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Навчально-методичні та наукові видання 
 

 

336.74(075.8) 
К61 
 

Колотуха, Сергій Миколайович. 
Гроші та кредит : навч. посіб. / С. М. Коло-

туха, С. А. Власюк. – К. : Знання, 2012. – 495 с. 
ISBN 978-966-346-949-2 
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні 

аспекти функціонування грошей та кредиту в умовах 
ринкового середовища. Особлива увага приділяється таким 
питанням, як еволюція теорії грошей, кредиту, банківської та 
кредитної систем, становлення ринку цінних паперів. 
Посібник підготовлено на основі типової навчальної 
програми з дисципліни "Гроші та кредит", затвердженої 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, і він 
відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. Виклад теоретичного матеріалу 
супроводжується прикладами, таблицями, схемами, 
малюнками. До кожного розділу додаються тести, робота над 
якими дасть можливість студентам перевірити і закріпити 
набуті знання. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, 
економістів-практиків. 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

Умовні позначення: 

 
АСіМК – абонемент абонемент старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 
ЧЗГВ – читальний зал гуманітарних видань (1-0276), 
ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392). 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 

   



НТБ КНУТД 2 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

334.012.23(075.8) 
З-38 
 

Захарчин, Галина Миронівна. 
Основи підприємництва : навч. посіб. / 

Г. М. Захарчин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : 
Знання, 2013. 

ISBN 978-617-07-0100-8  
У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні 

та прикладні аспекти підприємництва в системі ринкових 
відносин України. Підприємництво розглядається як процес, 
що складається із взаємопов'язаних стадій, починаючи від 
зародження підприємницької ідеї, вибору організаційно-
правової форми підприємництва, проходження процедури 
державної реєстрації та набуття статусу суб'єкта 
підприємництва, планування підприємницької діяльності та 
закінчуючи механізмом припинення діяльності підприємця. 
Розглядаються також питання, що характеризують етичність 
підприємництва через систему відповідальності та 
оподаткування. Пропонується широкий спектр творчо-
прикладних завдань, спрямованих на розвиток логіко-
асоціативного мислення студентів. 

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів 
і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде 
корисною економістам-практикам, менеджерам, керівникам 
підприємств та організацій. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 
 

336.22(477)(094.4) 
У45 
 

Укpаїна. Закони. Податковий кодекс України : 
станом на 21 травня 2013 року : відповідає офіц. 
текстові. – К. : ЦУЛ, 2013. – 530 с. 

ISBN 978-617-673-140-5 

 
 

 
 

АНЛ (1), 
АСіМК (3) 

 

004.77(075) 
Г54 
 

Гломозда, Дмитро Костянтинович. 
Проектування, системний аналіз і розробка 

корпоративних інформаційних систем: навч. посіб. / 
Д. К. Гломозда. – К. : НаУКМА, 2015. – 96 с. 

ISBN 978-966-2410-65-5 
Мета видання полягає в наданні студентам програм 

підготовки спеціалістів і магістрів відомостей, роз'яснень і 
практичних прикладів, які сприятимуть кращому засвоєнню 
матеріалу фахових дисциплін «Платформи корпоративних 
інформаційних систем», «Проектування корпоративних 
інформаційних систем» та «Системний аналіз об'єктів і 
процесів комп'ютеризації» і успішному виконанню 
практичних завдань і проектів, передбачених навчальними 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 3 Липень-2016, Бібліодайджест
 

планами цих дисциплін. 
 

 

687.016(075.8) 
С47 
 

Славінська, Алла Людвигівна.  
Методи типового проектування одягу : навч. 

посіб. / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 
2012. – 179 с. 

ISBN 978-966-330-142-6  
Подані аспекти типового проектування одягу; 

принципи класифікації форм і конструкцій швейних виробів, 
методи уніфікації, основи проектування системи моделей, 
конструктивні рішення технологічних конструкцій з позицій 
економічності та основні принципи циклічної проробки 
модельних конструкцій серії на основі модифікаційних 
перетворень прототипу. 

Для студентів ВНЗ III—IV рівнів акредитації напряму 
підготовки "Технологія виробів легкої промисловості". 

 

 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (2) 

 

615.011(075.8) 
Н61 
 

Ніжник, Галина Петрівна. 
Фармацевтична хімія : підручник / Г. П. 

Ніжник. – 2-ге вид., випр. – К. : Медицина, 2015. – 
352 с. 

