і 

взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)". Вона 

призначена для розробників сторонніх систем щодо 

інтеграції їх з Національним порталом забезпечення якості 

вищої освіти - сучасним інтернет-ресурсом, який 

виконуватиме роль платформи для відкритого розміщення та 

збереження інформації про освітні та наукові досягнення 

академічної спільноти України, що сприятиме створенню 

культури громадського контролю і впливу на якість вищої 

освіти та появі довіри суспільства до системи вищої освіти. 
 
 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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 Національний портал забезпечення якості 

вищої освіти : інстр. для користувача / О. Л. 

Шевченко [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2014. – 47 с. 
 Ця інструкція є результатом діяльності консорціуму 

Темпус-проекту "Національна система забезпечення якості і 

взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)". Вона 

призначена для користувачів Національного порталу 

забезпечення якості вищої освіти - сучасного інтернет-

ресурсу, який виконуватиме роль платформи для відкритого 

розміщення та збереження інформації про освітні та наукові 

досягнення академічної спільноти України, що сприятиме 

створенню культури громадського контролі за якістю вищої 

освіти й впливу на якість вищої освіти та появі довіри 

суспільства до системи вищої освіти. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Хавронина, Серафима Алексеевна. 

 Русский язык. Лексико-грамматический курс 

для начинающих : учеб. пособ. / С. А. Хавронина, Л. 

А. Харламова. – 9-е изд., стер. – М. : Дрофа : Рус. яз. 

– Медиа, 2011. – 566 с. 
 Пособие рассчитано на широкий круг лиц, 

начинающих изучать русский язык как неродной. Оно 

состоит из 5 уроков вводно-фонетического курса и 20 уроков 

лексико-грамматического курса. Каждый урок включает 

тексты, диалоги, разнообразные речевые задания и 

упражнения. В повторительных уроках (5,10,15,20) даны 

сводные грамматические таблицы. Словарь содержит около 

2000 слов и словосочетаний. 

 
 

 

 

АСіМК (8), 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1) 

 

Хавронина, Серафима Алексеевна. 

 Русский язык в упражнениях = Russian in 

exercises : учеб. пособ. для говорящих на англ. яз. / 

С. А. Хавронина, А. И. Широченская. – 14-е изд., 

стер. – М. : Русский язык, 2005. – 284 с. 
 Книга является практическим пособием по русскому 

языку и может быть использована как дополнительный 

материал к любому начальному курсу русского языка.  

Состоит из двух частей: вводной, где закрепляются 

начальные сведения по грамматике русского языка, и 

основной, где раскрываются наиболее сложные для 

иностранцев разделы русской грамматики. Благодаря четко 

продуманной системе упражнений учащиеся овладевают 

прочными навыками употребления различных 

грамматических форм русского языка. Книга содержит 

грамматические таблицы и ключи к упражнениям. 

 

 

 

АСіМК(34), 

АНЛ(3), 

ЧЗГВ(3) 
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Овсиенко, Юлия Георгиевна.  

Русский язык : учебник / Ю. Г. Овсиенко. – 3-е изд., 

стер. – М. : Русский язык, 2008 – . 

Кн. 2 : Средний этап обучения. – 2008. – 248 с. 
 Учебник адресован взрослой аудитории и 

предназначен для тех, кто продолжает изучать русский язык. 

Будучи компактным, учебник достаточно информативен: он 

содержит основные сведения о грамматической структуре 

предложения, сведения о речевом этикете, обучающий 

грамматический справочник. Тексты книги содержат 

социокультурный компонент в комплексе со 

страноведческими фактами. 

 Материал учебника даѐт возможность для развития 

диалогической и монологической речи. 

 Подбор и организация учебного материала, 

коммуникативная направленность его представления и 

закрепления служат основной цели: практическому 

овладению языком как средством общения. 

 Книга является продолжением известного учебника 

«Русский язык» для начинающих того же автора. 

 

 

ЧЗГВ(3), 

АСіМК(34), 

АНЛ(3) 

 

Вишняков, Сергей Андреевич.  

 Русский язык как иностранный : учебник / С. 

А. Вишняков. – 5-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2011. 

– 240 с. 
 Предлагаемый учебник по русскому языку 

предназначен для развития навыков устной и письменной 

речи иностранных учащихся. При создании учебника 

использован коммуникативно-проблемный принцип. 

