
НТБ КНУТД 1 Березень-Квітень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 

         Навчально-методичні та наукові видання 

 

 

 

 

 

 

УДК 338.2(075.8) 

Г67 

 

Горинь, Марта Орестівна. 

Корпоративне управління : навч. посіб. /  

М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів : 

Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2012. –  

644 с. 

ISBN 978-966-613-923-1 
Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання, 

що пов'язані із корпоративним управлінням як дисципліною, наукою й 

галуззю дослідження. Зокрема, розкрито понятійно-категоріальний 

апарат, суб'єкти та об'єкти, зовнішню та внутрішню сфери, функції; 

охарактеризовано світовий досвіт корпоративного управління; 

розглянуто корпоративні форми підприємництва в Україні, зокрема 

господарські товариства корпоративного і некорпоративного типу; 

викладено проблеми державного регулювання корпоративного 

сектора України; визначено правовий статус засновників та 

акціонерів, їхні права та обов'язки; детально описано форми та 

способи формування корпоративного капіталу; розкрито поняття 

корпоративних відносин, інтересів та конфліктів, значну увагу 

приділено корпоративному контролю та механізму його 

перехоплення; подано загальну характеристику системи управління 

рухом цінних паперів на первинних і вторинних ринках тощо. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих 

навчальних закладів, а також для керівників і фахівців, що займаються 

питаннями корпоративного управління, для організацій, наукових 

установ – усіх, кому цікаві питання інтеграції України у світову 

систему господарювання. 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 2 Березень-Квітень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 

 

Умовні позначення: 

 

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

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

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

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УДК 657.6(075.8) 

Г20 

 

Гаркуша, Надія Миколаївна. 

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та 

аудиті : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша,  

О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. – 2-ге вид., 

стер. – К. : Знання, 2012. – 591 с. – (Вища освіта 

ХХІ століття). 

ISBN 978-966-346-854-9 (серія) 

ISBN 978-617-07-0033-9 
У посібнику викладено теоретичні основи прийняття 

управлінських рішень, методи і моделі їх розробки. Основні 

теоретичні положення супроводжуються прикладами 

розрахунків з відповідними аналітичними висновками. Для 

оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних 

знань подано контрольні запитання та задачі для самостійної 

роботи. Посібник підготовлений відповідно до програми 

курсу «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та 

аудиті». Він логічно поєднується з такими навчальними 

дисциплінами, як «Економічний аналіз», «Інвестиційний 

аналіз», «Статистика», «Стратегічний аналіз», «Економіка 

підприємства». 

Розраховано на студентів, що навчаються за 

спеціальністю «Облік і аудит». Посібник буде корисним 

також викладачам, слухачам системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

спеціалістам-практикам, підприємцям, менеджерам, 

керівникам підприємств. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 3 Березень-Квітень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 

 

УДК 342.9:351.751(075.8) 

П68 

 

Правове регулювання інформаційної 

діяльності : навч. посіб. / В. Ю. Жарких [та ін.]. – 

К. : Каравела, 2013. – 232 с. 

ISBN 978-966-2229-54-7 
Навчальний посібник підготовлено з урахуванням 

сучасних стандартів Болонського процесу у викладанні 

правових дисциплін, теоретичний матеріал повністю 

відповідає програмі навчального курсу «Правове 

регулювання інформаційної діяльності». Крім загальних 

питань, у посібнику є контрольні запитання і рекомендована 

література, які можуть бути використані студентами при 

підготовці до занять. 

Для студентів, що навчаються за гуманітарними 

неюридичними напрямами підготовки, аспірантів, 

викладачів та практиків, усім, хто цікавиться 

проблематикою правового регулювання інформаційної 

діяльності. 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 159.9:334.7(075.8) 

П21 

 

Пачковський, Юрій Франкович. 

Психологія підприємництва : навч. посіб. /  

Ю. Ф. Пачковський. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 

2012. – 416 с. 