ISBN 978-617-505-382-9  
У підручнику розглянуто теоретичні основи 

фармацевтичної хімії та основні положення фармацев-
тичного аналізу. Подано системний підхід до вивчення 
лікарських засобів і методів контролю за їх якістю 
відповідно до вимог Державної фармакопеї України. Наведено 
особливості аналізу екстемпоральних лікарських засобів. Навчальний 
матеріал структурований на три модулі і містить тестові завдання для 
самоконтролю засвоєння модулів. 

 

 
 

 
 

 
АСіМК (1) 

 
 

535.1 
Ч-90 
 

Чумак, Олександр. 
Квантова оптика / О. Чумак. – Львів : 

Євросвіт, 2012. – 272 с. 
ISBN 978-966-8364-80-8  
В основу посібника покладено курс лекцій, що 

читався студентам Києво-Могилянської академії. Крім 
традиційних для цієї галузі фізики тем (квантування 
електромагнітного поля, природа квантових кореляцій, 
детектування фотонів тощо), значну увагу приділено 
сучасним проблемам квантової оптики. Виклад 
супроводжується задачами, розв'язання яких допоможе 
оволодіти математичним апаратом квантової оптики, краще 
зрозуміти та доповнити основний текст. 

 Посібник може бути корисним студентам і 
аспірантам фізичних спеціальностей, а також усім, хто має 
базові знання з квантової механіки. 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 4 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

 
 

004.4:519.6(076) 
Э65 
 

Энергоэффективные кластерные и 
облачные вычисления и технологии : практикум / 
ред.: А. Г. Федорова, В. С. Харченко. – Х. : 
Национальный аэрокосмический ун-т имени 
Н. Е. Жуковского "ХАИ", 2016. – 199 с. 

ISBN 978-966-662-706-6 
Изложены материалы практической части курса 

PhD5 «Энергоэффективные кластерные и облачные 
вычисления и технологии», подготовленного для 
докторантов (аспирантов) по проекту GREENCO-530270-
Tempus-1-2012-I-UK-Tempus-JPCR. Его предметной 
областью является оптимизация алгоритмов матема-
тического моделирования для параллельных вычисли-
тельных систем и облачных инфраструктур с учетом 
критерия энергопотребления. 

Рассмотрены задачи, связанные с конечно-
элементным моделированием в математической физике, 
анализом и синтезом управляемых комбинированных 
динамических систем. Даны примеры оптимизации 
алгоритмов компьютерного моделирования на параллельных 
вычислительных системах, а также проанализированы 
методы динамической балансировки вычислительной 
нагрузки на кластерных системах с распределенной 
памятью. Описаны технологии построения облаков на 
различных платформах, предложены методы оценивания и 
снижения энергопотребления облачных хранилищ.  
Приводится учебная программа курса, дается описание 
лабораторных работ, методические рекомендации для 
самостоятельного изучения материалов курса. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

621.77(075.8) 
М27 
 

Марков, Олег Євгенійович. 
Алгоритми проектування технологічних 

процесів кування великогабаритних поковок : навч. 
посіб. / О. Є. Марков. – Краматорськ : ДДМА, 2014. 
– 183 с. 

ISBN 978-966-379-681-9  
Наведено алгоритми розроблення основних 

технологічних процесів кування великогабаритних поковок 
на гідравлічних пресах, що можуть бути використані для 
складання відповідних комп'ютерних програм. До алгоритму 
входить складання креслення кування, вибір злитка, 
розроблення режиму нагрівання та підігрівання, розрахунок 
розмірів за переходами та вибір необхідного обладнання.  
Додатково наведено довідковий матеріал для розрахунку 
основних технологічних параметрів процесів кування. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 5 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

685.343/348.02 
П52 
 

Половніков, Ігор Іванович. 
Дослідницькі технології у виробництві 

спеціального взуття : монографія / І. І. Половніков, 
В. І. Андрущак, М. С. Беднарчук. – Львів : 
Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. 
– 368 с. 

