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Бібліотека КНТУ пропонує огляд нових надходжень літератури. Огляд но-

винок має інформаційний характер та складає 47 джерел. 

Відвідувачі віртуальної виставки можуть отримати повну інформацію про 

новинки за темами: 

 Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень; 

 Інформаційна безпека та комп'ютерні технології; 

 Економіка та конкурентоспроможність підприємства; 

 Міжнародна, національна,  регіональна та соціальна,  економіка; 

 Технічний переклад; 

 Матеріалознавство та ін. 
Представлені на віртуальній виставці джерела анотовані, вказана кількість 

примірників та місце розміщення у фондах бібліотеки КНТУ. Ознайомитись з ін-

формаційним ресурсом, що цікавить є можливість без поспіху, часових або геог-

рафічних обмежень. 

Наочно ознайомитися та одержати додаткову інформацію, маєте можливість 

завітавши до Інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки КНТУ, з 9.00-

14.30, протягом липня. 

 

Найдьонова О.О. 
Зав. ІБВ бібліотеки КНТУ 
[29.06.2016 р.] 
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НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ 

 
 
 
 

    
1.  32.813я7 

І-73 
 

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рі-

шень: навч. посібник / Б. М. Герасимов [та ін.]. - К. : 

Європ. ун-ту, 2007. - 335 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 1(1) 
Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання про-

ектування, практичного застосування та оцінки ефективності 

систем підтримки прийняття рішень  (СППР). Викладено за-

гальну характеристику задач, розв’язуваних СППР, та етапи 

реалізації їх. Подано короткий опис питань особливостей лю-

дино-машинних процедур прийняття рішень, математичних 

моделей зображення їх та опрацювання, прийняття рішень в умовах невизначенос-

ті. Розглянуто типові задачі та засоби інтелектуального аналізу даних, а також 

приклади практичної реалізації інформаційно-розрахункових та інтелектуальних 

СППР. Наведено критерії та методи оцінювання ефективності СППР, зокрема 

ефективності процесу діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв. 

     Для студентів вузів, а також для науковців і фахівців, які досліджують питання 

розроблення, впровадження та експлуатації систем підтримки прийняття рішень. 
 
 

2.  67.404.3я7 
І73 
 

Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу : 

підручник / О. Б. Вовк [та ін.] ; ред.: В. В. Пасічник. - 

Львiв: Новий Світ -2000,  2013. - 317 с. - 

(Комп'ютинг) 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2 (1) 
Анотація: Підручник розрахований на поглиблене вивчення 

правових відносин у сфері інтелектуальної власності, особли-

востей реєстрації права власності на комп’ютерну програму, 

опанування правового механізму її регулювання, отримання 

необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльнос-

ті, захисту майнових і особистих немайнових прав авторів та власників як в Украї-

ні, так і за її межами. 

   У підручнику викладено ознаки правової охорони інтелектуальної власності на 

комп’ютерні програми в Україні. Описано причини виникнення авторських прав 

на комп’ютерні програми. Визначено договірні та не договірні способи розпоря-

дження правами інтелектуальної власності. Висвітлено цивільно-правові, адмініс-

тративно-правові та кримінально-правові заходи щодо захисту прав на 

комп’ютерні програми, визначено ознаки ліцензійності програмних продуктів за-

кордонних комп’ютерних компаній. Спроектовано систему захисту прав на інте-

лектуальну власність в галузі комп’ютингу. Викладено заходи підтвердження пра-

вомірності використання комп’ютерних програм. Наведено ознаки ліцензійності 

програмних продуктів закордонних комп’ютерних компаній. 

   Для студентів ВНЗ ІІІ т IV рівнів акредитації, галузь знань 0501 «Інформатика та 

обчислювальна техніка». 
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3.  32.973.2я43 

І74 
 

Інформаційна безпека та комп'ютерні технології : 

InfoSec&CompTech : зб. тез доп. міжнарод.  наук.-

практич. конференції, 24-25 березня 2016 р. – Кiро-

воград : КНТУ, 2016. - 159 с. 

Примірники: 3, ЧЗ№ 1(2), ІБВ (1) 
Анотація: Збірник містить тези доповідей за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції «Інформацій-

на безпека та комп’ютерні технології», що відбулась 24-25 

березня 2016 року на базі кафедри програмування та захисту 

інформації Кіровоградського національного технічного  

університету. 
 
 

4.  65.290я7 
А76 
 

Апопій В.В. Основи підприємництва: навч. посібник 

/ В. В. Апопій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. - 

Львiв: Новий Світ - 2000, 2013. - 323 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2 (1) 
Анотація: Даний посібник охоплює широке коло питань, 

пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності в 

Україні на ринку товарів і послуг. Висвітлені основні питання 

сутності підприємництва та його державного регулювання; 

теоретико-правові засади підприємництва. Спеціальні теми 

присвячені висвітленню питань, які пов’язані з моделюван-

ням діяльності суб’єкта господарювання: бізнес-плануванням і особливостями фо-

рмування ділової стратегії; особливий акцент зроблено на питаннях, пов’язаних із 

захистом прав інтелектуальної власності. Окремими блоками виділені теми, 

пов’язані з провадженням торговельного підприємництва та підприємництва у 

сфері послуг. У доступній формі висвітлено актуальне питання етичної та соціаль-

ної відповідальності підприємництва. 

   Матеріал поданий з урахуванням вимог, які пред’являються при підготовці фахі-

вців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Товароз-

навство і торговельне підприємництво», «Менеджмент», «Маркетинг», «Готельно-

ресторанна справа». 