ISBN 966-8019-55-5 

У навчальному посібнику висвітлено комплекс 

актуальних проблем, пов'язаних із формуванням психології 

підприємництва як нової для нашої країни науково-

практичної галузі психологічного знання. Розглядаються 

наукова інтерпретація підприємництва, сучасні психологічні 

й соціологічні теорії походження підприємництва, його 

психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, 

лідерства. Чималу увагу приділено індивідуально-

психологічним рисам підприємця, соціопсихологічним 

типам підприємців, мотиваційним і поведінковим аспектам 

підприємництва, основам побудови і психолого-професійній 

підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано 

психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме 

засвоюваності матеріалу і практичному використанню 

психологічних знань у сфері виробництва та економіки. Це 

третє видання навчального посібника, виправлене і 

доповнене. 

Для психологів, соціологів, студентів вищих 

навчальних закладів, учнів ліцеїв та гімназій, підприємців і 

фахівців, які цікавляться теоретичними і прикладними 

аспектами управління та підприємництва. 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 4 Березень-Квітень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

УДК 577.1(075.8) 

Б63 

 

Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. : 

підручник / ред.: Ю. І. Губський, І. В. Ніженковська. 

– К. : Медицина – . 

Кн. 2 : Біологічна хімія. – 2016. – 544 с. 

ISBN 978-617-505-401-7 
Підручник містить систематизований виклад курсу 

біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, 

затвердженої для студентів вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів IV рівня акредитації. В основному тексті 

підручника розглянуті структура та ферментативні реакції 

перетворення основних класів біомолекул – білків, 

амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; 

висвітлені питання будови та властивостей інформаційних 

нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біології та 

генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму 

людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значну увагу 

приділено молекулярним механізмам функціонування клітин 

крові, печінки, нирок, м'язів, сполучної тканини, імунної та 

нервової систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу 

атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб 

ендокринної, імунної, нервової систем та сполучної тканини. 

Кожен розділ підручника містить, крім інформаційного 

матеріалу, тестові завдання для самоперевірки та контролю 

засвоєння знань. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

УДК 577.1(075.8) 

М37 

 

Мардашко, Алексей Алексеевич. 

Биологическая и биоорганическая химия : 

учеб. пособие / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, 

Г. Ф. Степанов. – 2-е изд. – К. : Каравела, 2016. – 

248 с. 

ISBN 978-966-801-988-1 

Учебное пособие по биологической и 

биоорганической химии для самоподготовки студентов 

содержит краткое изложение всех разделов дисциплины, 

дает ответы на ключевые контрольные вопросы, 

предусмотренные Типовой программой МОЗ Украины, 

поможет ориентироваться в большом объеме материала, 

содержащегося в учебниках и учебных пособиях по 

дисциплине, как студентам I и II курсов, которые изучают 

биоорганическую и биологическую химию, так и студентам 

III и IV курсов, которые готовятся к сдаче лицензионного 

экзамена «Крок-1». 

Пособие рассчитано на студентов высших 

медицинских учебных заведений III–IV уровней 

аккредитации. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 5 Березень-Квітень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

УДК 577.1(075.8)=111 

B60 

 

Biological and Bioorganical chemistry : 

teaching textbook / A. A. Mardashko,  

L. M. Mironovych, G. F. Stepanov, O. V. Storchilo. – 

K. : Caravela, 2015. – 240 p. – Англ. мовою. 

ISBN 978-966-222-905-9 
The teaching textbook in the Biological and Bioorganic 

Chemistry for the students self-study contains the short 

explanation of all discipline chapters, answers the key control 

questions in the accordance to the Typical Program of the 

Ukraine health Ministry. This book will help in the orientation in 

the big volume of material not only to students of the 1-st and  

2-nd course both, which study Bioorganic and Biochemical 

Chemistry, but to the students of 3-rd and 4-th course for the 

preparation to the license exam "Crock-1". The book is written 

for the students of the High Medical School of the III – IY levels 

of accreditation. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

 

 

УДК 621.357.7(06) 

С56 

 

Современные электрохимические 

технологии и оборудование : материалы докладов 

международной научно-технической конференции, 

24-25 ноября 2016 г. – Минск : БГТУ, 2016. – 335 с. 