 Для студентов начального, среднего и продвинутого 

этапов обучения, в том числе для тех, кто самостоятельно 

учит русский язык. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

Витковская, Элеонора Всеволодовна. 

 Русский язык : учебник для иност. студ. 

подгот. ф-тов / Э. В. Витковская, Р. Д. Писарева, Р. 

Н. Середа. – Х. : Гимназия, 2014. – 320 с. 
 Учебник состоит из Вводно-фонетического курса, 

Основного курса и русско-англо-французско-китайского 

Словаря. Во Вводно-фонетическом курсе работа проводится 

на уровне букв, слогов, слов, предложений, микротекстов. 

Первая часть Основного курса содержит грамматический 

материал, дополненный текстами и упражнениями. Вторая 

часть Основного курса тематически повторяет 18 уроков 

первой части, расширяя и дополняя ее упражнениями для 

самостоятельных работ и индивидуальных занятий. Учебник 

рассчитан на 10 месяцев занятий. При более кратком курсе 

обучения можно ограничиться изучением Вводно-

фонетического курса и первой части Основного курса.  

 Учебник предназначен для иностранных студентов, 

изучающих русский язык на подготовительных факультетах 

вузов, и ориентирован на носителей любого языка. 

 

 

ЧЗГВ(3), 

АНЛ(3), 

АСіМК(23) 
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Филатов, Леонид Касьянович. 

 Русский язык для иностранных студентов : 

учеб. пособ. для студ.-иност. подгот. ф-тов / Л. К. 

Филатов, В. Л. Филатова, М. А. Башкирова. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – К. : ИНКОС, 2012. – 357 с. 
 Учебное пособие написано в полном соответствии с 

программой, утвержденной Министерством образовании и 

науки Украины. Оно включает языковой материал 

элементарного и базового уровней, овладение которым 

позволит студенту-иностранцу удовлетворять свои 

коммуникативные потребности в повседневном общении. 

Вместе с тем работа с данным пособием дает возможность 

сформировать достаточно полное представление о 

грамматической системе русского языка. 

 В отборе и расположении материала авторы 

ориентировались на изучение наиболее характерных 

особенностей русского языка, усвоение которых 

представляет трудности для большинства иностранцев.  

Каждый из уроков пособия содержит упражнения для 

самостоятельной работы. Также приведены сводные 

грамматические таблицы и другие справочные материалы. 

 Учебное пособие предназначено для студентов-

иностранцев подготовительных факультетов, которые 

начинают изучать русский язык «с нуля». 
 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (8) 

 

 Білогічна хімія : підручник / Л. В. 

Левандовський [та ін.] . – К. : НУХТ, 2012. – 363 с. 
 Викладено основні положення біологічної хімії, що 

дають загальні уявлення про хімічні основи життєдіяльності 

тварин, рослин та мікроорганізмів. Розглянуто будову, 

асиміляцію і дисиміляцію основних класів біомолекул: 

білків, нуклеїнових кислот, вітамінів, вуглеводів, ліпідів, 

ферментів тощо. Охарактеризовано біохімічні процеси у 

харчових виробництвах. 

 Для студентів вищих навчальних закладів напряму 

підготовки «Харчові технології та інженерія». Може бути 

використаний магістрантами та аспірантами, які вивчають 

біологічну хімію, і фахівцями харчової промисловості та 

агропромислового комплексу. 
 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 Електропривод : підручник / Ю. М. 

Лавріненко [та ін.] ; за ред. Ю. М. Лавріненка. – 2-ге 

вид., доп. і перероб. – К. : Ліра-К, 2014. – 504 с. 
 Викладені основи електропривода та питання 

керування автоматизованими електроприводами. Розглянуті 

механічні та електромеханічні властивості електродвигунів 

постійного і змінного струму, регулювання координат 

електропривода, динаміку, перехідні процеси і енергетику 

при перехідних процесах, розрахунок потужності 

електродвигунів, апарати керування і захисту, системи 

керування електроприводами, вибір електроприводів в 

цілому. 

 Для викладачів і студентів енергетичних 

спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів. 

 

ЧЗПТВ (2) 
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Пирог, Тетяна Павлівна. 

 Загальна мікробіологія : підручник / Т. П. 

Пирог. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : НУХТ, 2010. 

