
НТБ КНУТД 1 Липень-2015, Бібліодайджест
 

* 
 

Навчально-методичні та наукові видання 
[Текстові документи] 

 

 

УДК  658.012.4:001.895(075.8) 
З-38 
 

Захарченко, Віталій Іванович. 
Інноваційний   менеджмент: теорія і практика 

в   умовах  трансформації   економіки : навч. посіб. / 
В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. 
– К. : ЦУЛ, 2012. – 448 с. 

ISBN 978-611-01-0280-3 
Навчальний посібник написаний відповідно до 

програми вивчення курсу «Інноваційний менеджмент». 
Автори розглядають сучасний механізм управління 
інноваційними процесами на різних рівнях економіки в нових 
умовах трансформації ринку і конкуренції. 

Посібник розрахований на студентів і викладачів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх 
форм навчання та фахівців-практиків, що займаються 
питаннями інновацій. 
 

 
 
 
 
 
ЧЗГВ (1) 

Умовні позначення: 
 
 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. 
 
* У дизайні першої сторінки використана репродукція Зінаїди Серебрякової «Жатва» (1910 р.) 

 



НТБ КНУТД 2 Липень-2015, Бібліодайджест
 

 

УДК 658.14/.17(07) 
Г61 
 

Голов, С. Ф.  
Трансформація фінансової звітності 

українських підприємств у фінансову звітність за 
міжнародними стандартами : метод. посіб. / 
С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М.  Кулага. – 4-те 
вид. – К. : ФПБАУ, 2013. – 268 с. 

ISBN 978-617-583-084-0 
 

Книга є четвертим виданням методичного посібника 
трансформації фінансової звітності українських підприємств 
у фінансову звітність за міжнародними стандартами. 

Цей методичний посібник розроблений фахівцями 
ФПБАУ з метою сприяння переходу вітчизняних 
підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ) відповідно до ст.12-1 Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 

Четверте видання було перероблене та доповнено з 
урахуванням змін внесених до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (П(с) БО) та 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

УДК  330.341.1(075.8) 
Д70 
 

Дослідницький тренінг: інноваційна стра-
тегія, генерація ідей, управління мотивацією = 
Research training: Innovation strategy, idea 
generation, motivation management : навч.-мет. 
посіб. / ред. О. І. Савченко ; НТУ «ХПІ». – Х. : 
Щедра садиба плюс, 2015. – 240 с. 

ISBN 978-617-7225-52-1 
 

В навчально-методичному посібнику розкриті сучасні 
підходи до формування інновацій стратегій, розвитку та 
пошуку креативних ідей, особливості управління мотивацією 
персоналу для забезпечення іноваційних процесів 
підприємств. Матеріал викладено на основі освітніх 
тренінгових технологій та сучасної інноваційної WЕВ 
платформи IDЕАS МАRКЕТ. 

Призначено для студентів напряму підготовки 0305 
«Економіка та підприємництво», спеціальності 6.030505 
«Управління персоналом та економіка праці» та спеціалістів 
з економіки та управління. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ЧЗГВ (1) 
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УДК  101(075.8) 
Ф56 
 

Філософія, логіка, філософія освіти. 
Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / ред.: 
Р. О. Додонов, Л. І. Мозговий ; Донбас. держ. пед. 
ун-т. – К. : ЦУЛ, 2014. – 512 с. 

ISBN 978-617-673-226-6 
Посібник містить теоретичний матеріал з філософії (12 

тем), логіки (5 тем), філософії освіти (6 тем), поданих у 
відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання 
знань студентів. 

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів, викладачів філософських дисциплін 
педагогічного спрямування, для всіх, хто цікавиться 
вивченням філософії, теорії релігієзнавства та законів логіки. 

 

 
 
 

ЧЗГВ(3), 
АНЛ(3), 

АСіМК(14) 

 

УДК  004.89(075.8) 
К29 
 
Катренко, Анатолій Васильович. 

Управління ІТ – проектами. Кн. 1 : Стандарти, 
моделі та методи управління проектами : підручник  
/ А. В. Катренко ; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : 
Новий Світ-2000, 2013. – 550 с. – (Комп'ютинґ). 

