НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ЛІТЕРАТУРИ
Бібліотека ЦНТУ

Кропивницький 2019

Нові надходження до бібліотеки у листопаді 2019 року
Шановні користувачі! Пропонуємо Вам ознайомитись з віртуальною виставкою нових надходжень
на якій представлено 30 джерел. Бібліографічний опис, новинок друку, здійснено за державним
стандартом, що регламентує правила складання бібліографічних записів, та внесені в Електронний
каталог. Інформація про розміщення у відділах бібліотеки та кількість примірників подана в
бібліографічному описі віртуальної виставки та доповнена анотаціями.

339.924:061.1ЄС(0/Є24-295342
Європейська інтеграція : навч. посіб. / За ред. М. І.
Макаренка, Л. І. Хомутенко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 344 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)
У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її
еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та
концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне
зіставлення; розглянуто передумови й історію розвитку
Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення
європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку; висвітлено
характерні риси правової системи ЄС, головні інститути ЄС, їхні
функції, повноваження та механізми взаємодії в рамках загальної
інституціональної системи; проаналізовано засади спільних
політик ЄС, особливості країнових моделей ЄС, їх спільні та
відмінні риси; висвітлено також особливості соціальноекономічних відносин України та ЄС, можливості реалізації євроінтеграційних прагнень України.
Видання призначене для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, а також фахівців-практиків у галузі європейської інтеграції, міжнародних економічних
відносин, усіх зацікавлених осіб, які досліджують проблематику сучасних інтеграційних процесів.

579.68(075.8)
А72
Антипчук, А. Ф. Водна мікробіологія : навч. посіб. /
А. Ф. Антипчук, І. Ю. Кірєєва. - К. : Кондор, 2017. 256 с.
Примірники : всього :2 - чз№ 1(2)
У книзі, яка є посібником для підготовки курсу лекцій і
проведення експериментальних робіт, викладені класичні та
сучасні методи вивчення мікробіологічних процесів у природних
та штучних водоймах. Описані прилади, наведені прописи 170
живильних середовищ для виділення і культивування
мікроорганізмів кругообігу вуглецю, азоту, фосфору, сірки та
заліза, методи дослідження їх біохімічної активності і ролі у
формуванні
кисневого
та
санітарного
режимів.
Книга є першим виданням українською мовою. Вона
розрахована на викладачів, аспірантів та студентів біологічних,
медичних, сільськогосподарських, педагогічних ВНЗ та коледжів, де є відповідна спеціалізація, і буде
корисною для мікробіологів, гігієністів, гідробіологів, екологів і рибоводів при плануванні і проведенні
системних моніторингових досліджень на водоймах, розробці стратегії їх оздоровлення, охорони і
раціонального використання.

343.9.024:336.7(0/Б20-336372
Балануца, О. О. Система фінансового моніторингу :
міжнародні стандарти та український досвід: навч.
посіб.-практикум / О. О. Балануца. - К. : Кондор, 2016. 320 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)
У посібнику досліджено схеми відмивання коштів та
фінансування тероризму, проаналізовано їх вплив на
економічний розвиток держави; детально розглянуто міжнародні
механізми протидії, а також діяльність міжнародних організацій,
які забезпечують боротьбу з відмиванням коштів та
фінансуванням тероризму.
Значну увагу приділено розкриттю сутності правових та
інституціональних вимог щодо протидії легалізації злочинних
доходів та фінансуванню тероризму; визначенню місця і ролі підрозділу фінансової розвідки в
національній системі протидії; характеристиці основних принципів міжвідомчого та міжнародного
співробітництва; розкриттю причин і наслідків перебування України у списку ФАТФ країн та
територій, які не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

330.101(07)
Б21
Балягіна, І. А. Методика викладання економіки :
навч. -метод. посіб. / І. А. Балягіна, М. А. Богорад, Г. О.
Ковальчук. - К. : КНЕУ, 2006. - 344 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)
Посібник є складовою навчального комплексу до предмета
«Методика викладання економіки». Книга містить програму й
методичні вказівки щодо засвоєння змісту дисципліни, завдання
для самостійної роботи студентів, дидактичні тексти й
рекомендовану літературу до кожної теми. Надано рекомендації з
різних питань організації навчального процесу.
Для студентів вузів, які вивчають курс «Методика викладання
економіки», а також викладачів економічних дисциплін шкіл,
ліцеїв, гімназій, вищих закладів освіти.

