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Коваленко, Дмитро Іванович. 
 Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. 
/ Д. І. Коваленко.  4-те вид., випр. і доп.  К.: 
Каравела, 2012.  360 с.  
 
  У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти 
щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», 
«валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття 
про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий 
ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної та 
банківської систем України, функціонування основ кредитних, 
розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової 
економіки. 
  Теоретичний матеріал доповнено задачами й 
прикладами їх розв'язання, а також тестовими питаннями до 
контролю знань студентів до кожної теми. 
  Посібник відповідає типовій програмі навчальної 
дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог 
Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом 
«Економіка і підприємництво». 
  Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і 
практичних працівників. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Банківські операції : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук 
[та ін.].  К. : ЦУЛ, 2013.  162 с. 
 
 Містить основні теми програми дисципліни «Банківські 
операції», наведені матеріали і приклади розкривають зміст і 
основні положення дисципліни. Після викладення кожної теми 
студентам пропонуються контрольні запитання та завдання для 
їх самостійного розв'язання, перелік літературних джерел. 
 Призначений для студентів напряму підготовки 
6.030508 - фінанси та кредит. 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (4), 
АСиМК (3) 
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Козловський, Андрій Володимирович. 
        Комп’ютерна техніка та інформаційні технології : 
навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. 
В. Погрішук.  2-ге вид., стер.  К. : Знання, 2012.  
463 с. 
 
  У посібнику викладено основи інформаційних 
технологій, детально розглянуто апаратне забезпечення 
персональних комп'ютерів, прийоми роботи з операційною 
системою Windows, текстовим процесором Word, табличним 
процесором Ехсеl, висвітлено основи побудови комп'ютерних 
мереж, у тому числі глобальної мережі Інтернет, розглянуто 
питання комп'ютерної безпеки. Наведений матеріал 
пояснюється численними ілюстраціями. До кожного розділу 
додаються контрольні запитання і завдання. 
  Для студентів вищих навчальних закладів економічних 
спеціальностей. Книга буде корисною також для всіх, хто 
цікавиться сучасними персональними комп'ютерами і 
використовує їх для розв'язання практичних задач. 
 

 
ЧЗЕТИ (2), 
АНТЛ (5), 
АСиМК(11), 
ЧЗГИ (2) 

 

Лугінін, Олег Євгенович. 
 Економіко-математичне моделювання : навч. 
посіб. / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішина.  К. : Знання, 
2011.  342 с. 
 
 Розглядаються методологія та інструментарій побудови 
і реалізації основних економіко-математичних моделей 
(оптимізаційних, сіткових, балансових, ризикових, 
економетричних), які набули поширення в ринковій економіці. 
Наводяться практичні рекомендації стосовно використання 
персональних комп'ютерів для реалізації в середовищі ЕХСЕL 
оптимізаційних задач методами лінійного програмування та 
економетричних моделей методами кореляційно-регресійного 
аналізу. За змістом посібник відповідає програмі нормативної 
дисципліни "Економіко-математичне моделювання" за 
напрямом "Економіка і підприємництво". Книгу можна 
використати для самостійної роботи студентів за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу. 
 Для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, кого 
цікавлять питання економіко-математичного моделювання. 
 

 
ЧЗЕТИ (2), 
АНТЛ (4), 
АСиМК (4) 

 

 Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Т. Д. Косова 
[та ін.] ; за заг. ред.: Т. Д. Косової, І. В. Сіменко.  К. : 
ЦУЛ, 2013.  440 с. 
 
 У навчальному посібнику висвітлюються основи 
фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових 
потоків, фінансових результатів, фінансових ризиків 
підприємства. Навчальний посібник враховує специфіку 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
Призначений для студентів економічних спеціальностей, 
аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних 
працівників. 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (10) 
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Омеляненко, Віталій Лукич. 
 Теорія і методика виховання : навч. посіб. /  
В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський.  К. : Знання, 
2008.  415 с. 
 
 Спираючись на досягнення сучасної науки, зокрема 
педагогіки, психології, соціології, філософії, автори посібника 
розкривають найважливіші теоретичні й методичні проблеми 
сучасної виховної роботи з учнівською молоддю. Розкрито 
сутність, місце й роль педагогіки в життєдіяльності сучасного 
суспільства, принципи, методи і засоби виховання молодого 
покоління, шляхи досягнення виховної мети. Значна увага 
приділена надбанням української народної педагогіки, 
релігійної педагогіки, питанням формування взаємовідносин 
особистості у колективі, педагогічним засадам оптимізації 
спілкування. 
 Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. 
Книга буде корисною також вчителям, батькам, усім, кого 
цікавлять проблеми виховання. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (5), 
АСиМК (7) 

 

Мілих, Володимир Іванович. 
 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна 
техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін.  
2-ге вид.  К. : Каравела, 2012.  688 с.  (Вища освіта 
в Україні). 
 