ISBN 978-985-530-570-6 
Сборник составлен по материалам докладов 

международной научно-технической конференции. В 

представленных материалах отражены современные 

технологии нанесения гальванических покрытий, защиты 

материалов от коррозии, новейшие разработки в области 

химических источников тока, получении наноструктурных 

материалов. В докладах также нашли отражение актуальные 

проблемы переработки, утилизации и регенерации сточных 

вод, шламов гальванических производств. Представлены 

современные подходы по разработке оборудования для 

проведения электрохимических процессов. 

Сборник рассчитан на использование работниками и 

научными сотрудниками, занимающимися вопросами в 

области электрохимических технологий, синтеза новых 

материалов для химических источников тока, 

гальванотехники и обработки поверхности, аспирантами и 

студентами соответствующих специальностей. 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 6 Березень-Квітень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

 

УДК 621.35(075) 

Т38 

 

Технічна електрохімія : підручник : у 5 ч. / 

Б. І. Байрачний, Г. Г. Тульський, В. В. Штефан,  

І. А. Токарєва. – Х. : НТУ "ХПІ" – . 

Ч. 5 : Сучасні хімічні джерела струму, 

електроліз розплавів, електросинтез хімічних 

речовин. – 2016. – 272 с. 
Розглянуто сучасний стан теоретичних основ та 

виробництва хімічних джерел струму: гальванічних, 

паливних елементів та акумуляторів. Описано будову та 

принцип дії нікель-металогідридних, свинцевих, літієвих 

хімічних джерел струму. Викладено перспективні технології 

виробництва алюмінію, магнію та літію електролізом іонних 

розплавів. Розглянуто процеси електросинтезу хімічних 

продуктів з використанням мембранних технологій. 

Наведено систематизовані відомості щодо основних видів 

технологічного устаткування, яке застосовують в сучасних 

електрохімічних виробництвах. 

Для студентів напряму підготовки «Хімічна 

технологія» спеціалізацій «Технічна електрохімія» і 

«Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та 

матеріалів на їх основі», аспірантів, викладачів та 

спеціалістів. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

УДК 621.35(075) 

Б18 

 

Байрачний, Борис Іванович.  

Технічна електрохімія : підручник : у 5 ч. /  

Б. І. Байрачний, Л. В. Ляшок. – Х. : НТУ "ХПІ" – . 

Ч. 4 : Гідроелектрометалургія. – 2012. – 496 с. 

ISBN 978-966-593-960-3 

ISBN 978-966-593-963-4 (Ч. 4) 
Викладено основні положення теоретичних основ 

технологічних процесів виробництва чорних і кольорових 

металів. Наведено перспективні схеми переробки первинної 

та вторинної сировини для вилучення цих металів. Описано 

процеси отримання цинку, мангану, свинцю, олова, нікелю, 

заліза, міді та інших металів, які мають практичне 

використання. Розглянуто методи їх рафінування. Підручник 

ілюстровано схемами і рисунками. 

Розраховано на викладачів, аспірантів і студентів 

вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання 

напрямку «Хімічна технологія і інженерія». 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 7 Березень-Квітень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

УДК 544.6(035) 

В67 

 

Волков, Анатолий Иванович. 

Справочник по электрохимии : справочное 

изд. / А. И. Волков, А. А. Черник. – Минск : 

Книжный Дом ; Литера Гранд, 2017. – 128 с. 

ISBN 978-985-17-1199-0 (Книжный Дом) 

ISBN 978-985-7139-39-2 (Литера Гранд) 
Справочник включает самые обширные из существующих 

таблицы стандартных потенциалов, включающие многочисленные 

окислительно-восстановительные реакции, протекающие с 

участием лантаноидов и актиноидов, оксидов и гидроксидов, а 

также других твердых фаз. Для соединений элементов всех групп 

Периодической системы построены диаграммы Латимера. 

Приведены характеристики промышленного электросинтеза 

неорганических веществ и процессов переноса в растворах 

электролитов, а также представлены химические источники 

электрической энергии. 

Новейший материал справочника предназначен широкому 

кругу научных работников и современных инженерно-

технических специалистов и, несомненно, будет полезен 

студентам, аспирантам и преподавателям вузов. 
 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

УДК 678.07:537.31 

Е50 

 

Електроактивні полімерні матеріали = 

Electroactive polymeric materials : монографія /  

Є. П. Мамуня [та ін.]. – К. : Альфа Реклама, 2013. – 

402 с. 