929:32(477)
Г14
Гайдуцький, Павло Біль за Україну / П. І.
Гайдуцький. - К. : ДКС центр, 2019. - 656 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)

Ця книга про внутрішні та зовнішні, політичні та економічні
потрясіння та виклики, що випали на долю України - загрожували
її державності та зумовлювали вболювання за неї.
Підготовлено на обнові виступів та інтерв'ю Президента України
(1994-2005 рр.) Л. Кучми з проблемних питань формування
національної єдності українського народу та зміцнення
української державності.
Для тих, кому болить за Україну.

339.9(075.8)
Г54
Глобальна економіка : навч. посіб. / П. П. Мазурок,
Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонец. – Львiв
: Магнолія 2006, 2018. - 206 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)

У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії
та проблеми глобальної економіки. Розкриваються тенденції
процесу розвитку світогосподарських зв’язків, форми
міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.
Посібник носить системний характер і складений у відповідності
до програми курсу «Глобальна економіка», що викладається
студентам економічних спеціальностей.
Розрахований на викладачів, аспірантів та студентів економічних вузів.

582.28
Г82
Гриби та грибоподібні організми національного
природного парку "Деснянсько-Старогутський" :
монографія / за заг. ред. І. О. Дудки, М. П. Придюка. –
Суми : Унів. кн., 2018. - 224 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 1(1)

Монографію присвячено грибам та грибоподібним організмам
Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський».
Наведено коротку характеристику фізико-географічних умов
парку та його рослинності, розглянуто історію досліджень грибів
на території Лівобережного Полісся в цілому та парку зокрема.
Охарактеризовано методи мікологічних досліджень систематичну та еколого-трофічну структуру й
видовий склад грибів парку, його раритетну компоненту, а також практичне значення грибів і
грибоподібних організмів регіону. Наведено повний анотований список виявлених на цей час видів
грибів і грибоподібних організмів НПП «Деснянсько-Старогутський».

330.15
Е45
Екосередовище і сучасність : [монографія]. Т. VІІІ :
Природно-техногенна безпека / С. І. Дорогунцов, М. А.
Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. - К. : Кондор,
2017. - 612 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)

В роботі розглядаються проблеми охорони навколишнього
природного середовища в умовах глобалізаційних викликів,
акцентована увага на соціально-екологічних проявах цих
процесів, пріоритетних напрямках світової господарської
інтеграції, геоекономіки, інвестиційно-інноваційної екологоекономічної політики. Значне місце відведено міжнародному економічному співробітництву в галузі
охорони довкілля, визначенню місця і ролі України у геополітичній структурі світового господарства.
Розрахована на економістів, екологів, географів, викладач-в. науковців, виробничників.

330.15
Е45
Екосередовище і сучасність : [монографія]. Т. ІІІ :
Економічна оцінка природного середовища / С. І.
Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П.
Пастушенко. - К. : Кондор, 2017. - 426 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)

В монографії висвітлено теоретико-методологічні основи
економічної оцінки природних ресурсів, викладені її сутність,
критерії класифікації та показники. Запропоновані основні
методичні підходи до проведення економічної оцінки природноресурсного потенціалу, наводяться результати оцінки якості
природного середовища та шляхи вдосконалення механізму економічної оцінки водних ресурсів.
Розглянута система нормативно-правового та законодавчого забезпечення оцінки природних ресурсів.

330.15
Е45
Екосередовище і сучасність : монографія. Т. VІІ :
Екологічне законодавство України та його гармонізація
з європейським правовим полем / С. І. Дорогунцов, М.
А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. - К. :
Кондор, 2017. - 612 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)

В роботі наводяться результати наукових досліджень економікоправового забезпечення раціонального природокористування в
Україні, формування екологічного законодавства держави з
метою
підвищення ефективності державного управління
в сфері природоохоронної діяльності. Розглядаються проблеми формування правового поля
держави
в системі
міжнародних економічних відносин та стратегічні напрямки гармонізації
і розвитку екологічного законодавства України в системі ЄС.
Робота розрахована на екологів, економістів, працівників, які займаються проблемами економіки
природокористування і охорони навколишнього середовища, викладачів, аспірантів.