ISBN 978-617-602-085-1 
Узагальнено результати науково-дослідних робіт у 

галузі спеціального взуття. Здійснено комплексний аналіз 
стану і проблем розвитку ринку спеціального взуття різного 
функціонального призначення. Оцінено матеріали для верху 
і низу взуття спеціального призначення з огляду на 
можливість їх використання в конструкціях цього взуття для 
різних умов експлуатації. Рекомендовано методи 
випробування спецвзуття за показниками якості з 
урахуванням загальних особливостей його конструкції і 
виконання функцій окремими його деталями у відповідних 
умовах експлуатації. Здійснено технічний опис взуття 
спеціального призначення розробленого асортименту з 
використанням різних матеріалів для деталей верху, низу і 
проміжних деталей. Розроблено уніфіковану серію 
конструкції взуття спеціального призначення для різних 
умов експлуатації, яка максимально відповідає вимогам 
експлуатації та потребам споживачів. Розроблено технології 
виробництва взуття спеціального призначення та 
рекомендовано оптимальні технологічні режими проведення 
виробничих операцій для виготовлення спеціального взуття 
для різних умов експлуатації. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

АНЛ (1) 

 

621(075) 
В52 
 

Вірник, Микола Миколайович. 
Курсове пректування з теорії механізмів і 

машин : навч. посіб. / М. М. Вірник, Ю. В. Булига. 
– Вінниця : ВНТУ, 2012. – 212 с. 

ISBN 978-966-641-489-5  
В посібнику коротко викладені основні теоретичні 

положення необхідні для виконання курсового проекту з 
ТММ, а також запропоновано 25 завдань до курсового 
проекту з кінематичними схемами та короткими вказівками 
до них. Послідовність викладення матеріалу сприяє 
використанню посібника студентами для самостійного 
виконання курсового проекту. Розглянуто графоаналітичні і 
аналітичні методи кінематичного і динамічного аналізу та 
синтезу важільних механізмів, проектування зубчастих і 
кулачкових механізмів з використанням ЕОМ. Посібник 
відповідає програмі дисципліни ТММ і призначений для 
студентів напрямів підготовки «Машинобудування», 
«Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт» вищих 
навчальних закладів всіх форм навчання. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 6 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

347.73(477)(07) 
П68 
 

Правове регулювання бюджетних видатків 
в Україні : метод. рек. для підготовки та 
проведення практ. занять та підсумкового контролю 
для студентів за напрямом підготовки 6.030401 
"Правознавство", спец. 8.03040101 "Правознавство" 
/ [О. В. Ільницький]. – Львів : Вид-во Львівського 
нац. ун-ту імені Івана Франка, 2015. – 100 с.  

Метою спецкурсу є оволодіння студентами 
поглибленими знаннями теорії бюджетного права і змісту 
бюджетного законодавства в частині вивчення сутності 
бюджетних відносин, які складаються при плануванні, 
здійсненні та контролі за бюджетними видатками і 
характеру їх впливу на суспільство, формування у них 
навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого 
застосування на практиці. 

 

 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 
 

 
 

517.9 
К89 
 

Кузаконь, Віктор Михайлович. 
Гладкі многовиди. Геометричні та топологічні 

аспекти / В. М. Кузаконь, В. Ф. Кириченко, 
О. О. Пришляк. – К., 2013. – 500 с. 

ISBN 966-02-2571-7 
Книга присвячена дослідженню топологічних та 

геометричних властивостей диференціально-геометричних 
структур на гладких многовидах. В першому розділі 
досліджуються топологічні властивості типових класів 
функцій та векторних полів. В розділах 2-6 наводяться 
основні конструкції сучасної диференціальної геометрії. 
Основна увага приділена обґрунтуванню метода приєднаних 
С-структур, який використовується в наступних главах при 
вивчені конкретних структур на многовидах. Закінчується 
книга побудовою диференціальних інваріантів та 
дослідженням їх контактних симетрій. 

Для студентів та науковців, що бажають 
ознайомитися з основними геометричними та топологічними 
конструкціями сучасної теорії многовидів. 

 

 
 
 
 

 
ЧЗПТВ (1) 

 

7.012(075.8) 
С96 
 

Сьомка, Сергій Володимирович.  
Біоніка в дизайні середовища : навч. посіб. / 

С. В. Сьомка. – К. : НАКККіМ, 2016. – 244 с. 
ISBN 978-966-452-211-0 
У навчальному посібнику розглянуто теоретико-

методологічні засади біоніки в дизайні середовища, 
досліджується можливість застосування результатів 
біотектонічного моделювання в дизайні й архітектурі.  
Призначено для студентів і викладачів мистецьких, 
дизайнерських та архітектурних вищих навчальних закладів. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 7 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

530.1.01 
Б38 
 

Бедрій, Орест. 
‘1’. Основа основ усього, передбачення 

законів природи та математизація фізики: пер. з 
англ. / О. Бедрій. – К. : Companion Group, 2014. – 
120 с. 