ISBN 978-966-2477-94-8 
Монографія присвячена розгляду електроактивних 

полімерних матеріалів (ЕПМ) з електронним та йонним типом 

провідності і складається з шести розділів, два з яких висвітлюють 

дослідження полімерних матеріалів з електронним типом 

провідності. Це полімерні композити і нанокомпозити, які 

вміщують дисперсні метали і нанотрубки. Решта розділів 

присвячена матеріалам з йонним (в тому числі протонним) типом 

провідності, що включають йонні рідини, поліелектролітні 

комплекси, органо-неорганічні системи на основі уретанових 

олігомерів та протонпровідні епоксиди, затверджені 

гетерополікислотами. Вміст монографії відображає різні аспекти 

формування структури електроактивних полімерних систем, 

зв'язок електричних властивостей з структурною організацією, 

також досліджено процеси переносу заряду в системах з 

електронним і йонним типами провідності, запропоновано моделі, 

які пояснюють електрофізичні властивості ЕПМ, розглянуто 

синтез йонних рідин і їх застосування в створенні 

електроактивних полімерних матеріалів. 

Монографія призначена для дослідників, які працюють у 

цій сфері полімерної науки, а також для студентів і аспірантів. 
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УДК 94(477)=111 

A32 

 

Aleksieiev, Yuriy. 

History of Ukraine : textbook / Y. Aleksieiev. – 

K. : Caravela, 2012. – 216 p. – Англ. мовою. 

ISBN 966-8019-73-3 
This book is an attempt to highlight socio-political, 

socio-economic and cultural processes in Ukraine in 

chronological order from ancient times till the present. The 

textbook aims at highlighting the main landmarks in the history 

of the Ukrainian nation as well as crucial events in its evolution. 

This textbook is aimed at the students of higher 

educational establishments as well as everybody who is 

interested in the history of Ukraine. 
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Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 

 
 

 

УДК 004:001(082) 

І-99 

 

Інформаційні технології в науці, 

виробництві та підприємництві : зб. наукових 

праць молодих вчених, аспірантів, магістрів кафедри 

інформаційних технологій проектування /  

[В. Ю. Щербань, М. І. Шолудько, Н. В. Чупринка,  

Г. В. Мельник, О. З. Колиско, Б. Л. Шрамченко,  

В. М. Яхно, С. М. Краснитський, С. А. Резніков,  

В. Г. Резанова, Т. І. Астістова, В. І. Чупринка,  

Т. І. Демківська, А. П. Волівач та ін.] ; за ред.  

В. Ю. Щербаня. – К. : КНУТД, 2016. – 184 с. 

ISBN 978-966-7972-64-6 
Збірник наукових праць об'єднує розробки викладачів, 

молодих вчених, аспірантів, магістрів кафедри 

інформаційних технологій проектування Київського 

національного університету технологій та дизайну в 2016 

році. Особлива роль приділяється всьому комплексу 

інформаційної технології і техніки в структурній перебудові 

економіки у бік наукоємності. Більш того, інформаційна 

технологія є, свого роду, перетворювачем всіх інших галузей 

господарства, як виробничих, так і невиробничих, основним 

засобом їхньої автоматизації, якісної зміни продукції і, як 

наслідок, їх переходу частково або цілком у категорію 

наукомістких. 

 

 

 

АНЛ (1) 

   



НТБ КНУТД 9 Березень-Квітень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 
 

УДК 002.1(075.8) 

Ч-81 

 

Чубукова, Ольга Юріївна. 

Організація і методика інформаційної роботи : 

навч. посіб. / О. Ю. Чубукова, А. П. Гончаренко,  

О. І. Синенко ; за ред. Л. І. Антошкіной. – 2-ге вид., 

випр. і доп. – Хмельницький : ХмЦНП, 2013. – 225 с. 

ISBN 978-617-683-020-7 
Це видання є доповненням до першого в Україні 

навчального посібника, де повною мірою розкрито сутність 

інформаційної роботи та її системних характеристик; висвітлено 

сутність та еволюцію розвитку інформації; наведено новітні 

технології роботи з інформацією (збирання, оброблення, 

застосування, передавання), зокрема методи аналітико-синтетичної 

обробки інформації; розглянуто сутність сучасної структури та 

першочергових напрямів діяльності органів управління 

інформаційною діяльністю; проаналізовано нормативно-методичні 

основи інформаційної роботи; досліджено інформаційний простір, 

інформаційне суспільство; обгрунтовано проблеми ціноутворення, 

основи створення інформаційного продукту та послуг. 