330.15
Е45
Екосередовище і сучасність : монографія. Т. VІ :
Екосередовище та євроінтеграційні процеси / С. І.
Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П.
Пастушенко. - К. : Кондор, 2017. - 622 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)
В роботі розглядаються проблеми охорони навколишнього
природного середовища в умовах глобалізаційних викликів,
акцентована увага на соціально-екологічних проявах цих
процесів, пріоритетних напрямках світової господарської
інтеграції, геоекономіки, інвестиційно-інноваційної екологоекономічної політики. Значне місце відведено міжнародному
економічному співробітництву в галузі охорони довкілля,
визначенню місця і ролі України у геополітичній структурі світового господарства.
Розрахована на економістів, екологів, географів, викладач-в. науковців, виробничників.

330.341.1(075.8)
З-12
Заболоцький, Б. Ф. Економіка й організація
інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф.
Заболоцький. – Львiв : Новий Світ-2000, 2007. - 456 с. (Вища освіта в Україні)
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)
У посібнику розкрито основи формування та тенденції розвитку
інновацій, взаємозв'язки інновацій із результатами виробництва,
особливості інноваційної політики, фінансування, стимулювання
інновацій. Висвітлено роль держави, сутність моніторингу,
ризиків та проблеми інноваційної діяльності в Україні.
Подано заліково-кредитне планування дисципліни, структуру
лекційних, семінарсько-практичних занять, індивідуальної та
самостійної роботи студента. Запропоновано тестування й оцінювання знань студента в процесі
поточного і підсумкового контролю. Уміщені в посібнику тематичні ситуаційні завдання й задачі
сприятимуть глибшому засвоєнню взаємозв'язків інновацій та ефективності економіки, формуванню
інноваційного мислення, активізації розробки і впровадження інновацій у виробництво.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, фахівців, які займаються проблемами
інноваційного інвестування.

51(075.8)
З-17
Зайцев, Є. П. Вища математика : лінійна та векторна
алгебра, аналітічна геометрія : вступ до математичного
аналізу : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. - Кременчук :
Кременчук, 2011. - 572 с
Примірники : всього :1 - чз№ 1(1)
Запропонований навчальний посібник призначений для
початкового ознайомлення з основами вищої математики і
розвитку навичок розв’язання практичних задач для студентів
нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів. У
навчальному посібнику розглядаються елементи теорії множин,
лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, теорія границь,
диференціальне числення та його застосування.
Посібник може одночасно виконувати роль підручника, довідника, задачника і методичних вказівок
щодо виконання індивідуальних завдань.
Призначається для студентів ВНЗ, аспірантів, осіб, що займаються самоосвітою, та викладачів, які
організовують навчальний процес за кредитно-модульною системою.

316.485.6(075.8)
К65
Конфліктологія : навч. посіб. / Л. М. Ємельяненко, В.
М. Петюх, Л. В. Торгова, А. М. Гриненко. - К. : КНЕУ,
2005. - 316 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)
У посібнику розглядаються теоретичні та прикладні проблеми
конфліктології, увага акцентується на управлінні конфліктами.
Детально розглянуто діагностику конфлікту й коригування
поведінки його учасників, прогнозування розвитку конфліктів,
управління стресами в конфліктній ситуації, можливість
безконфліктного спілкування в процесі проведення професійних
переговорів і нарад, безконфліктної взаємодії сторін у дискусіях
і спорах, у процесі нововведень та під час вирішення трудових
спорів.

351(477)+061.1ЄС]/Л61-488066
Ліпкан, В. А. Інформаційна безпека України в
умовах євроінтеграції : навч. посіб. / В. А. Ліпкан, Ю.
Є. Максименко, В. М. Желіховський. - К. : КНТ, 2016. 280 с. - (Національна і міжнародна безпека)
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)

Даний глосарій — одна з небагатьох спроб осмислити феномен
національної безпеки з позицій системного підходу. У ньому
зібрані основні поняття і терміни, які використовуються при
викладанні безпекових дисциплін з урахуванням необхідності
дослідження національної безпеки в межах окремої навчальної
дисципліни «Націобезпекознавство».
Основна термінологія даного глосарію успішно апробована в Академії управління МВС України,
Інституті права і безпеки підприємництва Європейського університету, використана в Міжнародній
поліцейській енциклопедії.
Глосарій призначений для фахівців в галузі національної та міжнародної безпеки, а також тих, кого
хвилюють проблеми формування системи знань про національну безпеку, як складову міжнародної
безпеки, і її забезпечення в умовах глобалізації.