 У підручнику викладено навчально-теоретичний 
матеріал, який супроводжується численними прикладами. 
Частина з електротехніки описує основні поняття і закони 
електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і 
енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також 
розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та 
принципи управління таких електротехнічних пристроїв, як 
трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні 
апарати, електричні машини постійного та змінного струму. У 
частині, що стосується електроніки, подані напівпровідникові 
прилади (резистори, діоди, транзистори, тиристори, інтегральні 
мікросхеми, силові напівпровідникові модулі, фото- та 
оптоелектронні прилади), електронна схемотехніка (випрям-
лячі та інші перетворювачі, підсилювачі, генератори, ключі, 
електронна логіка, тригери, генератори імпульсів, типові 
комбінаційні та послідовнісні пристрої, цифро-аналогові і 
аналого-цифрові перетворювачі). З мікропроцесорної техніки 
подані типові структури мікропроцесора та мікропроцесорної 
системи, основи програмування мікропроцесорів, організація 
та функціонування стекової пам'яті та переривань, загальні 
пристрої пам'яті, організація і функціонування інтерфейсу, 
мікроконтролери. 
 Призначений для студентів вищих навчальних закладів. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1), 
АНТЛ (1) 
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         Маркетингова товарна політика : підручник /  
Н. О. Криковцева [та ін.] ; за ред Н. О. Криковцевої.  
К. : Знання, 2012.  183 с. 
 
 У підручнику розглядаються загальні основи 
маркетингової товарної політики, теоретичні та практичні 
аспекти формування і реалізації її складових. Розкриваються 
особливості маркетингової концепції товару, його життєвого 
циклу, економічна сутність конкурентоспроможності товару з 
урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Висвітлено 
основи концепції нового продукту в маркетинговій діяльності 
підприємства. За структурою підручник побу-довано за 
модульним принципом, найбільш зручним для глибокого і 
повного засвоєння курсу. Виклад теоретичного матеріалу 
доповнено практикумом, в якому наводяться питання для 
співбесіди, теми рефератів, питання для діагностики рівня 
засвоєних знань, тести і практичні завдання. 
 Для студентів економічних спеціальностей, викладачів 
вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми 
маркетингової товарної політики. 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (4), 
АСиМК (8) 

 

Кузьмін, Олег Євгенович. 
 Венчурний бізнес : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, 
І. В. Литвин.  К. : Знання, 2012.  350 с. 
 
 Це видання - перший в Україні навчальний посібник з 
курсу "Венчурний бізнес". У доступній формі розкрито історію 
виникнення, основні принципи та механізми функціонування 
венчурного бізнесу, основні види суб'єктів венчурного 
підприємництва (венчурних інвесторів, венчурних 
підприємств, організацій венчурної інфраструктури тощо), 
роль та значення органів державної влади у формуванні систем 
підтримки венчурного бізнесу. Особлива увага зосереджена на 
розгляді венчурного менеджменту як одного з видів 
менеджменту, спрямованого на управління розвитком молодих 
інноваційних фірм за допомогою залученого венчурного 
капіталу, та венчурного фінансування проектів. 
 Для студентів економічних і технічних спеціальностей, 
викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку та 
управління венчурним підприємництвом. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

Останкова, Лариса Анатоліївна. 
 Аналіз, моделювання та управління економіч-
ними ризиками : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. 
Шевченко.  К. : ЦУЛ, 2011.  256 с. 
 
 Посібник містить основні теоретичні аспекти 
дисципліни «Аналіз, моделювання та управління економічними 
ризиками», основні методи прийняття рішень в умовах 
конкуренції й невизначеності, особливості управління 
ризиками в економічній сфері. Наводяться приклади вирішення 
прикладних економічних задач. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (4), 
АСиМК (4) 
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Захарчук-Чугай, Раїса Володимирівна. 
  Українське народне декоративне мистецтво : 
навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович.  
К. : Знання, 2012.  342 с. 
 
  Чи знаєте ви історію українського народного 
декоративного мистецтва? Звідки пішли його витоки і в чому 
виявляється його самобутність? Які особливості розвитку 
українського народного мистецтва за кордоном? На ці та інші 
запитання дасть відповідь запропонований навчальний 
посібник. У ньому також проаналізовано основні вироби 
народного декоративного мистецтва (художні тканини, 
килими, одяг, вишивку, в'язання тощо) як невід'ємної складової 
національної духовно-мистецької культури українського 
народу. Окремий розділ присвячено народному декоративному 
мистецтву Українського Полісся - одного з найунікальніших 
регіонів слов'янського світу. Подано відомості про народне 
мистецтво українців у близькому й далекому зарубіжжі. 
  Для студентів і викладачів мистецьких, педагогічних, 
гуманітарних факультетів ВНЗ, учнів художніх педагогічних 
училищ, професійно-технічних навчальних закладів 
художнього профілю. Посібник може бути корисним для 
викладачів і учнів коледжів, ліцеїв, гімназій, шкіл, керівників 
мистецьких студій і гуртків, музейних працівників, 
організаторів туристичної діяльності, а також усіх, хто 
цікавиться українським народним декоративним мистецтвом. 
 

 
ЧЗЕТИ (2), 
АНТЛ (3) 

 

Інформаційні технології та моделювання бізнес-
процесів : навч. посіб. / О. М. Томашевський [та ін.]. 
 К. : ЦУЛ, 2012.  296 с. 
 