– 632 с. 
 Викладено історію розвитку мікробіології, положення, 

роль і взаємовідносини мікроорганізмів у природі, будову 

прокаріот і еукаріот, систематику, фізіологію росту, типи 

живлення, основні механізми обміну речовин і перетворення 

енергії у аеробних та анаеробних мікроорганізмів, шляхи 

перенесення генетичної інформації, принципи регуляції 

біохімічних процесів, а також шляхи використання 

мікроорганізмів у біотехнології. 

 Друге видання доповнено сучасними даними про 

філогенетичну систематику бактерій і грибів, описом нових 

експрес-методів визначення геномних характеристик штамів 

і видів, новою інформацією про пріони, екстремофільні 

мікроорганізми, особливості метаболізму і функціонування 

різних фізіологічних груп бактерій і архей. 

 Призначено для студентів вищих навчальних закладів, 

що навчаються за напрямом «Біотехнологія» і «Біологія», а 

також для спеціалістів, які працюють у галузі мікробіології 

та мікробного синтезу. 
 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

 

 Облік і аудит : навч.-метод. посіб. / Л. Г. 

Смоляр [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2013. – 618 с. 
 В навчально-методичному посібнику подано основні 

завдання що допоможуть студенту організувати самостійну 

навчальну роботу, а саме: диференційовано використовувати 

завдання з урахуванням рівня підготовки; розвивати 

мотиваційну навчальну діяльність; забезпечити розвиток 

ініціативності, самостійності та творчості студента. В 

посібнику запропоновано структурну модель організації 

самостійної роботи із циклу нормативних дисциплін що 

ґрунтується на основі: змісту навчального матеріалу 

дисципліни із вказаною рекомендованою літературою; 

переліком типових тестових завдань які можуть бути 

винесені на поточний модульний контроль; ситуаційних 

завдань з навчальних дисциплін; переліку питань до 

підсумкового контролю та методичних вказівок щодо 

виконання та оформлення курсових, розрахунково-графічних 

робіт, звітів з навчальної та виробничої практики.  

 Посібник рекомендується для студентів вищих 

навчальних закладів економічного профілю за напрямом 

підготовки 0305 "Економіка і підприємництво" за освітньо-

кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030509 

"Облік і аудит". 

 

 

АСіМК (4), 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (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), 

 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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 Теоретичні основи електротехніки. Усталені 

режими лінійних електричних кіл із зосередженими 

та розподіленими параметрами : підручник / Ю. О. 

Карпов [та ін.] ; за ред. Ю. О. Карпова. – Херсон : 

Олді-плюс, 2014. – 326 с. 
 В підручнику викладено теорію лінійних електричних 

кіл із зосередженими та розподіленими параметрами і 

наведено велику кількість прикладів теоретичного та 

практичного спрямування, які зустрічаються в 

електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці тощо. 

Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення 

теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням 

сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на 

студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, 

електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей. 

 
 

 

 

ЧЗПТВ (1), 

АНЛ (2), 

АСіМК (2) 

 

Паначевний, Борис Іванович. 

 Загальна електротехніка : підручник / Б. І. 

Паначевний, Ю. Ф. Свергун. – 3-тє вид. – К. : 

Каравела, 2012. – 296 с. 
 Підручник написано відповідно до програми 

підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і 

магістрів. У ньому вміщено відомості про теорії електричних 

і магнітних кіл, розглянуто перехідні процеси і нелінійні 

електричні кола. Описано будову, принципи роботи, основні 

співвідношення електричних машин постійного і змінного 

струмів, електричних мікромашин. Наведено принципи 

електровимірювання, будову електровимірювальних 

приладів. Розглянуто питання електроприводу, 

електрозабезпечення, викладені основи напівпровідникової 

техніки. 

 Підручник призначено для студентів вищих 

навчальних закладів і для самостійного вивчення курсу. 

 
 

 

 

ЧЗПТВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (3) 

 

 Теоретичні основи електротехніки. 
Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез 

лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : 

підручник / Ю. О. Карпов [та ін.] ; за ред. Ю. О. 

Карпова. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 456 с. 
 У підручнику викладено теорію електричних і 

магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійних 

колах із зосередженими та розподіленими параметрами, 

синтез лінійних кіл, нелінійні електричні й магнітні кола за 

усталених і динамічних режимів роботи та наведено велику 

кількість прикладів теоретичного і практичного 

спрямування. Матеріал подано в обсязі, необхідному для 

проведення теоретичних і технічних розрахунків із 

застосуванням сучасного програмного забезпечення. 