657
Л38
Легеза, Н. Где деньги? / Н. Легеза. - К. : Альфа Реклама,
2016. - 108 с.
Примірники : всього :5 - чз№ 2(2), аб№1(3)

В то время, когда «космические корабли бороздят необъятные
просторы межгалактического пространства», автор просто
предлагает посмотреть новым взглядом на управление учетом на
предприятии. Книга будет полезна финансистам, бухгалтерам и всем
тем, кто хочет выстроить в компании финансовые процессы поновому. Автор придерживается шутливого тона и юмористического
стиля только для того, дабы книга воспринималась легко и не
напоминала собой учебно-методическое пособие для студентов третьего курса экономического
факультета.

657
Л38
Легеза, Н. Зачем тебе бухгалтерша? / Н. Легеза. - К. :
Альфа Реклама, 2019. - 72 с.
Примірники : всього :3 - аб№1(1), чз№ 2(2)
Автор книги, с 20-летним бухгалтерским опытом, хочет поделиться
своим, несомненно, субъективным мнением о роли и значимости
фактической занятости бухгалтеров в частном бизнесе в нашей
стране.
Книга - провокация!
Несомненно, она вызовет бурю негодования у бухгалтеров, но в то
же время заставит задуматься и весь бизнес о дальнейшей
перспективе событий, связанных с дальнейшими изменениями налогового законодательства, если они
будут оставлены без реакции общественности.

658.5:005.336.1-0/Л68-330018
Лобов, С. П. Теорія оцінювання ефективності
прискорення процесів управління підприємствами:
монографія / С. П. Лобов. - Кривий Ріг : Р. Козлов,
2015. - 412 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 2(1)
Розроблено методологічні підходи до визначення економічного
ефекту від прискорення процесів управління підприємством.
Розроблено економіко-математичну модель планування величини
комп’ютерного капіталу підприємства. Удосконалено методичні
підходи до оцінки економічної ефективності заходів щодо
підвищення кваліфікації управлінського персоналу в сфері роботи
з програмно-технічними засобами менеджменту. Запропоновано
удосконалений методичний інструментарій для оцінювання ефективності прискорення процесів
управління підприємством. Досліджено вплив операцій з документоутворення та документообігу на
ефективність прискорення управлінських процесів. Оцінено прогнозну ефективність інвестування у
комп’ютерний капітал. Поглиблено методичні основи прогнозування ризику виникнення дефіциту
матеріальних ресурсів.
Монографія призначена для економістів-аналітиків та фінансових менеджерів. Може бути корисною
для студентів та аспірантів, що досліджують питання оцінювання економічної ефективності на
промислових підприємствах

631/635-047.77(07/М54-399933
Методи аналізу в агрономії та агроекології : навч.
посіб. / О. В. Овчарук, В. І. Овчарук, О. В. Овчарук та
ін.. – Харків : Мачулін; Кам'янець-Подільський, 2019. 363 с.
Примірники : всього :10 - чз№ 1(2), аб№1(8)

У навчальному посібнику подано теоретичні відомості щодо
методів хімічного аналізу, агрохімічний аналіз грунту, хімічний
аналіз рослин, контроль якості продукції сільського господарства,
хімічний аналіз мінеральних та органічних добрив, хімічний
аналіз пестицидів та словник термінів. Представлено сучасні
методи хімічного аналізу з метою контролю якості та безпечності продукції сільського господарства.
Для студентів природничих спеціальностей закладів вищої освіти.

637+664]:658.562(/М54-600558
Методи контролю продукції тваринництва та
рослинних жирів : навч. посіб. / О. І. Черевко, Л. Р.
Дмитрієвич, Л. Г. Зіборова та ін. ; за заг. ред. Л. М.
Крайнюк. – Суми : Університетська книга, 2018. - 300 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 1(1)

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з
методами оцінки якості продукції тваринного походження та
рослинних жирів, що застосовуються в процесі її контролю.
Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу,
показники якості харчової продукції, методи вимірювання та
основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю.
Перше видання навчального посібника було здійснено у 2005 р. під назвою «Методи контролю якості
харчової продукції».
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком «Харчова технологія та
інженерія» зі спеціальностей 7.091711 «Технологія харчування», 7.091707 «Технологія зберігання,
консервування і переробки м’яса», 7.091709 «Технологія зберігання, консервування і переробки
молока» і 7.130201 «Зооінженерія», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств
ресторанного господарства, м’ясної і молочної промисловості.