Для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних 

закладів, а також всіх зацікавлених сучасними методами 

організації та реалізації всіх видів інформаційно-аналітичної 

роботи. 
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УДК 657.37(075.8) 

З-43 

 

Звітність підприємств : навч. посіб. /  

В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий, Г. М. Курило,  

О. А. Юрченко ; за ред. В. П. Пантелеєва. – К. : ДП 

"Інформ.-аналіт. агенство", 2017. – 432 с. 

ISBN 978-617-571-141-5 
У навчальному посібнику розкриваються зміст і сутність 

фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньої 

звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її 

складання, основні джерела інформації для заповнення статей 

форм звітності, порядок заповнення форм та відповідальність 

підприємств і працівників за її достовірність, точність та 

своєчасність подання. Звітність підприємств базується на основі 

сучасних облікових систем, унаслідок чого забезпечується 

відповідне відображення у ній головних характеристик 

господарської діяльності суб'єкта господарювання. 
Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ 

спеціальності «Облік і оподаткування», які навчаються за 

програмою підготовки бакалавра. Навчальний посібник може бути 

використаний для підготовки керівників, економістів, бухгалтерів, 

менеджерів, аудиторів та спеціалістів, які професійно займаються 

підготовкою та використанням звітності підприємств. 

Видання підготовлено на честь 30-річчя кафедри 

бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку 

та аудиту. 
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УДК 77 

С30 

 

Семейный фотоальбом Восточного 

партнерства = Eastern Partnership Family Photo 

Album : фотоальбом. – Минск : РИФТУР, 2015. – 

395 с. – Текст парал. рус., англ. 

ISBN 978-985-7047-74-1 
Что разного и общего у шести соседей по региону 

Восточного партнерства? В этом альбоме собраны самые 

интересные и яркие «фотоответы» на этот вопрос. Их авторами 

стали как опытные, так и только начинающие фотографы, что 

приняли участие в конкурсе «Моя страна в Восточном 

партнерстве» и получили возможность отправиться в 

творческие поездки в одну из стран Восточного партнерства. В 

результате конкурса и шести пленэров и получился этот 

фотоальбом – уникальная возможность увидеть каждую из 

стран Восточного партнерства – Азербайджан, Армению, 

Беларусь, Грузию, Молдову и Украину – глазами ее жителей и 

гостей. 
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УДК 94(476) 

Б20 

 

Беларусь замковая = Belarus – the land of 

castles : фотоальбом. – Минск : Полиграфкомбинат 

им. Я. Коласа ; Беловагрупп, 2015. – 544 с. – Текст 

парал. рус., англ. 

ISBN 978-985-7101-09-2 
Книга-фотоальбом «Беларусь замковая» представляет 

памятники монументального зодчества как неотъемлемую часть 

белорусской культуры, свидетельство богатого и сложного 

исторического прошлого нашего народа. Фотоальбом призван 

шире раскрыть туристический потенциал Беларуси как «страны 

замков» и предлагает три маршрута: «Золотой пояс», «Серебряный 

пояс», «Крыничный пояс», соответствующих степени их 

сохранности. 

Согласно материалам исследователей древней 

архитектуры, на территории Беларуси в разные времена 

насчитывалось около 300 замков и фортификационных укреплений 

городищ, практически каждые 50-70 км взору открывался замок, 

подобно Мирскому или Несвижскому. Лишь единицы из них, к 

сожалению, сохранились. Основу издания составляют уникальные 

фотографии, картографический, архивный и музейный материалы 

из отечественных и зарубежных источников. Впервые публикуется 

более 30 фотоснимков конца XIX и начала XX века из архивов 

рукописного отдела библиотеки Вильнюсского университета. 

Памятники замковой культуры Средневековья словно 

оживут на страницах альбома, создавая образ ушедшего времени. 

Издание рассчитано на широкую аудиторию читателей. 
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