Підручник розрахований на студентів, аспірантів і 

викладачів вищих навчальних закладів. 

 

 

АСіМК (3), 

АНЛ (1), 

ЧЗПТВ (1) 
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Матвієнко, Микола Павлович. 

 Пристрої цифрової електроніки : навч. посіб. / 

М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2015. – 392 с. 
 В навчальному посібнику викладені логічні, автоматні 

та схемотехнічні основи проектування та побудови логічних 

елементів різного призначення, комбінаційних пристроїв, 

цифрових пристроїв із пам'яттю, запам'ятовувальних 

цифрових пристроїв, матричних логічних структур, 

інтегрованих цифрових пристроїв, розглянуті 

цифроаналогові і аналого - цифрові перетворювачі 

інформації, обслуговуючі елементи цифрових пристроїв, їх 

завадостійкість, приведені способи контролю й 

діагностування цифрових пристроїв як в процесі 

функціонування, так і при виробництві, а також 

запропоновані методи їх проектування і монтажу. 

 Теоретичний і практичний матеріал проілюстровано 

великою кількістю вправ і задач для набуття читачем 

практичного досвіду. 

 Навчальний посібник призначено для студентів, 

аспірантів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також 

окремі розділи навчального посібника можуть бути 

використані студентами технічних учбових закладів та 

коледжів. 

 
 

 

 

ЧЗПТВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (8) 

 

Гуцаленко, Любов Василівна.  

 Внутрішньогосподарський контроль : навч. 

посіб. / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. 

Марчук. – К. : ЦУЛ, 2014. – 496 с. 
 У навчальному посібнику послідовно викладено 

теоретичні, методологічні та практичні аспекти 

внутрішньогосподарського контролю на підприємствах 

України. Акцентовано увагу на створенні мікросередовища, 

яке б забезпечувало достовірність представленої інформації з 

метою прийняття оперативних управлінських рішень.  

 Навчальний матеріал доповнюється рисунками і 

таблицями, питаннями для обговорення та самоперевірки, 

завданнями для закріплення матеріалу. 

 Посібник розрахований на керівників підприємств, 

організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, 

аудиторів, працівників державних фінансових інспекцій, 

студентів та викладачів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (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), 

 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Островерха, Р. Е. 

 Організація обліку : навч. посіб. / Р. Е. 

Островерха. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 

2012. – 568 с. 

 
 Навчальний посібник написаний відповідно до 

програми навчальної дисципліни "Організація обліку" для 

студентів, що навчаються за спеціальністю 8.03050901 

"Облік і аудит". У ньому розкриваються основи організації 

обліку, а також знання, необхідні для організації облікового 

процесу та організації роботи апарату бухгалтерії. 

Висвітлюються теоретичні положення курсу; а також 

методи, способи та техніка обліку об'єктів господарювання 

та роботи апарату бухгалтерії у сучасних умовах із 

використанням діючої нормативно-правової бази. До кожної 

теми розроблені практичні завдання, контрольні питання та 

тести, що можуть використовуватись у навчальному процесі 

для набуття практичних навичок та при підготовці до 

поточного і підсумкового контролю. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (3) 

 

Сідельникова, Лариса Петрівна.  

 Податкова система : навч. посіб. / Л. П. 

Сідельникова, Н. М. Костіна. – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – К. : Ліра-К, 2013. – 604 с. 

 
 У навчальному посібнику викладено теоретичні та 

практичні питання щодо організації та функціонування 

податкової системи України; наведено перелік питань для 

самоконтролю; подані ситуаційні та тестові завдання за 

темами курсу, що дасть змогу закріпити отримані знання. 

Посібник містить термінологічний словник та список 

рекомендованих джерел для можливості поглибленого 

вивчення дисципліни. 

 Актуальність підготовки навчального посібника 

«Податкова система» визначається наявністю 

трансформаційних економічних процесів у зв'язку з 

прийняттям Податкового кодексу України, що зумовило 

розробку структури викладення тем у відповідності до нових 

вимог справляння податків. 

 Для студентів усіх економічних спеціальностей, 

аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців 

та практиків, хто виявляє інтерес до теорії та практики 

оподаткування. 

 

 

 

АСіМК (2), 

АНЛ (2), 

ЧЗГВ (1) 
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Попова, Світлана Миколаївна.  

 Організація податкового контролю : наук.-

практ. посіб. / С. М. Попова, В. Д. Понікаров, О. В. 