 У навчальному посібнику проведено аналіз 
інформаційної технології, що представляється як сукупність 
процесів, які оперують первинною інформацією для отримання 
інформаційного продукту. Розглянуті експертні технології 
дозволяють з більшою ефективністю отримати знання та 
прийняти оптимальне у певній ситуації рішення. Досліджено 
галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів 
прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм. 
Стисло викладено відомості про базові мережні технології, 
протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні 
системи, розглянуто види інформаційних та програмних 
продуктів і можливі загрози для них. Досліджено питання 
захисту персональної інформації і протидії програмним 
продуктам шкідливого характеру. 
 Для студентів вищих навчальних закладів економічних 
спеціальностей та фахівців з розробки інформаційних систем. 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (5), 
АСиМК(6), 
ЧЗЕТИ (1) 
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Плескач, Валентина Леонідівна. 
 Інформаційні системи і технології на підриєм-
ствах : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька.  
К. : Знання, 2011.  718 с. 
 
  У підручнику висвітлено найважливіші особливості 
сучасних інформаційних систем і технологій на підприємствах, 
проаналізовано їх роль і місце у процесі інформатизації 
підприємств України. Розглянуто системи прийняття рішень та 
інтелектуального аналізу даних, перспективи використання 
інформаційних систем і технологій в економічній діяльності, 
основні напрями інтелектуалізації сучасних інформаційних 
систем. Значна увага приділена корпоративним та офісним 
застосуванням інформаційних систем. До кожного розділу 
додаються контрольні запитання, завдання і тести для 
перевірки. 
  Для студентів економічних спеціальностей, викладачів 
вищих навчальних закладів, економістів-практиків, яких 
цікавлять інформаційні системи і технології на підприємствах. 
 

 
ЧЗГИ (2), 
АНТЛ (4), 
АСиМК (4) 

 

Буднік, Марина Миколаївна. 
 Фінансовий ринок : навч. посіб. / М. М. Буднік, 
Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна.  К. : ЦУЛ, 2009.  
334 с. 
 
 Навчальний посібник розроблений згідно програми 
курсу «Фінансовий ринок», затвердженої Міністерством освіти 
і науки України як для вищих навчальних закладів. 
 Розглянуті питання функціонування фінансового ринку, 
оцінені всі варіанти інвестицій для забезпечення інвесторам 
ефективного вкладення коштів та своєчасного їх вилучення з 
процесу інвестування. 
 Для студентів економічних спеціальностей. 
 

 
 
 

ЧЗГИ (1) 

 

Романчиков, Володимир Іванович. 
 Міжнародні економічні відносинини : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. І. Романчиков, 
І.О. Романенко.  К. : ЦУЛ, 2008.  256 с. 
 
 Запропонований навчальний посібник підготовлений 
згідно з програмою нормативної дисципліни «Міжнародні 
економічні відносини» для бакалаврів економічних 
спеціальностей, містить в собі програму дисципліни, 
навчально-тематичний план, лекційний матеріал, тлумачний 
словник термінів, перелік питань для самостійного вивчення та 
тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань 
студентів, теми рефератів, перелік рекомендованої літератури. 
 У посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, 
специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних 
відносин. Основна увага приділяється аналізу суті 
міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі, 
міжнародному руху факторів виробництва, економічній 
інтеграції. 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
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 Національна економіка : підручник / за ред.  
П. В. Круша.  К. : Каравела, 2008.  416 с.  (Вища 
освіта в Україні). 
 
 Пропонований підручник є узагальненням надбань 
зарубіжної та вітчизняної економічної науки у сфері питань 
щодо особливостей формування та функціонування 
національної економіки як єдиної динамічної системи та 
підсистеми світового господарства. У ньому висвітлюються 
теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як 
галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і 
явища соціально-економічної реальності, а також проблеми 
формування та подальшого еволюційного розвитку націо-
нальної економіки України з урахуванням сучасного стану 
ринкових перетворень в державі та суспільстві. 
 Підручник розрахований на студентів вищих 
навчальних закладів будь-якої форми навчання, а також 
молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто 
цікавиться питаннями розвитку національної економіки. 
 

 
ЧЗГИ (1) 

 

 Електроніка і мікросхемотехніка : у 4-х т. : 
підручник / за ред. В. І. Сенька.  К. : Каравела. 

Т. 3 : Цифрові пристрої.  2012.  400 с. 
 
 Книга "Цифрові пристрої" є третім томом підручника 
"Електроніка і мікросхемотехніка", призначеного для студентів 
вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами 
"Електромеханіка" та "Електротехніка". Зміст книги відповідає 
типовим навчальним програмам підготовки бакалаврів і 
відповідних спеціальностей підготовки магістрів. 
 
 
 
 
 

 
ЧЗЕТИ (1), 
АНТЛ (1) 

 

Філософія : підручник / за ред. О. П. Сидоренка.  К. : 
Знання, 2008.  891 с.  (Вища освіта ХХІ століття). 
 
 Це новаторський підручник. Його зміст руйнує 
стереотипи сприйняття філософії як сукупності готових істин, 
які необхідно тільки завчити. Автори переконливо показують 
прогресивний рух філософії, її безцінне теоретичне та 
методологічне багатство і намагаються допомогти студентам 
оволодіти ним. Відповідно до програми навчальної дисципліни 
"Філософія" у підручнику систематизовано висвітлено основні 
філософські проблеми розуміння природи, суспільства і 
мислення, історичне становлення світової філософської думки, 
органічний взаємозв'язок розвитку філософії, науки і 
соціальної практики. Підручник устаткований цікавими 
схемами, тестами, словником та іншими методичними 
елементами. 
 Для студентів, аспірантів та викладачів вищих 
навчальних закладів, широкого кола читачів, які цікавляться 
філософією. 

