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         Навчально-методичні та наукові видання 

 

 

 

 

УДК 343(477)(075.8) 

К82 

 

Кримінальний процес : підручник / ред.:  

В. В. Коваленко, Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний. – 

К. : ЦУЛ, 2013. – 544 с. 

ISBN 978-617-673-222-8 
У підручнику, написаному на основі Конституції 

України, Кримінального процесуального кодексу України, з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини, 

правових позицій Конституційного Суду України, відповідно 

до програми навчального курсу "Кримінальний процес" 

розглянуті: поняття кримінального процесу, його завдання, 

джерела кримінального процесуального права, основні 

засади кримінального провадження, права та обов'язки 

учасників кримінального провадження, поняття доказів та 

їхніх джерел, стадії кримінального провадження та інші 

питання. 

Для студентів, слухачів, курсантів, аспірантів, 

викладачів, науковців юридичних вищих навчальних 

закладів, працівників органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

Умовні позначення: 
 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392),  

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

ЧЗГВ – читальний зал гуманітарних видань (1-0276), 

АСіМК – абонемент старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273). 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 

 

УДК 658.012.8 

Е90 

 

Ефективність діяльності підприємств в 

умовах глобалізаційних процесів : монографія /  

[Н. П. Борецька, М. П. Денисенко, О. В. Ольшанська, 

А. О. Мельник, М. І. Скрипник, В. В. Бугас,  

Т. Є. Воронкова, С. В. Бреус, В. В. Бугас,  

О. М. Бунда, О. О. Григоревська, О. В. Зінченко,  

М. М. Матюха, О. І. Пальчук, Н. Й. Радіонова,  

А. Ю. Сербенівська, Є. Б. Хаустова, З. Я. Шацька,  

Т. М. Янковець та ін.] ; за ред.: О. В. Ольшанської, 

А. О. Мельник, Т. М. Янковець. – К. : КНУТД, 2016. 

– 390 с. 

ISBN 978-966-7972-64-8 
Монографія є колективною працею українських 

науковців, в якій досліджено сучасні проблеми підвищення 

ефективності діяльності підприємств в умовах глобалізації. 

У монографії розглянуто теоретико-методологічні 

основи розвитку бізнес-середовища підприємств та 

організацій в умовах глобалізаційних процесів, питання 

ефективності управління в умовах глобалізації, підтримання 

економічної безпеки, використання нематеріальних активів, 

значення обліку, контролю та аналізу у забезпеченні 

ефективності діяльності підприємств та організацій. 

Монографія призначена для наукових працівників, 

керівників вищих навчальних закладів, менеджерів 

підприємств, викладачів, аспірантів, студентів, а також 

розрахована на широке коло читачів. 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

УДК 330.322(477) 

І-58 

 

Інвестування в Україні в умовах 

глобалізації : монографія / [В. Г. Федоренко,  

І. М. Грищенко, Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко,  

І. М. Крейдич, Є. В. Бондаренко, С. В. Палиця,  

С. В. Бреус, Т. М. Янковець, З. Я. Шацька,  

С. В. Федоренко, А. І. Грищенко, Р. А. Махиня,  

М. С. Пясківська] ; за ред.: В. Г. Федоренка,  

І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. – К. : ДКС центр, 

2016. – 324 с. 

 

 

АНЛ (1) 
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ISBN 978-966-2339-82-6 
В монографії висвітлено теоретичні основи розвитку 

світового господарства, форм міжнародних економічних 

відносин в економічних аспектах глобальних проблем. В 

роботі особливу увагу приділено ролі міжнародних 

економічних організацій в багатосторонньому економічному 

співтоваристві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин, зростанню ролі держави в регулюванні 

інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів 

господарювання України, створенню позитивного 

інвестиційного клімату для залучення вітчизняних і 

зарубіжних інвесторів, розвитку реальних і фінансових 

інвестицій. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, 

державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і 

фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а 

також широке коло читачів, які досліджують проблеми 

інвестування економіки в умовах глобалізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 165 

С15 

 

Сакун, Айта Валдуровна. 

Евристика сучасності: знання, інновація, 

творчість : монографія / А. В. Сакун. – К. : Книга, 

2015. – 352 с. 