Кожушко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 290 с. 
 Розглядаються сутність податкового контролю в 

ринковій економіці, завдання та функції Державної 

податкової служби України, питання інформаційного 

забезпечення контролюючих органів та організації перевірок 

платників податків. Особлива увага приділяється 

оформленню результатів податкового контролю та 

відповідальності за порушення податкового законодавства. 

 Призначений для курсантів та студентів юридичних та 

економічних вищих навчальних закладів, може бути 

корисним для фахівців податкової служби та працівників 

податкової міліції. 

 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (3) 

 

Садовська, Ірина Борисівна. 

 Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. 

Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : 

ЦУЛ, 2013. – 688 с. 
 Структуру навчального посібника розроблено 

відповідно до анотації змісту дисципліни «Бухгалтерський 

облік». 

 Текст навчального посібника викладено логічно, 

наочно, з наведенням таблиць, схем, рисунків, що сприяють 

кращому розумінню матеріалу та допомагають його 

викладанню. Особливу увагу зосереджено на управлінському 

обліку, який є базовим у підготовці майбутніх фахівців 

управління підприємствами та організаціями. 

 Навчальний посібник вирішує досить важливе 

завдання дисципліни бухгалтерський облік, яке полягає в 

тому, щоб на належному рівні подати студентам навчальний 

матеріал, максимально наближаючи виробничі ситуації до 

дійсності, навчити студентів спрямувати теорію 

бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, 

обробки і використання облікової інформації в системі 

управління підприємством в умовах глобалізації економіки. 

 Рекомендовано для студентів вищих навчальних 

закладів, коледжів, а також для бажаючих самостійно 

оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками 

з бухгалтерського обліку. 

 

 

 

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), 

 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Волкова, Ірина Анатоліївна.  

 Бухгалтерський облік у банках : навч. посіб. / 

І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 

2011. – 520 с. 
 Навчальний посібник «Бухгалтерський облік у 

банках» узагальнений у 9-ти темах у поєднанні з виконанням 

практичних завдань та вправ за обліковими процедурами 

основних банківських операцій. Посібник побудовано за 

інструктивно-нормативними документами НБУ з питань 

бухгалтерського обліку. Основний акцент зроблено на 

освоєння слухачами чинних методик обліку та номенклатури 

рахунків плану рахунків бухгалтерського обліку в банках. У 

посібнику вміщено додатки з формами первинних 

документів, чинні законодавчі нормативно-правові 

документи, питання для самоопрацювання та практичні 

завдання. 

 Посібник розрахований на студентів вищих 

навчальних закладів для самостійного вивчення предмета 

«Бухгалтерський облік у банках». Він може бути корисним 

бухгалтерам-практикам, аудиторам, фінансистам, 

підприємцям і слухачам, що одержують другу освіту на базі 

вищої, а також усім, хто цікавиться бухгалтерським обліком 

у банках. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 Облік і звітність суб'єктів малого 

підприємництва : навч. посіб. / Ю. А. Верига [та ін.]. 

– К. : ЦУЛ, 2014. – 272 с. 
 Навчальний посібник підготовлено відповідно до 

навчальної програми дисципліни «Облік і звітність суб'єктів 

малого підприємництва». Авторами висвітлено загальні 

засади здійснення господарської діяльності суб'єктами 

малого підприємництва, порядок застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності та форм ведення 

бухгалтерського обліку. Висвітлено особливості організації й 

методики обліку активів, пасивів, витрат, доходів і 

фінансових результатів суб'єктами малого підприємництва. 

Розкрито склад, структуру, порядок складання і подання 

звітності суб'єктів малого підприємництва. 

 До кожної теми запропоновано методичні поради до 

вивчення теоретичного матеріалу, наведено перелік питань 

та завдання для практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи, термінологічний словник, а також 

тести для самоконтролю знань, що сприятиме набуттю, 

закріпленню та поглибленню теоретичних знань і 

практичних навичок з дисципліни. Запропоновано теми 

рефератів, підготовка яких дозволить розкрити науковий 

потенціал фахівців з обліку і аудиту. 

 Матеріал навчального посібника орієнтований на 

студентів та викладачів вищих навчальних закладів, та буде 

корисним працівникам бухгалтерського обліку та 

підприємцям, аспірантам. 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1), 

АСіМК (3) 
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 Енциклопедія Сучасної України : 

енциклопедія / Національна академія наук України, 

Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т 

енциклопедичних досліджень НАН України. – К. : 

[б. в.], 2001 – . 