ISBN 978-966-418-148-5 
В першій книзі підручника викладені основи 

управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та 
методи планування та управління перебігом виконання 
проекту. Розглянуті основні поняття управління проектами, 
властивості та сутність управління проектами, обмеження, 
що виникають в проектах. Наведена класифікація проектів за 
різноманітними класифікаційними ознаками, поняття циклу 
життя проекту та продукту, характеристики фаз та моделі 
циклу життя проекту. Розглянуті особливості розроблення й 
документування циклів життя високотехнологічних проектів, 
методологічні принципи та моделі циклу життя ІТ-проектів 
та програмних засобів. Викладені еволюція систем 
управління проектами, аспекти интеграції стратегії 
організації і проектів, особливості проектного підходу в 
бізнесі. Розглянуті стандарти, експертні області, області 
знань та процеси управління проектами, особливості 
сертифікації фахівців, види організаційних структур, 
особливості формування та управління командою проекту. 
Викладені особливості та інструменти календарного плану-
вання проекту, структурування та деталізація проекту, типи 
розкладів проекту, побудова мережевого графіку проекту та 
алгоритми розрахунку його параметрів методом критичного 
шляху, оптимізація проекту за критеріями вартості та 
тривалості. Розглянуті основні поняття та способи управ-
ління ризиками, методи оцінювання та аналізу ризику, метод 
РЕRТ, календарне планування та проблематика управління 
ресурсами проекту, управління вартістю проекту. Викладені 
проблеми закриття проекту, ухвалення результатів, 
документи про набутий досвід, аналіз закриття проекту. 

 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 339.138:001.895(07) 
Д70 
 

Дослідницький тренінг: маркетинг 
інновацій в маркетингу = Research training: 
marceting of inno-vations and innovations in marceting : 
навч.-мет. посіб. / ред.: В. Я. Заруба, Д. В. Райко ; 
НТУ «ХПІ».  Х. : Щедра садиба плюс, 2015. – 108 с. 

ISBN 978-617-7225-67-5 
 

Навчально-методичний посібник містить навчальний 
матеріал і методичні рекомендації для проведення 
дослідницького тренінгу із використанням ділової гри "Ринок 
ідей". Метою тренінгу є набуття студентами знань і вмінь 
щодо пошуку ідей товарних інновацій відповідно до потреб 
ринку, а також розвиток їх креативних здібностей. 

Призначено для студентів напряму підготовки 
«Маркетинг», а також для викладачів, які забезпечують 
проведення дослідницького тренінгу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

УДК  519.76(075.8) 
М34 
 

Математична лінґвістика. Кн. 1 : Квантита-
тивна лінгвістика : навч. посіб. / за ред. В. В. Пасіч-
ника. – Львів : Новий Світ–2000, 2012. – 359 с. –
(Комп'ютинґ).  

ISBN 978-966-418-191-1 
Навчальний посібник містить матеріал, необхідний 

для вивчення основних теоретичних засад, функціональних 
можливостей та практичного застосування теорії 
математичної лінгвістики в дослідженні мов, розроблення 
прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та 
опрацювання природних мов. У книзі першій розглянуто 
питання квантитативної лінгвістики. Викладення матеріалу 
супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує 
його сприйняття і засвоєння. Подається перелік запитань і 
тестів для самоконтролю, а також завдання для самостійного 
виконання (трьох рівнів складності) та довідкова інформація 
для розв'язування задач. 

Навчальний посібник призначається для студентів, що 
навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та 
обчислювальна техніка» (напрям 6.050101 «Комп'ютерні 
науки»), «Системні науки та кібернетика» (напрям 6.040303 
«Системний аналіз») і споріднених галузей знань, пов'язаних 
з вивченням прикладної лінгвістики та інформаційних 
технологій. Може бути використаний аспірантами як 
підґрунтя для наукових досліджень і викладачами як 
дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення і 
підвищення кваліфікації. 

 

 
 
 

 
ЧЗПТВ (1) 
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УДК  658.011(075.8) 
П64 
 

Потенціал підприємства: формування та 
використання : підручник / Н. В. Касьянова [та ін.]. 
– 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 248 с. 

ISBN 978-617-673-204-4 
У підручнику викладені загальнотеоретичні й 

практичні основи формування, використання та оцінки 
потенціалу підприємства. Особлива увага приділена 
питанням формування потенціалу підприємства, 
загальноекономічним підходам щодо його оцінки, розглянуто 
проблеми визначення вартості окремих складових 
економічного потенціалу підприємства, що функціонує в 
умовах ринку з притаманними йому ризиком та 
невизначеністю. 

Підручник призначено для студентів всіх форм 
навчання економічних спеціальностей. Може бути корисним 
в практичній діяльності менеджменту всіх рівнів, осіб, 
відповідальних за прийняття комплексних управлінських 
рішень, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності 
сучасних підприємств України. 

 

 
 
 
 
ЧЗГВ (1) 

 

УДК 316.74:378 
Щ93 
 
Щудло, Світлана. 

Вища освіта у пошуку якості: quo vadis : 
монографія / С. Щудло. – Х. ; Дрогобич : Коло, 2012. 