621.817:51-3(075./М55-249531
Механічні передачі. Розрахунок та конструювання :
навч. посіб. / Ю. М. Токарський, В. В. Янків, З. О. Сірик
та ін.. – Львiв : Новий Світ-2000, 2018. - 152 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 1(1)

Подано методику кінематичного розрахунку приводів машин,
розрахунку зубчастих, черв’ячних, ланцюгових і пасових передач
з використанням електронно-обчислювальних машин. Наведено
схеми алгоритмів.
Для студентів інженерних спеціальностей.

63:551.58(075.8)
М71
Мищенко З. А. Агроклиматология : учебник / З. А.
Мищенко. - К. : КНТ, 2018. - 512 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 1(1)

Учебник “Агроклиматология” издается впервые. В книге
излагаются принципы сельскохозяйственной оценки климата и
методы агроклиматической обработки многолетних наблюдений.
Рассмотрен радиационный и тепловой баланс как энергетический
механизм формирования сельскохозяйственного климата в
различных
регионах. Излагаются
методы
определения
агроклиматических показателей, имеющих значение для роста,
развития и продуктивности сельскохозяйственных культур. Освещаются лимитирующие факторы
климата и их влияние на жизнедеятельность растений. Особое внимание уделено оценке
агроклиматических ресурсов применительно к сельскохозяйственному производству. Излагаются
методы картирования и агроклиматического районирования на территориях разного масштаба (мира,
стран СНГ, административных областей и районов). Рассматривается оценка возможных
агроклиматических ресурсов в связи с изменением глобального климата Земли.
Книга предназначена в качестве учебника для студентов, магистров и аспирантов
гидрометеорологических вузов и государственных университетов, а также для специалистов,
работающих в области сельскохозяйственной метеорологии, экологии и сельского хозяйства.

631.3:001.891(075/О-75-242126
Основи наукових досліджень : Перші наукові кроки :
навч. посіб. / О. М. Васильковський, С. М. Лещенко, К.
В. Васильковська, Д. І. Петренко. – Харків : Мачулін,
2019. - 164 с.
Примірники : всього :25 - чз№ 1(2), ібв(1), аб№1(22)

У навчальному посібнику викладені основні аспекти науковотехнічної діяльності людини у сфері сільськогосподарського
машинобудування.
Посібник може бути корисним студентам, аспірантам та іншим
науковцям, які роблять перші наукові кроки в галузі дослідження робочих органів
сільськогосподарських машин.

332.3:[005.584.1+/П16-626598
Панас, Р. М. Основи моніторингу та прогнозування
використання земель : навч. посіб. / Р. М. Панас. –
Львiв : Новий Світ-2000, 2018. - 222 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 1(1)

Розкрито суть і зміст моніторингу земель, принципи і способи його
здійснення, організацію та функціонування системи моніторингу
земель. Охарактеризовано земельний фонд України як об’єкт
моніторингу. Висвітлено найбільш поширені види моніторингу:
ерозійної небезпеки грунтів, техногенно порушених земель,
антропогенного забруднення ґрунтів, їх родючості. Подано
науково-теоретичні основи і методи прогнозування використання
земель.
Для студентів стаціонарної і заочної форм навчання землевпорядного профілю та суміжних
спеціальностей, а також для службовців органів державної влади із земельних ресурсів.

621.31(075.8)
С60
Соловей, О. І. Промислові електротехнологічні
установки : навч. посіб. / О. І. Соловей. - К. : Кондор,
2017. - 174 с.
Примірники : всього :2 - чз№ 1(2)

У навчальному посібнику подані фізичні основи роботи
електротехнологічних установок, які використовуються у
промисловості, їх конструктивне виконання, техніко-економічні
показники, розглядаються електротехнологічні установки як
споживачі електричної енергії.
Для студентів, що навчаються за напрямами підготовки "електротехніка та електротехнологїї",
"електромеханіка", "енергетика", для магістрів, аспірантів, викладачів енергетичних і технічних
спеціальностей, інженерно-технічних працівників різних галузей промисловості.

620.22(075.8)
С60
Сологуб, М. А. Матеріалознавство та технологія
матеріалів : підручник / М. А. Сологуб. - К. : НУХТ,
2015. - 400 с.
Примірники : всього :1 - чз№ 1(1)

Викладено основні відомості про металеві та неметалеві
матеріали, зв’язок між їх будовою і властивостями за нормальної
і підвищених температур. Розглянуто роботу матеріалів у різних
середовищах, а також застосування їх для виготовлення деталей і
конструкцій теплоенергетичного обладнання.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки та спеціальностями
галузі знань «Енергетика та енергетичне машинобудування». Може бути корисний для студентів інших
механічних спеціальностей.