Т. 12 : Кал-Киї. – 2012. – 712 с. 
 Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне 

видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття 

до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої 

України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, 

поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, 

відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. 

 У дванадцятому томі подано 2685 гасел, 2303 чорно-

білих та 346 кольорові ілюстрації, 16 карт, 3 таблиці і 1 

схема.  

 Розрахована на широке коло читачів. 

 
 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1) 

 

 Енциклопедія сучасної України : 

енциклопедія / Національна академія наук України, 

Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т 

енциклопедичних досліджень НАН України. – К. : 

[б. в.], 2001 – . 

Т. 13 : Киї-Кок. – 2013. – 712 с. 
 Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне 

видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття 

до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої 

України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, 

поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, 

відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. 

 У тринадцятому томі подано 3032 статті, 2828 чорно-

білих та 364 кольорові ілюстрації, 13 карт і 3 схеми. 

 Розрахована на широке коло читачів. 

 
 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1) 

 

 Енциклопедія сучасної України : 

енциклопедія / Національна академія наук України, 

Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т 

енциклопедичних досліджень НАН України. – К. : 

[б. в.], 2001 – . 

Т. 14 : Кол-Кос. – 2014. – 767 с. 
 Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне 

видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття 

до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої 

України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, 

поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, 

відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.  

 У чотирнадцятому томі подано 3136 статей, 2701 

чорно-білих та 336 кольорові ілюстрації, 14 карт. 

 Розрахована на широке коло читачів. 
 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 18    Квітень-2015, Бібліодайджест 
 

 

 Енциклопедія сучасної України : 

енциклопедія / Національна академія наук України, 

Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т 

енциклопедичних досліджень НАН України. – К. : 

[б. в.], 2001 – . 

Т. 15 : Кот-Куз. – 2014. – 712 с.  
 Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне 

видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття 

до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої 

України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, 

поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, 

відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.  

 У п'ятнадцятому томі подано 3177 статей, 2687 чорно-

білих та 374 кольорові ілюстрації, 20 карт. 

 Розрахована на широке коло читачів. 
 

 

 

ЧЗГВ (1), 

АНЛ (1) 

   

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

Крилова, Людмила Олександрівна.  

 Основи теорії в'язання : підручник / Л. О. 

Крилова, Л. М. Мельник. – К. : Кафедра, 2015. – 304 

с. 
 У підручнику викладено теоретичні основи в'язання 

трикотажу на в'язальних машинах. Розглянуто суть і 

послідовність виконання процесу петлетворення на 

одинарних і подвійних в'язальних машинах. Наведено аналіз 

операцій процесу петлетворення, а також класифікацію 

трикотажних переплетень. Розглянуто будову, властивості і 

розрахунки трикотажу головних і похідних переплетень.  

 Видання призначено для студентів вищих навчальних 

закладів, що навчаються за напрямом «Технологія та дизайн 

текстильних матеріалів» і може бути корисним інженерно-

технічним працівникам. 

 

 

 

АНЛ (2), 

ЧЗПТВ (1), 

АСіМК (7) 

 

 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: 

проблеми теорії та методології : монографія / [К. В. 

Безверхий, М. П. Денисенко, З. Я. Шацька, Т. М. 

Янковець та ін.] ; за заг. ред. Ф. Ф. Бутинця. – К. : [б. 

в.], 2013. – 606 с. 
 У монографії розглянуто проблеми теорії та 

методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 

Досліджено парадигми, закони та моделі бухгалтерського 

обліку. Проаналізовано вплив зовнішніх факторів на системи 

обліку, контролю та аналізу в цілому та на окремі їх об'єкти 

зокрема.  

 Монографія розрахована на магістрів, аспірантів, 

докторантів та викладачів ВНЗ. 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 19    Квітень-2015, Бібліодайджест 
 

   

 

 Основи метрологічного забезпечення : 

підручник / [А. С. Зенкін, В. П. Куценко, Г. І. 