ISBN 978-966-1629-27-0 
Монографію присвячено проблемам розуміння 

процесів існування, створенню єдиної картини механізмів 
існування (еволюції) часу-простору. Враховуючи високий 
рівень сучасних наукових дисциплін, постала потреба 
застосування методів математичної статистики. Такий підхід 
представлено у монографії відомого українського і 
американського фізика й математика О. Бедрія. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 
 

339.922(477)(075.8) 
С83 
 

Стратегія економічного зростання Євро-
пейського Союзу = The European Union strategy of 
economic growth : навч. посіб. / ред. Ю. М. Бажал. – 
К. : Пульсари, 2013. – 280 с. 

ISBN 978-617-615-039-8 
Навчальний посібник підготовлено кафедрою 

економічної теорії Національного університету «Києво-
Могилянська академія» для забезпечення дисципліни, яку 
було створено і реалізовано в навчальному процесі 
магістерських програм під егідою Центру ім. Жана Моне з 
європейських студій при Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія». Посібник розкриває 
концептуальні засади формування і реалізації сучасної 
стратегії соціально-економічного розвитку Європейського 
Союзу, зміст діючої програми «Європа 2020», містить 
порівняння стратегічних підходів Європейського Союзу й 
України в контексті проблематики євроінтеграції. Для 
студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних 
закладів, а також фахівців з євроінтеграції України. 

 

 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

7.012(07) 
Б63 
 

Біоніка і біодизайн : метод. рек. до 
практичних занять студентів освітнього ступеня 
''Бакалавр", спец. 022 "Дизайн" / розроб. С. В. 
Сьомка. – К. : НАКККіМ, 2016. 

В методичних рекомендаціях аргументовано мету й 
завдання викладання, визначено її місце в навчальному 
процесі окреслено шляхи практичного застосування 
результатів біотектонічного моделювання в дизайні й 
архітектурі. 

Призначено для студентів мистецьких, дизайнер-
ських та архітектурних вищих навчальних закладів. 

 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (2) 



НТБ КНУТД 8 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 
 
 

657.6(075.8) 
Л72 
 

Лозовицький, Сергій Павлович. 
Аудит: навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – 

Львів : Магнолія-2006, 2015. – 466 с. 
ISBN 978-617-574-034-7  
У першій частині навчального посібника розкрито 

теоретичні та практичні засади аудиту. Розглянута 
концептуальна основа, зміст Міжнародних стандартів 
аудиту, надання впевненості та етики, їх призначення, 
структура, особливості їх використання на різних етапах 
аудиторської перевірки. 

У другій частині розкрито питання організації та 
методики аудиту фінансової звітності підприємства на 
основі вимог та рекомендацій Міжнародних стандартів 
аудиту, надання впевненості та етики. 

Навчальний посібник включає теоретичну частину, 
запитання для самоконтролю, тестові завдання, навчальні 
завдання для самостійної роботи, термінологічний словник 
основних термінів аудиту, перелік рекомендованих джерел 
для вивчення дисципліни. 

Посібник призначено для студентів напрямів 
підготовки "Облік і аудит", "Фінанси і кредит", "Економіка 
підприємства", "Маркетинг", „Економічна кібернетика", 
інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також 
аудиторів - практиків. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (2) 

 

504:65.012.32(075.8) 
Г17 
 

Галушкіна, Тетяна Павлівна.  
Екологічний менеджмент та аудит : навч. 

посіб. / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, 
Р. А. Кисельова. – Херсон : Олди-плюс, 2013. – 
456 с. 

ISBN 978-966-2393-94-1  
Пропонований навчальний посібник відповідає 

робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний 
менеджмент та аудит» для підготовки фахівців з напряму 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування». В навчальному 
посібнику увага приділяється теоретичним і практичним 
питанням з запровадження екологічного менеджменту та 
аудиту на підприємствах господарсько-виробничого 
комплексу України, а також проаналізоване існуюче 
законодавчо-нормативне забезпечення цього процесу. 
Посібник містить контрольні запитання для перевірки знань 
та список рекомендованої літератури для кожної теми 
дисципліни. 

Призначений для підготовки і перепідготовки 
фахівців екологічних і економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів, 
викладачів та державних службовців. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 9 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

657(075.8) 
Ш25 
 

Шара, Є. Ю.  
Звітність бюджетних установ : навч. посіб. / 

Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва. – К. : 
ЦУЛ, 2014. – 360 с. 