621.793.7(075.8)
С79
Степанчук, А. М. Матеріали для напилювання
покриттів : навч. посіб. / А. М. Степанчук, І. І. Білик. К. : ЦУЛ, 2017. - 236 с.
Примірники : всього :2 - чз№ 1(2)
Розглядаються основи теорії та технології отримання порошків
металів і сплавів, композиційних порошків, стрижнів,
порошкових дротів та шнурів, які використовуються для
напилювання покриттів газотермічними методами. Викладається
теоретичне обгрунтування необхідних вимог до вихідних
матеріалів (порошків) залежно від їх складу та умов напилювання
покриттів із них. Наводяться довідкові дані про порошки та
матеріали з них, які виготовляються вітчизняними і закордонними
виробниками і сьогодні найбільш широко використовують для напилювання покриттів.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком
“Матеріалознавство”. Може бути корисним науковим працівникам і промисловцям у галузі розробки
та виробництва порошкових матеріалів, а також студентам, які навчаються за спорідненими
спеціальностями.

658:005.52(075.8)
С83
Стратегічний аналіз : навч. посіб. / [Г. М. Давидов, В.
М. Малахова, О. А. Магопець та ін.]. - К. : Знання, 2011. 389 с. - (Вища освіта XXI століття)
Примірники : всього :12 - чз№ 2(2), аб№1(10)
У посібнику висвітлено комплекс теоретичних і практичних
питань організації і методики стратегічного аналізу, розкрито
сутність стратегічного аналізу та його роль в управлінні
підприємством, методи і методику стратегічного аналізу.
Особливу увагу приділено аналізу стратегії виробничої діяльності
підприємства, методиці стратегічного аналізу формування,
розміщення та структури капіталу підприємства, порядку
проведення стратегічного аналізу показників проектованої фінансової звітності. Посібник містить
задачі та практичні ситуації, тестові завдання і питання для самостійного опрацювання.
Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”. Посібник буде корисним
також студентам інших економічних спеціальностей, аспірантам, економістам-практикам.

504.5:553.495(477/Т58-260563
Топольний, Ф. П. Життя в краю підвищеної радіації
/ Ф. П. Топольний, О. Ф. Гелевера. – Кропивницький :
Лисенко В. Ф., 2019. - 126 с.
Примірники : всього :100 - чз№ 1(2), ібв(1), аб№1(97)
Життя в краю підвищеної радіації - Кропивницький: Видавець
Лисенко В.Ф., 2019. -126 с: іл.
З позицій сучасного розуміння природи радіації розкрито
особливості впливу на довкілля і здоров'я людей уранодобувної
промисловості,
зокрема
на
поширеність
онкологічних
захворювань і шляхи зменшення негативної дії цього виробництва.
Детально розкрито особливості клімату краю і показано, що
екологічно неграмотне використання кліматичного ресурсу
провокує виникненню раку шкіри.
Для фахівців у галузі екології, медицини та інших спеціальностей природничого спрямування, а також
усіх хто цікавиться екологічними проблемами і природою нашого краю.

336.1:352(075.8)
Ч87
Чуйко, Н. Г. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. Г.
Чуйко, К. М. Владимиров. – Херсон : Олді-плюс, 2018.
- 352 с.
Примірники : всього :2 - чз№ 2(2)
У навчальному посібнику проаналізовано склад і структуру
фінансових ресурсів регіонів. Значну увагу приділено
класифікації доходів і витрат місцевих бюджетів, розглянуто
структуру місцевих фінансів, принципи кошторисного
фінансування, склад та умови використання міжбюджетних
трансфертів, основні аспекти діяльності комунальних
підприємств, особливості регіональних фінансів у зарубіжних
країнах.
Посібник складається із вступу, 3 змістовних модулів, розділених на 17 окремих розділів, навчальнометодичного забезпечення, яке включає в себе: контрольні питання,
тести, термінологічний словник, навчальні завдання та методичні вказівки щодо їх виконання, додатків.
Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрантів,
аспірантів і викладачів, а також буде корисним для фахівців, які працюють у галузі регіональних
фінансів.

Віртуальну виставку нових надходжень підготувала бібліограф відділу ІБВ Карих О. Б.