 
ЧЗГИ (1) 
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Михайленко, Всеволод Євдокимович. 
 Інженерна та комп‘терна графіка : підручник / 
В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов.  6-те 
вид.  К. : Каравела, 2012 .  368 с. 
 
  Відповідно до державних стандартів України висвітлено 
питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі 
техніки і будівництва. Наведено приклади геометричних 
побудов, основні питання нарисної геометрії, пов'язані з 
розв'язанням позиційних та метричних задач з геометричними 
фігурами. Розглянуто питання креслення і деталювання 
машинобудівних креслеників, побудови різноманітних схем 
тощо. У розділі, присвяченому комп'ютерній графіці, детально 
розглянуто принципи виконання та редагування креслеників у 
системі AutoCAD. Після кожного розділу наведено запитання 
та вправи для самоперевірки. 
 

 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 

 

Миронович, Людмила Максимівна. 
 Біоорганічна хімія (скорочений курс) : навч. 
посіб. / Л. М. Миронович.  2-ге вид.  К. : Каравела, 
2010.  184 с.  (Українська книга). 
 
 У навчальному посібнику викладено сучасні дані з 
біоорганічної хімії. Розглянута реакційна здатність біологічно 
активних органічних сполук, у тому числі гетероциклів, ліпідів, 
вуглеводів, амінокислот, білків і нуклеїнових кислот. Велика 
увага приділена медико-біологічному аспекту розглянутих 
питань. 
 Посібник рекомендований для студентів медичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 
 

 
 

ЧЗЕТИ (1), 
АНТЛ (1) 

 

 Словник з дизайну і ергономіки : 
термінологічний словник для фахівців з дизайну і 
ергономіки, інженерів, конструкторів, студентів ВНЗ / 
В. О. Свірко [та ін.] ; за загальною ред. В. О. Свірка.  
2-ге вид., перероб. і доп.  Х. : НТМТ, 2009.  131 с. 
 
 Словник містить близько 1300 термінів, які 
відображають сучасний стан дизайну і ергономіки. У ньому 
представлені понятійний, методологічний і методичний апарат 
основних напрямків розвитку дизайн-ергономічної діяльності у 
науці, техніці, мистецтві, архітектурі, освіті тощо. 
 Словник також надає терміни і терміносполучення, які 
впродовж останніх років увійшли до дизайн-ергономічного 
тезаурусу з суміжних галузей знань. 
 Словник розрахований на широке коло читачів: 
дизайнерів, ергономістів, конструкторів, архітекторів, 
інженерно-технічних фахівців, студентів вищих навчальних 
закладів, усіх хто прагне удосконалити свої знання у сфері 
дизайну і ергономіки. 
 

 
 
 
 

ЧЗЕТИ (1) 
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Пазенок, Віктор Сергійович. 
 Філософія : навч. посіб. / В. С. Пазенок.  К. : 
Академвидав, 2008.  280 с.  (Альма-матер). 
 
 Посібник, уводячи у світ філософського знання, 
ознайомлює з непідвладними часу думками, ідеями, 
концепціями класиків філософії, сучасними інтерпретаціями 
філософських проблем, усталеними темами - онтологією, 
феноменологією, гносеологією, діалектикою тощо. Наголо-
шується на багатовимірному, проблемно-евристичному 
характері філософського вчення, розкривається його методоло-
гічна важливість у різних сферах суспільного буття 
(«Філософська проблемологія», «Прикладна філософія»). У 
посібнику є біографічні довідки про найвидатніших 
вітчизняних і зарубіжних філософів, висловлювання багатьох із 
них про філософію, короткий термінологічний словник. 
 Для студентів, магістрів вищих навчальних закладів. 
Прислужиться всім, хто цікавиться філософськими питаннями. 
 

 
ЧЗГИ (1), 
АНТЛ (1) 

 

Колонтаєвський, Юрій Павлович. 
 Промислова електроніка та мікросхемотехніка: 
теорія і практикум : навч. посіб. / Ю. П. Колон-
таєвський, А. Г. Сосков.  3-тє вид.  К. : Каравела, 
2011.  432 с. 
 
 Розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та 
області застосування електронних напівпровідникових 
приладів; побудову та роботу пристроїв інформаційної 
електроніки: підсилювачів напруги змінного та постійного 
струмів, імпульсних і цифрових пристроїв, виконаних на 
основі дискретних елементів та інтегральних мікросхем; 
пристроїв енергетичної електроніки: вентильних ведених 
мережею та автономних перетворювачів; наведено методику 
розрахунку основних вузлів електронних пристроїв. 
 Теоретичні положення підкріплено прикладами вико-
нання практичних завдань. Для забезпечення можливості 
формування завдань для курсових та контрольних робіт 
посібник містить сто варіантів восьми розрахунково-графічних 
робіт. 
 Для студентів, які навчаються за напрямками «Електро-
механіка» та «Електротехніка». Може бути корисним неспеціа-
лістам у галузі електроніки для самоосвіти. 
 