ISBN 978-617-673-258-7  
У навчальному посібнику, підготовленому на основі 

чинних законодавчих актів і нормативних документів, 
висвітлюються питання методики її техніки складання 
звітності бюджетними установами, що подаються як вищим 
органам, так і органам статистичною служби, Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності, Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань, органам доходів і зборів України та ін.  
В даному навчальному посібнику викладено мегодику та 
техніку складання звітності у розрізі навчальної програми 
дисципліни.  

Видання містить конспект лекцій, навчально-
практнчний матеріал, завдання для самостійної роботи, 
тематику рефератів, термінологічний словник ключових 
понять та додатки, які включають форми звітності. Усі 
форми звітності дані станом на 01.09.13 р. з детальним 
описом принципів їх заповнення та правилами обчислення 
показників, що входять до них. 

Розраховано на студентів економічних вузів, а також 
стане у практичній пригоді спеціалістам, які працюють 
бухгалтерами та економістами у бюджетних установах, та 
фахівцям органів, котрі отримують звітність цих організацій. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (2), 
АНЛ (1) 

 

658.5(075.8) 
П30 
 

Петренко, Наталія Олександрівна. 
Управління проектами : навч. посіб. / Н. О. 

Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. –  К. : 
ЦУЛ, 2016. – 244 с. 

ISBN 978-617-673-368-3 
У навчальному посібнику авторами висвітлено 

технологію процесу правління та економічного 
обгрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. 
Детально розкрито основні складові управління проектами: 
планування проекту, техніко-економічне обґрунтування 
проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та 
ресурсного забезпечення, особливості планування 
проектного бюджету. Розглянуто підходи до забезпечення 
вимог з якості, правління торгами, проектними ризиками, 
ресурсами. Приділено увагу питанням побудови та 
функціонування проектної команди. 

Посібник розроблений для опанування студентами 
економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» та «магістр» дисципліни Управління 
проектами». 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 10 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

504:65.012.32(075.8) 
Б72 
 

Бобровський, Анатолій Леонідович. 
Екологічний менеджмент: підручник / 

А. Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 
2016. – 586 с. 

ISBN 978-966-680-423-8 
У підручнику викладено основи та принципи 

формування національної системи екологічного управління 
й екологічної політики, включаючи її сучасні інструменти в 
контексті міжнародної практики. Подано шляхи вирішення 
природоохоронних проблем відповідно до загально-
європейських вимог, а також особливості реалізації 
принципу сталого розвитку в Україні. Проаналізовано 
методи та нові форми екологічного менеджменту. З 
урахуванням практичних потреб розглянуто прикладні 
завдання і ситуації, які стосуються екологічних аспектів.  
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних 
закладів, а також системи підвищення кваліфікації й 
перепідготовки спеціалістів і для тих, хто бере участь у 
вирішенні природоохоронних проблем. 

 

 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

657.4(075.8) 
О-17 
 

Облікове забезпечення податкової звітності 
на підприємствах України : навч. посіб. / 
ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с. 

ISBN 978-966-654-359-5 
Навчальний посібник розроблено відповідно до 

програми курсу "Облік і звітність в оподаткуванні". 
Матеріал викладено з урахуванням специфіки 
оподаткування діяльності підприємств галузей 
матеріального виробництва, торгівлі та постачання за 
Податковим кодексом України. 

Окремо наводиться комплексне практичне 
індивідуальне завдання, яке охоплює найбільш важливі 
теми, передбачені програмою курсу "Облік і звітність в 
оподаткуванні", від складання первинних документів, 
аналітичних реєстрів до податкових декларацій включно. 

Посібник призначено для студентів економічних 
спеціальностей. Він буде корисним також для облікових 
працівників підприємств, оскільки тут систематизовано і 
роз'яснено методику облікового забезпечення та складання 
звітності за Податковим кодексом України. 

 

 
 
 

АНЛ (2), 
ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 11 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

331.45(075.8) 
О-75 
 

Основи охорони праці : навч. посіб. / 
Р. М. Івах [та ін.]. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : 
Кондор, 2015. – 464 с. 

ISBN 978-966-351-315-7  
Навчальний посібник написано відповідно до типової 

програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», 
затвердженої Міністерством освіти і науки України, 
адаптовано до нової редакції Закону Украї ни «Про охорону 
праці». 

Розглядаються питання виробничого середовища і 
його вплив на людину, виробничої шкідливості та методи 
захисту людей від її негативного впливу, розглянуті 
економічні аспекти охорони праці, значна увага приділена 
питанням охорони праці на підприємствах, надання 
долікарської допомоги потерпілим. 