Хімічева, М. Ф. Трегубов]. – Донецьк : Наука і 

освіта, 2014. – 324 с.  
 У підручнику розглянуті основи метрології як науки 

про вимірювання, засоби забезпечення їх єдності, теорія 

похибок і методи математичної обробки результатів 

вимірювань. Викладені загальні принципи організації 

метрологічного контролю вимірювальної техніки та основи 

стандартизації. Підручник призначений для студентів 

технічних вузів, які вивчають дисципліни: «Метрологія, 

стандартизація та сертифікація», «Технічні вимірювання», 

«Методи та засоби вимірювання, випробування та 

контролю». Буде корисним при вирішенні задач 

метрологічного забезпечення в курсових та дипломних 

роботах (проектах) і при виконанні науково-дослідних робіт 

інженерно-технічним робітникам. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

   

   

 

  Економічна безпека національної 
економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : 

монографія / [І. М. Грищенко, М. П. Денисенко, А. 

П. Гречан, В. В. Лойко та ін.] ; [за заг. ред. І. М. 

Грищенка, М. П. Денисенка, А. П. Гречан, В. В. 

Лойко]. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 430 с.  
  У монографії висвітлено методологічні основи 

формування економічної безпеки національної економіки, 

зокрема, інвестиційно-інноваційний аспект. Особлива увага 

приділена місцю інновацій та приватно-державному 

партнерству в економічній безпеці національної економіки, 

діагностиці стану економічної безпеки об'єктів економіки, 

методичним положенням моніторингу безпеки, 

методологічним підходам до оцінки ефективності 

інноваційних програм та проектів по забезпеченню 

економічної безпеки об'єктів національної економіки. 

  Розраховано на наукових працівників, аспірантів, 

студентів економічних спеціальностей, керівників та 

фахівців підприємств різних форм власності, а також на 

широке коло читачів. 
 

 

 

АНЛ (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), 

 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

   



НТБ КНУТД 20    Квітень-2015, Бібліодайджест 
 

 

 Освіта: соціальні аспекти в контексті 

економічного розвитку : колективна монографія / [Т. 

Г. Бабіна, О. О. Бондаренко, С. В. Бреус, О. М. 

Бунда,Т. М. Власюк, М. П. Денисенко, О. П. 

Квасова, Д. М. Лойко, Д. А. Макатьора, С. Г. 

Натрошвілі, Н. Й. Радіонова, М. І. Скрипник, І. О. 

Тарасенко, Є. Б. Хаустова, З. Я. Шацька,Т. М. 

Янковець та ін.] ; за ред.: С. М. Лаптєва, С. М. 

Сідака, М. П. Денисенка. – К. : Університет 

економіки та права "Крок", 2014. – 410 с. 
 Монографія є колективною працею українських 

науковців, у якій досліджено соціально-психологічні аспекти 

освіти в контексті економічного розвитку України. 

 У виданні розкрито основні питання перспектив 

розвитку вищої освіти в Україні, забезпечення її 

конкурентоспроможності, використання інноваційного 

підходу в розвиткові освіти і науки, оптимізації 

фінансування освіти в сучасних умовах, особливостей 

підготовки фахівців у різних сферах національного 

господарства та встановлення ролі сучасної освіти в розвитку 

людського капіталу. 

 Монографія розрахована на широке коло читачів, 

керівників вищих навчальних закладів І-IV рівнів 

акредитації, деканів, директорів інститутів та інших 

відокремлених підрозділів, а також викладачів, аспірантів і 

студентів усіх форм навчання. 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 Сучасні перспективи розвитку систем 

економічної безпеки держави та суб'єктів 

господарювання : колективна монографія / [М. П. 

Денисенко, С. В. Бреус, В. В. Лойко, Д. М. Лойко, З. 

Я. Шацька, Т. М. Янковець та ін.] ; за заг. ред. І. П. 

Мігуса. – Черкаси : Маклаут, 2012. – 636 с. 
 Монографія присвячена теоретико-методологічним та 

практичним основам забезпечення економічної безпеки 

держави, управління системою економічної безпеки суб'єктів 

господарювання, управління ризиками та загрозами 

економічній безпеці, забезпечення кадрової безпеки суб'єктів 

господарювання, а також ролі інформаційних систем та 

технологій в управлінні економічною безпекою держави та 

суб'єктів господарювання. 

 Монографія розрахована на широке коло читачів, 

зокрема безпекознавців, керівників підприємств, менеджерів 

з управління персоналом, а також викладачів, аспірантів та 

студентів напрямів підготовки «Економіка і 

підприємництво», «Менеджмент організацій та 

адміністрування» та «Управління фінансово-економічною 

безпекою» всіх форм навчання. 

 

 

 

АНЛ (1) 

   

   

 


