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Навчально-методичні та наукові видання 
[Текстові документи] 

 

 

621.798:620.2(075.8) 
С40 

Сирохман, Іван Васильович. 
Товарознавство пакувальних матеріалів і 

тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня, 
В. Т. Лебединець. – К. : Знання, 2014. – 543 с. 

ISBN 978-617-07-0174-9 
У підручнику наводиться товарознавча 

характеристика основних і допоміж них пакувальних 
матеріалів. Особлива увага приділяється полімерним комбіно 
ваним та багатошаровим матеріалам і тарі на їх основі. 
Ґрунтовно розглядаються сучасні тенденції пакування у 
розрізі відповідних груп продовольчих товарів, 
висвітлюються новітні досягнення науки й техніки 
пакування, безпеки та якості пакувальних матеріалів і тари. 

Розраховано на студентів та викладачів вищих 
навчальних закладів. Підручник буде корисним також 
фахівцям-практикам, котрі спеціалізуються в галузі 
товарознавства продовольчих товарів, пакування харчових 
продуктів, широкому колу читачів. 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

Умовні позначення: 
 
 
 ЧЗГВ – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392). 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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004.89(075.8) 
К29 

Катренко, Анатолій Васильович. 
Прийняття рішень: теорія та практика : 

підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник. – Львів : 
Новий Світ-2000, 2013. – 447 с. – (Комп'ютинґ). 

ISBN 978-966-418-221-5  
У підручнику викладено як теоретичні засади, так і 

методи прийняття рішень (ПР), а та кож практична реалізація 
рішень. Розглянуті історія виникнення ПР, проблеми 
структурування практичних ситуацій ПР, послідовність 
основних етапів ПР. Викладена теорія неметризованих та 
метризованих бінарних відношень, які слугують для 
представлення системи переваг дециден-та. Розглянуті 
теоретичні основи багатокритерійності, оптимальності за 
Парето, принципи прийняття рішень в багатокритерійних 
задачах, проблема ПР в умовах невизначеності, класифікація 
видів невизначеності, поняття ризику, лінгвістичної 
невизначеності та нечіткості. Наведені влас тивості нечітких 
відношень та розглянуте нечітке відношення переваги і 
нечіткі моделі оптимізації. Викладені концепція корисності 
та її реалізації в теорії ПР, постулати раціонального вибору 
та парадокси, що виникають в практичних застосуваннях, 
умови існування та види функцій корисності. Розглянуті 
проблеми структурування практичних ситуацій ПР, методи 
дерева цілей, експертного оцінювання та оцінювання 
компетентності експертів, метод аналітичної ієрархії, та 
наведені практичні застосування. Наведені постановка задачі, 
моделі та методи багатоособового ПР шляхом голосування, 
правила та парадокси голосування. Викладені методи ПР за 
умов бага токритерійності та невизначеності, метод дерева 
рішень. Розглянуті психолінгвістичні аспекти ПР, 
характеристики децидента як системи опрацювання 
інформації, типи пам'яті та їх особли вості, проаналізовані 
результати практичних досліджень, особливості отримання 
інформації від експертів, психологічні аспекти сприйняття 
ризику, формальні і творчі компоненти у ПР. 

 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (2) 

 

31(477)(058) 
С78 

Статистичний щорічник України за 
2013 рік : щорічник / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : 
Консультант, 2014. – 533 с. 

ISBN 978-966-8459-36-8 
У статистичному щорічнику вміщено дані про 

соціально-економічне становище України у 2013 році з 
попередніми роками. Висвітлено показники системи 
національних рахунків, матеріального виробництва, 
фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні 
показники деяких країн світу. 

Разрахований на широке коло читачів. 

 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 
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657.3(075.8) 
Д13 

Давидов, Григорій Миколайович. 
Звітність підприємств : навч. посіб. / 

Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – 
К. : Знання, 2011. – 623 с. – (Вища освіта ХХІ 
століття). 

ISBN 978-966-346-941-6 
У посібнику розкриваються місце та функції звітності 

у системі економічність інформації, її склад, концептуальні 
основи фінансової звітності, система ї нормативного 
регулювання, класифікація користувачів звітності, вимоги 
якості інформації, базові принципи формування звітності, 
напрями її стандартизації та гармонізації, зміст і призначення 
всіх компонентів фінансової звітності, методика складання 
звітних форм. Значна увага приділяється особливим 
процедурам при формуванні фінансової звітності 
(виправлення помилок, внесення замін до правил ведення 
обліку, врахування подій після дати балансу та впливу 
інфляції, оцінка управлінським персоналом дотримання 
припцину безперервності діяльності, порядку складання 
консолідованої фінансової звітності. Викладений матеріал 
узагальнює вітчизняний досвід формування фінансової 
звітності у порівнянні з принципами та методами, 
передбаченними у міжнародних стандартах фінансової 
звітності. В окремому розділі висвітлюються призначення, 
склад і порядок подання статистичної та податкової звітності. 
На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми 
звітності підприємств. 

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів 
економічних спеціальностей, науковців, а також бухгалтерів, 
економістів, управлінський персонал. 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

347.61/.64(477)(075.8) 
С37 

Сімейне право України : підручник / 
ред. С. Б. Булеца. – К. : Знання, 2015. – 375 с. –
(Вища освіта ХХІ століття). 