Розрахований на студентів економічних, педагогічних 
та різних гуманітарних спеціальностей вищих навчальних 
закладів освіти України. Може бути використаний для 
широкого загалу інженерно-технічних працівників різних 
галузей господарювання. Деякі розділи посібника можуть 
бути використані для вивчення навчальної дисципліни 
«Охорона праці в галузі». 

 

 
 
 
 

ЧЗГВ (3), 
АНЛ (3), 
АСіМК (4) 

 

65.011.7(075.8) 
Д69 
 

Дорошук, Ганна Анатоліївна. 
Антикризове управління підприємством: 

теорія та практика : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, 
Н. М. Дащенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2016. – 
332 с. 

ISBN 978-966-418-113-3 
У посібнику розкриті основні положення 

антикризового управління, елементи механізму запобігання 
банкрутства, розглянуто алгоритм діагностики банкрутства, 
стратегічні та тактичні аспекти подолання кризових 
ситуацій, питання реструктуризації та санації підприємств. 
До кожної глави запропоновані практичні завдання у вигляді 
завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні питання, 
наведена авторська методика розробки антикризових 
програм на підприємстві. 

Посібник супроводжується програмним продуктом, 
який дозволяє самостійно проводити тестування за темами 
курсу, а також проводити діагностику банкрутства та 
обирати базову стратегію його запобігання. 

Посібник призначений для студентів, слухачів 
магістерських програм економічних вузів, буде корисним 
бізнесменам і менеджерам підприємств. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 12 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

614.8(076) 
П34 
 

Пістун, Ігор Павлович. 
Практикум з безпеки життєдіяльності : навч. 

посіб. / І. П. Пістун, В. І. Кочубей. – Суми : 
Університетська книга, 2016. – 352 с. 

ISBN 978-966-680-649-2 
Практикум з безпеки життєдіяльності містить теми і 

план проведення практичних занять, розширені методичні 
рекомендації та нормативні документи, психологічні тести, 
контрольні запитання для закріплення матеріалу та теми 
рефератів. 

Для студентів вищих та середніх навчальних закладів, 
фахівців у галузі безпеки життєдіяльності людини. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (2) 

 

657.4(075.8) 
О-17 
 

Облікова політика підприємства : навч. 
посіб. / Ю. А. Верига [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 
312 с. 

ISBN 978-617-673-351-5 
У навчальному посібнику розкрито комплекс 

теоретичних, організаційних та методичних аспектів 
формування облікової політики підприємства, висвітлено 
зміст, структуру і порядок складання розпорядчого 
документу про облікову політику. Особливу увагу приділено 
впливу облікової політики на показники фінансової звітності 
та оцінку фінансового етапу підприємство. 

Навчальний посібник розрахований на студентів 
спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів та 
широке коло фахівців. 

 

 
 

ЧЗГВ (1), 
АНЛ (2) 

 

658.012.32(075.8) 
К71 
 

Косач, І. А. 
Ділове адміністрування: менеджмент 

організацій та управління змінами : навч. посіб. / 
І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько. – К. : 
Кондор, 2016. – 217 с. 

ISBN 978-966-2781-94-6 
У навчальному посібнику наведено основні принципи 

організації та управління на підприємствах, підходи та 
технології з управління змінами на підприємстві в сучасних 
економічних умовах. Подано поняття організаційного 
механізму менеджменту організацій, розкрито питання 
організаційного розвитку підприємства та готовності до 
змін. Запропоновано класифікацію змін, методи та правила 
впровадження організаційних змін, етапи подолання опору 
змінам на підприємствах та в організаціях. 

Навчальний посібник призначено для студентів 
економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за 
відповідним напрямом наукових досліджень. 
 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 13 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

658.012.32(075.8) 
А23 
 

Агєєв, Євген Якович. 
Управління якістю : навч.-метод. посіб. / 

Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 
240 с. – (Вища освіта в Україні). 

ISBN 978-966-418-078-5  
У навчально-методичному посібнику подано: 

предмет, мета і завдання дисципліни "Управління якістю", 
загальні методичні рекомендації до користування 
посібником та критерії оцінювання знань, основні теми 
вивчення курсу та стисло зміст кожної із них, плани 
семінарських занять, запитання для самоконтролю, теми 
рефератів, тести для перевірки знань з кожної теми, 
термінологічний словник - довідник. 
Для студентів, аспірантів; викладачів, а також усіх тих, хто 
цікавиться сучасними проблемами управління якістю, що є 
основою як конкурентноспроможності товару так і самої 
організації. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

677.074 
П91 
 

Пушкар, Галина Олексіївна. 
Інтер'єрний текстиль: товарознавчі аспекти 

формування асортименту та якості монографія / 
Г. О. Пушкар. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 
176 с. 