 
 
ЧЗЕТИ (1), 
АНТЛ (1) 
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 Основи культурології : навч. посіб. / ред.: Л. О. 
Сандюк, Н. В. Щубелка.  К. : ЦУЛ, 2012.  400 с. 
 
 У навчальному посібнику розглядаються проблеми 
природи і сутності культури, механізми її функціонування і 
розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, 
типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. 
Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз 
історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій 
сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється 
таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, 
соціокультурним вимірам економічного життя  діловим 
культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам 
господарської діяльності. 
 З метою найбільш ефективної організації самостійної 
роботи студентів, поряд з викладенням теоретичних основ 
курсу, у посібник до кожної теми включені питання для 
самоконтролю, плани семінарських занять, завдання до 
самостійної роботи. 
 Посібник також містить значну кількість тестових 
завдань, різноманітних за своїм змістом та формою, 
скомпонованих залежно від своєї складності у чотири рівні. 
Для поглибленого засвоєння основних культурологічних 
понять додається глосарій. 
 Навчальний посібник розроблено для студентів І курсу 
всіх форм навчання економічних спеціальностей. 
 

ЧЗГИ (3), 
АГПИ (22) 

 

 Пістунов, Ігор Миколайович. 
Інформаційні системи в фінансово-кредитних уста-
новах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ.  К. : 
ЦУЛ, 2013.  234 с. 
 
 У посібнику подано інформацію про загальні принципи 
інформатизації суспільства України, описано інформаційні 
системи у діяльності фінансових установ, як державних так і 
комерційних, наведені принципи роботи SWIFТ та FORЕХ, 
білінгових систем, та інформаційних систем у страхуванні, 
розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування 
інформаційних систем, прийоми формалізації опису інформа-
ційних потоків, використання САSЕ-методу автоматичного 
проектування. 
 Після кожного розділу подано завдання для 
самостійного виконання, тому він може слугувати і як посібник 
для практичних чи лабораторних занять із застосуванням 
комп'ютерної техніки. 
 Призначений для студентів вищих учбових закладів і 
може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, 
менеджерів та маркетологів. 
 Посібник базується на літературних джерелах 
вітчизняних та зарубіжних авторів та на досвіді викладання 
дисциплін «Інформаційні системи у фінансах» та 
«Проектування інформаційних систем в Державному ВНЗ 
«НГУ». 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (5), 
АСиМК (6), 
ЧЗЕТИ (1) 
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Сазонець, Ігор Леонідович. 
 Інвестування : підручник / І. Л. Сазонець, В. А. 
Федорова.  К. : ЦУЛ, 2011.  312 с. 
 
 Підручник є одним з перших видань, що підготовлено 
для вітчизняного читача і присвячено розгляду та аналізу 
інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато 
запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують 
розширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні 
фондові, фінансові та товарні ринки. У роботі розглянуто 
засади інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на 
ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу 
інвестиційного ринку, інвестори які діють на інвестиційному 
ринку, регулювання інвестиційної діяльності підприємств, 
установ та банків на інвестиційному ринку. 
 Логіка побудови матеріалу відповідає стандартам, 
прийнятим у ряді університетів країн Західної Європи. 
Підручник може бути корисним для всіх, хто цікавиться або 
займається питаннями інвестування, інвестиційного менедж-
менту, ринку цінних паперів. 
 Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів. 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (10) 

 

Кремень, Ольга Іванівна. 
 Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. 
Кремень.  К. : ЦУЛ, 2012.  416 с. 
 
 У навчальному посібнику викладено основні розділи 
дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів в галузі знань 
«Економіка і підприємництво». 
 Розглянуто предмет фінансової науки, систему 
фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як 
історичної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, 
фінансову політику та правові засади її реалізації, податки та 
податкову систему, бюджет та бюджетну систему, страхування 
і страховий ринок, фінансовий ринок, фінанси суб'єктів 
господарювання і некомерційних організацій, міжнародні 
фінанси та теоретико-організаційні засади фінансового 
менеджменту. 
 Призначений для студентів вищих навчальних закладів 
економічного спрямування, може бути корисний для 
аспірантів, викладачів, науковців, фахівців-практиків і читачів, 
які цікавляться сучасними проблемами фінансової науки та 
фінансової практики. 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (10) 
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Пазинич, Володимир Іванович. 
 Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / В. І. 
Пазинич, А. В. Шулешко.  К. : ЦУЛ, 2011.  408 с. 
 
 Навчальний посібник охоплює комплекс теоретичних і 
практичних питань фінансового менеджменту у відповідності 
із положенням вітчизняних програм вивчення даної навчальної 
дисципліни. В посібнику сформульовані сутність, призначення, 
функції фінансового управління підприємствами, розглянуті 
його основні методичні інструменти, що визначають зміст 
фінансових рішень довгострокового та поточного розвитку 
суб'єктів підприємницької діяльності. В посібнику викладені 
сучасні методи фінансового управління грошовими потоками, 
активами, капіталом, інвестиціями підприємства. 
 Навчальний посібник розрахований на студентів 
економічних спеціальностей, керівників, фінансових менедже-
рів, бухгалтерів, економістів та інших фахівців підприємств. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (5) 

 

 Управління фінансовою санацією підриєм-
ства : підручник / Т. А. Говорушко [та ін.] ; за заг. 
ред. Т. А. Говорушко.  К. : ЦУЛ, 2013.  400 с. 
 