ISBN 978-617-07-0256-2 
У підручнику "Сімейне право України" висвітлені 

питання загальної теорії сімейного права, правовідносини 
подружжя: шлюб, припинення шлюбу, майнові та особисті 
немайнові правовідносини подружжя, правовідносини 
батьків і дітей, інших членів сім'ї та родичів, форми 
влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та колізійні норми сімейного права. Матеріал 
викладено відповідно до програми з сімейного права 
України. В основу покладено Сімейний кодекс України, а 
також інші нормативно-правові акти. 

Підручник розрахований на викладачів, аспірантів і 
студентів юридичних вузів та факультетів; юристів-
практиків, а також всіх, хто цікавиться сімейним правом. 

 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 
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336.77(075.8) 
І-58 

Інвестиційне кредитування : навч. посіб. / 
О. Д. Вовчак [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : 
Знання, 2013. – 227 с. 

ISBN 978-617-07-0064-3  
Навчальний посібник призначений для самостійної 

роботи студентів над тематикою курсу і сприятиме 
ефективнішому засвоєнню матеріалу та набуттю практичних 
навичок для вирішення конкретних ситуацій. Він містить 
навчальну програму курсу, теоретичний виклад матеріалу, 
плани семінарських і практичних занять, питання для 
самостійного вивчення та підсумкового контролю знань, 
навчальні й тестові завдання для комплексного опрацювання 
теоретичного матеріалу, тематику рефератів, список 
літературних джерел. 

Для студентів галузі знань "Економіка і 
підприємництво", аспірантів, фахівців у галузі фінансів, 
інвестування, банківської справи, слухачів закладів 
післядипломної освіти. 

 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

   

 

65.012.32(075.8) 
Б20 

Балабанова, Людмила Веніамінівна. 
Стратегічне управління персоналом підприєм-

ства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельма-
шенко. – К. : Знання, 2011. – 236 с. 

ISBN 978-966-346-881-5 
Розкриваються актуальні теоретичні та методико-

прикладні питання стратегічного управління персоналом 
підприємства, особливості використання стратегічного 
підходу до управління персоналом, його інформаційно-
комунікаційного забезпечення. Висвітлюється процес 
стратегічного управління персоналом під приємства, зокрема 
стратегічне планування, стратегічна органі зація та 
стратегічний контроль діяльності у сфері управління 
персоналом. Значну увагу приділено методологічним 
основам до слідження стратегічного управління персоналом 
підприємства: розкрито методологію діагностики процесу 
стратегічного управ ління персоналом та оцінки якості 
стратегічного управління пер соналом підприємства. 

Для магістрантів, аспірантів, викладачів вищих 
навчальних закладів, наукових працівників, керівників 
організацій, менеджерів та фахівців у галузі управління 
персоналом підприємства. 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (2) 
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004.45 
З-49 

Зелинский, Сергей Эдуардович. 
Секреты работы в Windows. Word. Excel. 

Интернет. Новейший самоучитель / С. Э. Зелин-
ский. – Х. ; Белгород : Книжный клуб семейного 
досуга, 2011. – 528 с. 

ISBN 978-966-14-1304-6 (Україна) 
ISBN 978-5-9910-1584-4 (Росія) 
 

 

 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 
811.111(075.8) 
А64 

Англійська мова. The Learning Curve : навч. 
посіб. / О. І. Ванівська [та ін.]. – Львів : Новий Світ-
2000, 2012. – 200 с. 

ISBN 978-966-418-208-6 
Навчальний посібник з іноземної мови (англійської) 

для студентів вищих навчальних закладів України (ІІІ-ІУ 
рівнів акредитації) з дисциплін "Іноземна мова 
спеціальності", "Іноземна мова за професійним 
спрямуванням", "Іноземна мова професійного спілкування" 
та "Ділова іноземна мова" галузей знань "Міжнародні 
відносини", "Економіка та підприємництво", "Менеджмент і 
адміністрування" тощо. 

Посібник призначений для вивчення англійської мови 
спеціальності, ділової англійської мови студентів факультетів 
міжнародних відносин, економічного, юридичного та 
факультету управління. 

Кожен розділ містить лексичний матеріал, ретельно 
відібраний з інформаційних автентичних джерел, лексико-
граматичні і комунікативні вправи та завдання, які 
забезпечують активне формування навичок та розвиток усної 
та писемної іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Навчальний посібник складається з чотирьох модулів, 
які поділяються на дванадцять розділів. Після кожного 
модуля розміщені завдання для перевірки та самоконтролю 
вивченого матеріалу. У посібнику подано тексти для 
додаткового опрацювання (читання та перекладу), 
представлено ключові вирази, які вживаються в діловому 
мовленні, а також розроблено ключі-відповіді до усіх вправ 
та завдань, які розміщені на електронному носії. 

Значна частина матеріалу навчального посібника 
грунтується на даних Британського національного корпусу 
текстів (BNC), автентичних джерелах, тематика яких 
охоплює такі сфери діяльності: економіка, бізнес, освіта, 
міжнародні відносини, політика, юриспруденція тощо. 
Опрацювання завдань посібника сприятимуть розвитку у 
студентів комунікативних та творчих здібностей і 
формуванню культури спілкування іноземною мовою на 
діловому та офіційному рівнях. 

 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 