ISBN 978-617-574-075-0 
У монографії розглянуто проблеми формування 

асортименту та якості екологобезпечного інтер'єрного 
текстилю різного цільового призначення. Наведено 
класифікацію інтер'єрного текстилю і товарознавчу 
характеристику його сучасного асортименту. Розкрито роль 
інтер'єрного текстилю у формуванні інтер'єру житлових і 
адміністративних приміщень. Досліджено проблему 
екологічної безпечності інтер'єрного текстилю, а також 
використано результати досліджень автора зі створення 
нового перспективного асортименту фіранкових 
текстильних матеріалів з різними споживними 
властивостями (атмосферостійкими, брудовідштовхуваль-
ними, вогнестійкими та ін.). 

Монографія становить практичний інтерес для 
студентів і практиків сфери торгівлі, а також може бути 
корисною для фахівців легкої і текстильної вітчизняної 
промисловості. 
 

 
 
 
 
 

АНЛ (2) 



НТБ КНУТД 14 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

658.012.32(075.8) 
Х81 
 

Хоронжий, Андрій Гнатович. 
Основи соціального управління (Курс 

лекцій) : навч. посіб. / А. Г. Хоронжий. – Львів : 
Магнолія 2006, 2015. – 220 с. – (Вища освіта в 
Україні). 

ISBN 966-8340-70-1 
Курс лекцій охоплює основні питання науки, 

мистецтва і культури соціального управління, а також досвід 
управління персоналом. Розкриваються передумови 
соціального управління, виникнення, становлення і розвиток 
науки управління, наукових шкіл і утвердження наукових 
положень. Висвітлюється зміст і організаційна побудова 
мистецтва і культури соціального управління, а також досвід 
управління персоналом.  

Курс лекцій призначений для студентів - соціологів. 
Він буде корисним для тих, хто цікавиться менеджментом і 
соціальним управлінням. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

658.012.32(075.8) 
У67 
 

Управління якістю : навч. посіб. / Д. П. 
Лойко [та ін.]. – 2-ге вид. – Львів : Магнолія 2006, 
2015. – 336 с. – (Вища освіта в Україні). 

ISBN 978-966-2025-94-1  
Навчальний посібник розроблено у відповідності з 

програмою курсу з урахуванням сучасного стану в цій галузі 
діяльності, розглянуто основні відомості про управління 
якістю — поняття та категорії, еволюція підходів. Значна 
увага приділяється висвітленню вітчизняного та 
міжнародного досвіду з управління якістю. Викладено 
системи управління якістю, представлені в стандартах ISO 
серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах, 
сертифікація та аудит. Значна увага приділяється загальному 
менеджменту якості (ТQМ) — підходам та методах 
управління організацією. У навчальному посібнику дано 
аналіз статистичним методів управління якістю, витрат на 
якість. Наведені контрольні тести для перевірки рівня 
засвоювання програмного матеріалу. 

Навчальний посібник рекомендується для студентів, 
що навчаються за напрямками підготовки 8.050301 
«Товарознавство і комерційна діяльність», 8.050302 
«Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.050303 
«Експертиза товарів та послуг». 

 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 15 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

65.012.32(075.8) 
К56 
 

Коваль, Зоряна Остапівна. 
Менеджмент персоналу : навч. посіб. / 

З. О. Коваль. – Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2014. – 452 с. 

ISBN 978-617-607-624-7 
Викладено теоретичні основи здійснення 

менеджменту персоналу, розглянуто його методологію, 
ресурсне забезпечення та соціально-психологічні аспекти, 
особливості формування кадрової політики і функції 
кадрової служби, процеси планування, формування, 
розвитку та руху персоналу організації, регулювання 
трудової діяльності й управління робочим часом, 
оцінювання персоналу та стимулювання, створення 
належних умов діяльності й забезпечення принципів 
соціального партнерства в організації та інші напрями 
підвищення ефективності менеджменту персоналу. 

До кожного розділу наведено перелік питань для 
самоконтролю, тестові завдання і ситуаційні вправи, в яких 
вирішуються реальні проблеми управління персоналом. 
Книга містить предметний покажчик. 