 У підручнику розглядається теорія і практика 
управління фінансовою санацією підприємства. Зміст 
підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни 
«Управління фінансовою санацією підприємства» для 
студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит», що 
дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо змісту 
фінансової санації та потреби в управлінні нею. Окремим 
розділом підручника є практикум, що втілює у собі зміст 
практичних занять, розроблених до кожної теми. 
 Підручник буде корисним викладачам, аспірантам та 
всім, хто бажає професійно знати все про аитикризове 
фінансове управління. 
 

ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (10) 

 

Калінеску, Тетяна Василівна. 
 Адміністрування податків : навч. посіб. / Т. В. 
Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. 
 К. : ЦУЛ, 2013.  290 с.  
 
 У навчальному посібнику викладено особливості 
адміністрування податків, ефективного застосування процедур 
та механізмів, передбачених чинним законодавством у сфері 
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та 
державними цільовими фондами з боку платників податків. 
Доповнено практикумом, у якому представлено ситуації, 
тестові завдання для самостійної роботи та закріплення 
теоретичного матеріалу. 
 Посібник призначено для викладачів та студентів 
економічних спеціальностей всіх форм навчання, підприємців, 
спеціалістів усіх напрямів діяльності підприємств, які 
цікавляться проблемами адміністрування податків. 
 

 
 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 
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Базілінська, Олена Яківна. 
 Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. 
посіб. / О. Я. Базілінська.  2-ге вид.  К. : ЦУЛ, 2011. 
 328 с. 
 
 Навчальний посібник за структурою та логікою 
відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». 
Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних 
методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі 
уваги - аналіз активів та джерел формування капіталу 
підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, 
дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності 
підприємства, визначення інвестиційної привабливості 
підприємства, побудова моделей прогнозування ймовірності 
банкрутства. 
 Контрольні питання, наведені після кожної теми, 
охоплюють усі головні проблеми курсу. Опрацювання тестів та 
практичних завдань, які розроблені до кожної теми, дає 
можливість у процесі вивчення тем установити зворотній 
зв'язок, отримати уявлення про рівень засвоєння навчального 
матеріалу. 
 

 
 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Данілов, Олександр Дмитрович. 
 Фінанси підпрємств у запитаннях і відповідях : 
навч. посіб. / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко.  К. : ЦУЛ, 
2011.  256 с. 
 
 У навчальному посібнику висвітлюється сутність, 
основи та завдання організації фінансів підприємств. 
Розглянуто базисні теоретичні поняття фінансів підприємств та 
розкрито практичні аспекти здійснення фінансової роботи. 
Докладно висвітлено сутність і структура необоротного та 
оборотного капіталу підприємства, окремі аспекти його 
формування та показники, які характеризують ефективність 
його використання. Приділено увагу оцінці фінансового стану 
та визначення фінансової стійкості підприємства. Висвітлено 
основні аспекти оподаткування діяльності підприємств в 
Україні. 
 Для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, а також тих, хто досліджує проблеми 
організації і функціонування фінансів підприємств. 
 

 
 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

 Центральний банк і грошово-кредитна 
політика : навч. посіб. / за ред. Т. Д. Косової та О. О. 
Папаіки.  К. : ЦУЛ, 2011.  328 с. 
 
 Навчальний посібник підготовлений відповідно до 
типової програми напряму підготовки 6.050100 «Банківська 
справа», враховує специфіку кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу. 
 Призначений для студентів економічних спеціальнотей, 
аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських 
працівників. 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 
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Фисун, Ірина Владиславівна. 
 Страхування : навч. посіб. / І. В. Фисун, Г. М. 
Ярова.  К. : ЦУЛ, 2011.  232 с. 
 
 У навчальному посібнику викладені основні категорії, 
методи та механізми функціонування страхової галузі в 
Україні. Значна увага приділена специфічній страховій 
термінології, питанням самопідготовки, вирішенню тестів та 
практичних завдань. Тематичний план дисципліни поділено на 
два модулі, що дає змогу вивчати курс у логічній послідовності 
й систематично перевіряти отримані знання. Структура 
посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів 
засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й 
орієнтуватися в питаннях організації та функціонування 
страхового бізнесу в Україні. 
 Посібник може бути корисним широкому колу читачів - 
студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також 
науковцям та практикам сфери фінансів. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Мальований, Михайло Іванович. 
 Соціальне страхування : навч. посіб. / М. І. 
Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко.  К. : ЦУЛ, 
2012.  496 с. 
 
 Навчальний посібник підготовлено відповідно до 
програми з навчальної дисципліни «Соціальне страхування», 
яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі 
спеціальності «Фінанси і кредит». 
 У посібнику розглянуте широке коло питань 
соціального страхування. Висвітлено теоретичні основи 
функціонування системи соціального страхування, проаналізо-
вано зарубіжний досвід його організації, дано характеристику 
усіх видів соціального страхування в Україні, визначено 
перспективи подальшого розвитку системи соціального 
страхування в Україні. 
 Посібник призначений для студентів економічних 
спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників, 
які працюють в системі соціального страхування. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 

 Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [І. І. Д'яко-
нова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.] ; за ред. 
М. І. Макаренка та І. І. Д'яконової.  К. : ЦУЛ, 2013.  
548 с. 
 