ISBN 978-966-8314-92-6 
У монографії досліджується проблема знання і 

креативного мислення в парадигмі сучасності. Автор 

зосереджує увагу на чинниках ствердження цивілізаційних 

основ життя сучасної людини і суспільства – глобалізації, 

інформаціоиалізації та їхньому впливі на освіту, науку, 

культуру. Підкреслюється значимість інноваційних 

пізнавальних підходів – інтерпретації, постмодернізму, 

синергетики, когнітивності, комунікативності для розвитку 

"суспільства знань". Показано, що деонтологізація знання і 

входження в інформаційний світ створюють нове 

соціокультурне середовище існування людини, 

обґрунтовується важливість ціннісного аспекту наукового 

знання для культури мислення в ситуації постсучасності. 

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, 

аспірантів, усіх, кого цікавлять проблеми сучасного 

цивілізаційного поступу. 

 

 

 

 

 

 

АСіМК (1) 
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УДК 687.174.016(075.8) 

Д44 

 

Дизайн-проектування виробів спеціального 

призначення : навч. посіб. / [Н. В. Остапенко,  

М. В. Колосніченко, Т. В. Луцкер,  

О. В. Колосніченко, А. І. Рубанка]. – К. : КНУТД, 

2016. – 320 с. 

ISBN 978-966-7972-69-1 
У навчальному посібнику розглянуто питання щодо 

термінологічних аспектів асортименту виробів спеціального 

призначення, охарактеризовано його класифікаційні 

угруповування, представлено особливості їх проектування.  

Наведено теоретичні відомості щодо асортименту 

спеціального одягу, його деталей і матеріалів для його 

виготовлення, зокрема виробів для захисту голови, ніг, рук 

тощо, надано їх характеристику. Викладено основні вимоги 

нормативних документів до виробів спеціального 

призначення та висвітлено питання щодо оцінки їх рівня 

якості. 

Навчальний посібник адресовано студентам вищих 

навчальних закладів легкої промисловості, науковим 

працівникам, фахівцям українських підприємств з 

проектування і виготовлення виробів спеціального 

призначення. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 
 

 

УДК 811.111'24(075.8) 

Б12 

 

Бабушко, Світлана Ростиславівна. 

Hotel Business : навч. посіб. з дисципліни 

"Англійська мова за професійним спрямуванням" 

для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спец. 

242 "Туризм" / С. Р. Бабушко. – К. ; Звенигородка : 

КП ЗВПП, 2016. – 190 c. – Англ. мовою. 
Навчальний посібник є другою частиною практичного 

курсу з англійської мови професійного спрямування, який 

націлено на навчання комунікації англійською мовою у 

туристичній сфері. Посібник призначено для студентів II 

курсу спеціальності 242 "Туризм", які мають намір розвинути 

мовні навички практичного застосування англійської мови 

професійного спрямування до рівня В2, а також для 

широкого кола бажаючих оволодіти професійною лексикою 

туристичної індустрії. 

Навчальний посібник побудовано за тематичним 

принципом. Структуру підпорядковано цілям навчання 

основним видам мовленнєвої діяльності: читанню, усному 

мовленню (діалогічномуо та монологічному) та писемному 

мовленню. Зміст посібника сприяє продуктивному засвоєнню 

професійної лексики сфери туризму, допомагає формуванню 

необхідних навичок професійного спілкування та розвитку 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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креативного мислення студентів. 

Особливою рисою посібника є його придатність для 

самостійної роботи та поглиблення знань студентів з 

англійської мови професійного спрямування. 

Посібник може стати в нагоді студентам вищої 

школи, слухачам спеціалізованих курсів і тим, хто бажає 

підвищити свій рівень англійської мови з цього фаху. 

 

 

 

 
 

 

 

УДК 811.111'24(075.8) 

Б12 

 

Бабушко, Світлана Ростиславівна. 

Сервіс індустрії харчування = Catering Industry 

Service : навч. посіб. з англ. мови для студентів 

напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" проф. 

спрямування "Менеджмент організацій і 

адміністрування" (Менеджмент туристичної 

індустрії) / С. Р. Бабушко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 

2013. – 170 c. – Англ. мовою. 

ISBN 978-966-2545-69-2 
Навчальний посібник є третьою частиною із 

практичного курсу "Тгаvеl & Тоurism Industry", який 

націлено на навчання ділової комунікації англійською мовою 

у сфері туристичної галузі. Посібник призначений для 

студентів спеціальності "Менеджмент туристичної індустрії", 

які мають намір розвинути мовні навички практичного 

застосування англійської мови професійного спрямування до 

рівня В2, а також для широкого кола бажаючих оволодіти 

професійною лексикою сервісу індустрії харчування. 