Навчальний посібник буде корисним для студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які 
вивчають дисципліну "Менеджмент персоналу", а також 
викладачів, науковців, менеджерів з персоналу організацій. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

65.012.32(075.8) 
П14 
 

Палеха, Юрій Іванович.  
Менеджмент персоналу: навч. посіб. / 

Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2015. – 338 с. 
ISBN 978-966-2174-11-3 
Мета навчального посібника — розкрити суть 

основних категорій кадрового менеджменту, розглянути 
роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. 
Викладений матеріал допоможе студентам детальніше 
з'ясувати особливості сучасного процесу управління 
персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови 
ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в 
кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь 
засвоєння знань. 

Для слухачів курсів початкової економічної освіти, 
університетських курсів, студентів вищих навчальних 
закладів, документознавців, правознавців, менеджерів, усіх, 
хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи. 

 

 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (2) 



НТБ КНУТД 16 Липень-2016, Бібліодайджест
 

 

658.7(075.8) 
У67 
 

Управління ризиками в логістиці : навч. 
посіб. / ред. В. М. Гончаров. – Львів : Магнолія 
2006, 2015. – 253 с. 

ISBN 978-617-574-062-0  
У навчальному посібнику висвітлено питання 

управління ризиками при здійсненні логістичної діяльності. 
Викладено основи оцінки рівня ризику, засоби його 
зниження, в тому числі розглянуто питання як зовнішнього, 
так і внутрішнього страхування від ризиків. 
Навчальний посібник складено відповідно до навчальної 
програми дисципліни «Управління ризиками в логістиці». 
До того ж, цей посібник може бути використаним при 
вивченні та викладенні таких дисциплін, як: «Обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків», 
«Страхування». 

Посібник призначений для студентів, аспірантів і 
викладачів вищих навчальних закладів, працівників 
логістичних організацій і страхових компаній. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

339.97(100)(075.8) 
М58 
 

Міжнародний менеджмент  : навч. посіб. / 
ред. О. Б. Чернега. – 2-ге вид., оновлене і доп. – 
Львів : Магнолія-2006, 2016. – 592 с. 

ISBN 978-966-2025-49-1  
У навчальному посібнику викладені основні питання 

стратегічного планування, прийняття рішень, 
організаційного розвитку міжнародних корпорацій, 
розглянуто особливості контролю і звітності фінансового 
менеджменту та соціальної відповідальності міжнародних 
корпорацій. 

До кожного розділу дається резюме, контрольні 
запитання і практичні ситуації для обговорення, перелік 
літературних джерел. 

Посібник розрахований на студентів економічних 
спеціальностей, викладачів вузів, слухачів системи 
додаткової професійної освіти, а також на тих, хто прагне 
самостійно вивчати проблеми управління на міжнародному 
рівні і всіх, хто цікавиться цими питаннями. 
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677.024.3 
Р44 
 

Ресурсоощадні технології виробництва 
текстилю, одягу та взуття : монографія : у 2 т. / 
[В. Ю. Щербань, Б. Ф. Піпа, В. В. Чабан, 
Ю. Ю. Щербань, В. В. Каплун, В. Г. Здоренко, 
О. К. Червонюк, О. Ю. Чубукова]. – К. : КНУТД, 
2016 – . 

Т. 1 : Теоретичні основи та методи 
розроблення ресурсоощадних технологій та 
обладнання для виробництва текстилю, одягу та 
взуття. – 2016. – 372 с. 

ISBN 978-966-7972-59-2. 
 

Т. 2 : Підвищення надійності ресурсо-
ощадних виробництв текстилю, одягу і взуття на 
основі новітніх технологій та системного 
управління. – 2016. – 224 с. 

ISBN 978-966-7972-60-8 
В основу монографії покладені результати 

фундаментальних та прикладних досліджень, виконаних 
колективом авторів протягом останніх трьох десятиліть: 
теоретичні основи, методи та засоби підвищення надійності 
технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та 
взуття, що включають розробку нових оригінальних 
технологічних процесів формування текстилю, як побутового 
так і технічного призначення (для прокладання труб газо- та 
нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для 
виготовлення фільтрів для вугольної та цукрової 
промисловості), конструкцій механізмів швейних, в'язальних 
та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, 
клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх 
геометричних розмірів та виключення виникання 
технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка 
матеріала при зшиванні текстилю та шкіри), розширення 
технологічних можливостей за рахунок використання 
різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження 
динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для 
розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення 
елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю 
теплового стану електрообладнання та систем автономного 
електроживлення, що дало змогу підвищити ресурсо-
ощадність таких виробництв та конкуренто-спроможність 
продукції, збільшити експортні можливості та зменшити 
імпортозалежність в товарах текстилю, одягу та взуття. 
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