 У посібнику розглянуто сутність міжнародних фінансів, 
розвиток та сучасний стан світової валютної системи, 
глобалізацію світового фінансового середовища, діяльність 
міжнародних валютних, фондових, кредитних ринків, 
особливості діяльності транснаціональних компаній на 
світових фінансових ринках та ін. 
 Для викладачів і студентів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у 
галузі міжнародних фінансових відносин. 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 
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Каташинська, Іванна Вікторівна. 
 Англійська мова для дизайнерів, художників-
модельєрів одягу : навч. посіб. / І. В. Каташинська,  
С. В. Короленко, О. О. Білецька.  К. : Альтерпрес, 
2009.  326 с. 
 
 Навчальний посібник «Англійська мова для дизайнерів, 
художників-модельєрів одягу» містить 5 модулів, до кожного з 
яких входять два розділи. Навчальний матеріал кожного 
розділу передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає 
оригінальні тексти із зарубіжної фахової літератури, практичні 
завдання та вправи на закріплення вивченого матеріалу, мовні 
ситуації за темою. До навчального посібнику увійшли тексти 
для позааудиторного читання та реферування та англо-
український словник фахової термінології. 
 Навчальний посібник призначений для студентів вищих 
навчальних закладів, а також для широкого кола осіб, які 
вивчають або вдосконалюють англійську мову в контексті 
спеціальності «Дизайнер, художник-модельєр одягу». 
 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (7), 
АСиМК (9) 

 

Колесников, Олександр Володимирович. 
 Основи наукових досліджень : навч. посібник /  
О. В. Колесников.  2-ге вид., випр. і доп.  К. : ЦУЛ, 
2011.  144 с. 
 
 Наукові дослідження є необхідною дисципліною при 
формуванні знань майбутніх спеціалістів любої галузі. У 
посібнику надані основи методології, етапи, напрямки наукової 
творчості та логіки наукових досліджень. 
 Навчальний посібник містить систематизований виклад 
основних положень з наукових та дослідницьких питань, які 
відповідають робочої програми з цієї дисципліни, а також 
розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та 
докторантів. 
 

 
ЧЗГИ (2), 
ЧЗЕТИ (1), 
АНТЛ (2) 

 

Кравчук, Оксана Миколаївна. 
 Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : 
навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук.  К. : ЦУЛ, 
2010.  504 с. 
 
 У посібнику розглянуті актуальні питання розвитку 
фінансової діяльності суб'єктів підприємництва в Україні, 
організація фінансової діяльності суб'єктів підприєм-ництва, 
фінансування, управління власним і позичковим капіталом, 
фінансовими інвестиціями, оцінка вартості підприємства, 
фінансовий контролінг. Значна увага приділяється методам 
оцінки грошового потоку, доцільності вкладення фінансових 
інвестицій, залучення власного чи позичкового капіталу у 
підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання. 
 Для студентів економічних спеціальностей вищих 
закладів освіти, наукових працівників, спеціалістів у сфері 
управління, викладачів, аспірантів. 
 

 
 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 
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Мальчик, Мар’яна Василівна. 
 Фінансова статистика : навч. посіб. / М. В. 
Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех.  К. : ЦУЛ, 2011. 
 184 с. 
 
 У навчальному посібнику викладені матеріали, які 
дозволяють оволодіти як теоретичними знаннями курсу 
«Фінансова статистика», так і практичним умінням 
застосовувати методики обробки інформації та порівняльного 
аналізу економічних явищ у галузі фінансів; сфорхмувати 
критичне мислення та об'єктивне розуміння результатів 
діяльності в умовах адаптації України до ринкових умов 
господарювання. Лекції побудовано відповідно до програми 
курсу. Для більш ефективного засвоєння матеріалу посібник 
містить структурно-логічні схеми, завдання для самостійної та 
індивідуальної навчально-дослідної роботи. 
 Видання розраховане на студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викла-
дачів, широкого кола фахівців фінансової сфери. 
 

 
 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (2) 

 

Божидарнік, Н. В. 
 Валютні операції : підручник / Н. В. Божидар-
нік, Т. В. Божидарнік.  К. : ЦУЛ, 2013.  698 с. 
 
 У підручнику висвітлено суть і функції таких понять, як 
валютні операції, валютні рахунки, способи платежів у 
міжнародній торгівлі, основи кредитних, депозитних, 
конверсійних, термінових операцій та валютних відносин. 
Викладено теоретичний матеріал, різноманітні інтерактиви, 
тести, перелік літературних джерел, термінологічний словник, 
додатки. Матеріали виклалено з урахуванням чинного 
законодавства та практики його застосування в Україні. 
 Призначено для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, 
аспірантів, викладачів, а також практичних працівників 
промислового і фінансово- кредитного сектору економіки. 

 
ЧЗГИ (3), 
АНТЛ (3), 
АСиМК (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Черняк, Дарина Сергеевна. 
 Социология : хрестоматия ; учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Д. С. Черняк.  К. : 
КНУТД, 2012.  364 с. 
 