Навчальний посібник побудований за тематичним 

принципом. Структура підпорядкована цілям навчання 

чотирьом видам мовленнєвої діяльності: читанню, 

аудіюванню, говорінню і писемному мовленню. Зміст 

посібника сприяє продуктивному засвоєнню професійної 

лексики ресторанного бізнесу, допомагає формуванню 

необхідних навичок професійного спілкування та розвитку 

креативного мислення студентів. 

Особливою рисою посібника є його придатність для 

самостійної роботи та поглиблення знань студентів з 

англійської мови ресторанної справи. 

Посібник може стати в нагоді студентам вищої 

школи і тим, хто спеціалізується з менеджменту організацій, 

слухачам спеціалізованих курсів, тим, хто бажає поглибити 

свої знання з англійської мови з цього фаху. 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 338.48-057(73)+71) 

Б12 

 

Бабушко, Світлана Ростиславівна. 

Професійний розвиток фахівців сфери туризму 

в США та Канаді : монографія /  

С. Р. Бабушко ; за ред. Л. Б. Лук'янової. – К. : 

Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 424 с. 

ISBN 978-617-640-182-7 
Монографія висвітлює особливості професійного 

розвитку фахівців сфери туризму в США та Канаді. На 

прикладі відомих готельних брендів комплексно досліджено 

теоретичні та методологічні засади корпоративного навчання 

працівників готельного бізнесу; простежено його ґенезу; 

вивчено чинники, що обумовлюють його специфіку у 

сучасних ринкових умовах. Проаналізовано механізми 

внутрішньофірмового навчання та професійного розвитку на 

індивідуальному, організаційному, суспільному рівнях, а 

також нормативно-правову базу в обох країнах. З 

урахуванням прогресивного досвіду США та Канади 

запропоновано науково-методичні рекомендації 

удосконалення професійної майстерності персоналу 

готельної індустрії в Україні. 

Адресовано студентам і викладачам вищих 

навчальних закладів, аспірантам і докторантам, 

педагогічному персоналу закладів післядипломної освіти, 

науковцям, працівникам відділів розвитку людських ресурсів 

і керівникам підприємств сфери туризму та всім, хто 

цікавиться проблемами корпоративного навчання і 

професійного розвитку персоналу. 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

УДК 811.111'24(075.8) 

Б12 

 

Бабушко, Світлана Ростиславівна. 

English for Tourism Students : навч. посіб. з 

англ. мови для студентів напряму підготовки 

6.140103 "Туризм" / С. Р. Бабушко. – Звенигородка : 

КП ЗВПП, 2016. – 164 c. – Англ. мовою. 
Навчальний посібник націлено на навчання 

іншомовній комунікації англійською мовою у сфері 

туристичної галузі. Посібник призначено для студентів 

напряму підготовки "Туризм", які мають намір розвинути 

мовні навички практичного застосування англійської мови 

професійного спрямування до рівня В2, а також для 

широкого кола бажаючих оволодіти професійною лексикою 

туристичної індустрії. 

Навчальний посібник побудовано за тематичним 

принципом. Структуру підпорядковано цілям навчання 

основним видам мовленнєвої діяльності: читанню, говорінню 

(діалогічному та монологічному) і писемному мовленню. 

 

 

АНЛ (1) 
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Зміст посібника сприяє продуктивному засвоєнню 

професійної лексики сфери туризму, допомагає формуванню 

необхідних навичок професійного спілкування та розвитку 

креативного мислення студентів. 

Особливою рисою посібника є його придатність для 

самостійної роботи та поглиблення знань студентів з 

англійської мови за професійним спрямуванням. 

Посібник може стати в нагоді студентам вищої 

школи, слухачам спеціалізованих курсів і тим, хто бажає 

підвищити свій рівень англійської мови з цього фаху. 

 

 
 

 
 

 

УДК 341.63(07) 

М58 

 

Міжнародний комерційний арбітраж : 

метод. вказівки до практ. занять для студентів 

денної форми навчання, освітній ступінь – 

спеціаліст, галузь знань 08 – Право, спец. 081 – 

Право, освітня програма "Господарсько-правова 

діяльність" / упор. Є. О. Ятченко. – К. : КНУТД, 

2016. – 52 с. 
Метою дисципліни є формування у студентів системи 

знань та практичних навичок з теорії та практики розв'язання 

спорів у міжнародному комерційному арбітражі, що 

необхідно їм для самостійної праці, зокрема на посадах 

юрисконсульта підприємства та співробітника юридичної 

фірми, поглиблення теоретичних знань для подальшої 

практичної діяльності з укладення контрактів та арбітражних 

угод з іноземними партнерами. 
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