ISBN 978-617-642-069-9 
У монографії осмислюються проблеми стану та 

механізмів підвищення якості вищої освіти. На підставі 
результатів проведеного автором історичного та 
методологічного аналізу концепту «якість освіти», 
обґрунтовується потенціал його застосування у предметному 
полі неоінституціональної соціології. Особлива увага 
відводиться дослідженню суб'єктів освітнього простору, 
їхньої участі в забезпеченні та оцінці якості освіти. На 
матеріалах емпіричних соціологічних досліджень 
аналізується якість сучасної вищої освіти, при цьому 
особлива увага приділяється вищій педагогічній освіті, від 
якої залежить якість системи освіти загалом. 

Для студентів, аспірантів, науковців та викладачів 
соціологічних і соціогуманітарних дисциплін, а також усіх, 
хто цікавиться соціологією освіти. 

 

 
 
 
 
 

 
АНЛ (2) 
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Роботи професорсько-викладацького складу 
Університету 

 
 

УДК 675(075.8) 
Щ93 
 

Данилкович, Анатолій Григорович. 
Сучасне виробництво хутра : навч. посіб. /  

А.  Г. Данилкович, В. І. Ліщук, Л. В. Стрембулевич. 
– К. : Фенікс, 2015. – 320 с. : іл. 

ISBN 978-966-136-230-6 
Наведено базові технології переробки шкур домашніх 

і диких тварин на хутрові матеріали різного призначення з 
найпоширеніших видів сировини, до яких належать шкури 
кроля, овець та кіз, нутрії, лисиці, норки тощо та 
характеристики основних хімічних матеріалів. 

Призначено для бакалаврів напряму підготовки 
6.051301 - хімічна технологія спеціальності – технології 
обробки шкіри та хутра. Навчальник посібник буде корисним 
також магістрам, аспірантам та інженерно-технічним 
працівникам шкіряної промисловості. 

 

 
 
 
 
 

АНЛ (2) 

 

УДК 687(031)(075.8) 
Е64 
 

Енциклопедія швейного виробництва : 
навч. посіб. / КНУТД. – К. : Самміт-книга, 2010. – 
968 с. 

ISBN 978-966-7889-59-3 
 

Книга підготовлена професорсько-викладацьким 
колективом Київського національного університету 
технологій та дизайну. Це перше видання «Енциклопедії 
швейного виробництва» в Україні та на пострадянському 
просторі. 

Структурно вона охоплює знання з багатьох 
дисциплін: моделювання, конструювання та технології 
швейних виробів, обладнання швейного виробництва, 
матеріалознавства, управління якістю, економіки та 
організації виробництва, охорони праці, інформатики тощо. 
Крім того, запропоновані англійські відповідники термінів, 
що застосовуються у швейній галузі. Сукупно все це створює 
комплексний підхід до набуття знань щодо швейного 
виробництва на належному інженерно-технічному рівні. 

 Низка статей надає коротку інформацію стосовно 
провідних фахівців швейної галузі та освітян, які беруть 
участь у підготовці кваліфікованих кадрів для неї. 

 Енциклопедія містить понад 2000 статей. Адресована 
як студентам вузів легкої промисловості, так і науковим та 
практичним працівникам, що займаються вирішенням 
проблем швейного виробництва. 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (1), 
АНЛ (2) 
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658.14/.17(075.8) 
Т19 
 

Тарасенко, Ірина Олексіївна  
Фінанси підприємств : підручник / І. О. Тара-

сенко, Н. М. Любенко. – К. : КНУТД, 2015. – 360 с. 
ISBN 978-966-7972-43 
У підручнику викладено теоретичний матеріал 

основних тем курсу відповідно до рекомендованої програми 
навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» який 
представлено у складі двох змістовних модулів: Модуль І 
«Основи фінансів підприємств, розрахункові і податкові 
відносини» та Модуль II «Управління фінансовими 
ресурсами, фінансовими потоками та фінансовим станом 
підприємств».  

Для студентів ВНЗ і слухачів факультетів 
післядипломної освіти напряму підготовки «Фінанси та 
кредит» та викладачів. 

 

 
 
 

 
ЧЗГВ (3), 
АНЛ (2), 
АСіМК (5) 

 

 

378.09(477)(075.8) 
В60 
 

Внукова, Ольга Миколаївна 
Методологічні засади професійної освіти : 

навч. посіб. / О. М. Внукова. – К. : КНУТД, 2015. – 
198 с. 

ISBN 978-966-7972-44-8 
У навчальному посібнику розглянуто загальні основи 

професійної педагогіки як науки про формування особистості 
професіонала, а також викладено особливості науково-
педагогічних досліджень, системи професійної освіти 
України, досвіду підготовки кваліфікованих робітників та 
інженерів-педагогів. 

Матеріал згруповано у два змістових модулі, кожен з 
яких містити теоретичний та практичний блоки, що зручно 
для самостійного опрацювання тем та підготовки до 
семінарських занять. Розраховано для студентів та 
викладачів вищих навчальних закладів, а також тих, хто 
цікавиться професійною педагогікою. 
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