 В хрестоматии представлены проблемные вопросы 
курса «Социология». Работа построена с учетом достижений 
классиков социологии и современных авторов. Подготовлен-
ная хрестоматия дает возможность приобщиться к творчеству 
ведущих учёных, познакомиться с содержанием и познава-
тельными возможностями социологии, углубить знания по 
курсу. Активно может использоваться во время семинарских 
занятий, как дополнительный источник получения инфор-
мации, стимул для самостоятельного изучения социо-
логического наследия. Хрестоматия является дополнением 
учебного курса «Социология» для студентов, аспирантов, 
преподавателей. 
 

 
АНТЛ (7), 
АСиМК (40), 
ЧЗГИ (3) 

 

Vyshnevska, M. O. 
 Business communication : the educational 
textbook / M. O. Vyshnevska.   K. : KNUTD, 2012.  
112 p. 
 
 Мета навчального посібника з англійської мови 
«Ділове спілкування»  формування, закріплення й розши-
рення уміння студентів правильно використовувати ділову 
лексику. Посібник містить вивірені на практиці поради, що 
дають, студентам змогу навчитись поводитись в 
повсякденних робочих ситуаціях. Навчальний посібник 
призначений для студентів IV курсів, які вже володіють 
основами граматики та лексики з ділової англійської мови та 
бажають вдосконалити володіння професійною терміно-
логією. 

 
АНТЛ (7), 
АСиМК (40), 
ЧЗГИ (3) 

 

 Загальна та неорганічна хімія : навч. посіб /  
[А. В.Голубєв, Ю. В. Борисенко, Г. В.Тарасенко, І. 
В.Коваленко].  К. : КНУТД, 2012.  139 с. 
 
 Навчальний посібник пропонується для підготовки 
студентів заочної форми навчання напряму підготовки 
6.051301 «Хімічна технологія» з курсу «Загальна та 
неорганічна хімія» і містить лабораторні роботи, програмні 
питання та запитання до головних розділів загальної хімії, а 
також з хімії елементів та їх сполук. Крім цього, наведено 
дані про токсикологічну дію та біологічні функції хімічних 
елементів. 
 Назви хімічних елементів та їх сполук наведені з 
застосуванням сучасної Української хімічної номенклатури. 

АНТЛ (7), 
АСиМК (20), 
ЧЗЕТИ (3) 
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Шкура, Ніна Степанівна. 
 Французько-український словник термінів 
шкіряно-хутрового виробництва / Н. С. Шкура, Л. А. 
Майстренко.  К. : КНУТД, 2012.  102 с. 
 
 Подано переклад з французької на українську мову 
основних термінів шкіряно-хутрового виробництва. Словник 
містить близько 4500 термінів. Крім шкіряно-хутрових у 
словнику наведені деякі терміни суміжних галузей, тісно 
пов'язаних зі шкіряно-хутровим виробництвом (хімічні, 
взуттєві, кушнірські). Словник призначений для студенгів 
спеціальності 7.05130112 «Технології обробки шкіри та 
хутра» та аспірантів спеціальності 05.18.18 «Технологія 
взуття, шкіряних виробів і хутра», а також може бути 
корисний викладачам та інженерно-технічним працівникам 
шкіряно-хутрової та суміжних з нею галузей виробництва. 
 

 
АНТЛ (7), 
АСиМК (40), 
ЧЗЕТИ (3) 

 

Кузякіна, Марина Леонідівна. 
 Англійська мова : граматичний довідник для 
студ. екон. спец. / М. Л. Кузякіна.  К. : КНУТД, 
2012.  141 с. 
 
 Метою данного довідника є систематизація отриманих 
знань і надання допомоги в підготовці як до звичайних 
тестів, так і до вступних іспитів до магістратури. 
 Довідник містить тестові вправи, що охоплюють такі 
розділи граматики англійської, як артикль, дієслово (часи, 
безособові форми, стан, умовний спосіб, модальні дієслова), 
прикметник, прислівник, займенник та ін. 
 Цей довідник складається з 2 розділів: теоретичного та 
практичного. Теоретичний розділ містить 20 основних тем 
граматики англійської мови, де роз'яснено правила та подано 
рекомендації до вживання. У практичному розділі до кожної 
теми представлено кілька видів вправ, які відрізняються 
різноманітністю і ступенем складності за рівнями. 
 У кінці подано список форм неправильних дієслів 
англійської мови. 
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Vyshnevska, M. O. 
 Business communication : the educational 
textbook / M. O. Vyshnevska.   K. : KNUTD, 2012.  
112 p. 
 
 Мета навчального посібника з англійської мови 
«Ділове спілкування»  формування, закріплення й розши-
рення уміння студентів правильно використовувати ділову 
лексику. Посібник містить вивірені на практиці поради, що 
дають, студентам змогу навчитись поводитись в 
повсякденних робочих ситуаціях. Навчальний посібник 
призначений для студентів IV курсів, які вже володіють 
основами граматики та лексики з ділової англійської мови та 
бажають вдосконалити володіння професійною терміно-
логією. 

 
АНТЛ (7), 
АСиМК (40), 
ЧЗГИ (3) 

 