   Посібник ґрунтується на узагальненні законодавчої та нормативно-правової бази 

з питань підприємництва, публікаціях і матеріалах наукових і навчальних видань. 

   Видання може бути корисним для студентів економічних ВНЗ, і тих осіб, які ви-

рішили започаткувати власну справу у сфері підприємництва на ринку товарів і 

послуг. 
 
 

5.  65.496я7 
А92 
 

Атаманюк Р. Ф. Соціальна економіка: навч. посіб-

ник / Р. Ф. Атаманюк, Е. А. Атаманюк. – Львiв : Но-

вий Світ - 2000, 2012. - 204 с. 

Примірники: 3 ЧЗ№ 2(2), АБ№1(1) 
Анотація: Навчальний посібник підготовлено у відповідності 

до вимог Освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму 

підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка 

праці» та 6.030508 «Фінанси і кредит». 

   Матеріал посібника поєднує базові положення та методоло-

гічні основи функціонування соціальної сфери та її галузей, зокрема житлово-

комунального господарства, освіти, охорони здоров’я та культури. В посібнику 
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викладено засади фінансування та управління соціальною сферою. Питання для 

самопідготовки, наведені після кожного розділу, дозволять забезпечити більш 

ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної 

роботи, сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного мис-

лення. 

   Навчальний посібник спрямований на студентів та може бути використаний фа-

хівцями установ та підприємств соціальної сфери. 

 

 
 

6.  65.271я7 
А93 
 

Аулін В. В. Страхова справа: навч. посіб. Кн. 3: 

Страхування на автомобільному транспорті / В. В. 

Аулін, Б. С. Дігтяр, Є. К. Солових. – Кiровоград: 

КОД, 2010. - 292 с. 

Примірники: 1,ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  У посібнику розглянуто сутність, основні принци-

пи та прийняту класифікацію у страхуванні. Наведені основні 

відомості із питань страхування відповідальності власників 

автотранспортних засобів, водіїв, пасажирів у разі настання 

страхового випадку. Значна увага приділяється висвітленню 

важливих практичних аспектів страхової діяльності на автомобільному транспор-

ті: його перевагам та недолікам, способам актуарних розрахунків для оцінювання 

страхових ризиків, питанням правових засад страхування на автомобільному тран-

спорті та проблемі страхового шахрайства. Викладено також навчально-методичні 

матеріали, які необхідні для вивчення курсу «Страхування на автомобільному тра-

нспорті». 

   Призначений для студентів технічних спеціальностей, а також для всіх, хто заці-

кавлений у страхуванні на автомобільному транспорті або послуговується ним для 

убезпечення себе і своєї діяльності. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.973.233я7 
Б27 
 

 

 

 

 

 

 

Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій: 

навч. посібник/ Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. 

В. Пасічник ; ред. : В. В. Пасічник. – Львiв : Новий 

Світ - 2000, 2012. - 390 с. - (Комп'ютинг) 

Примірники: 1, ЧЗ№ 1 (1) 
Анотація:  В навчальному посібнику розглядаються питання побудови та функціо-

нування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують інформаційну 

складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять «інформація», «ко-

дування даних», «системи числення», «архітектура комп’ютера», «програмне за-

безпечення». 

   Призначено для студентів ВНЗ, які хочуть підвищити свої знання в галузі інфо-

рмаційних технологій згідно із стандартом European Computer Driving Licence. 

Може бути корисним користувачам комп’ютерів, викладачам, спеціалістам з інфо-

рмаційних технологій. 
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8.  30.606я7 
Б81 
 

Бондаренко С. Г. Організація технологічних ре-

сурсів: навч. посібник / С. Г. Бондаренко. - К.: Кон-

дор, 2012. - 244 с. 

Примірники: 2,ЧЗ№ 1(2) 
Анотація: Концептуально викладено адаптування різних ви-

дів менеджменту до керування технологічними ресурсами 

механо-складального виробництва.  

   Розглянуті основні та специфічні функції технологічного 

менеджменту, шляхи та засоби їх реалізації, основи керуван-

ня технологічними ресурсами. 

   Може бути корисним менеджерам-практикам, що працюють з технологічними 

ресурсами, та студентам технологічної та менеджментної спеціалізації ВНЗ. 
 
 

9.  65.291.23я7 
Б86 
 

Бочко О. Ю. Основи планування діяльності 

підприємств невиробничої сфери : навч. посібник / 

О. Ю.  Бочко, В. Ф. Проскура; Мукачів. держ. ун-т. - 

К.: Кондор, 2012. - 218 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація: У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні, 

практичні особливості процесу планування діяльності підпри-

ємств різних галузей невиробничої сфери в умовах сучасної 

ринкової економіки України. 

   Для студентів ВНЗ і коледжів, фахівців підприємств різних 

галузей, підприємців, аспірантів, магістрів, які вивчають економічні та управлін-

ські дисципліни. 
 
 

 
 
 

10.  

 
 
65.9(4УКР)8 
В54 
 

 

Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і 

ТПР: монографія / О. С. Чмир [та ін.]. - К.: Віст-

ка, 2013. - 252 с. 

Примірники:1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація: У монографії висвітлено питання створення та 

діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і тери-

торій пріоритетного розвитку. Вперше наведено макси-

мально повні відомості про вітчизняний досвід функціо-

нування СЕЗ і ТПР, їх нормативно-правове регулювання, 

організацію управління, а також економічні, інвестиційні, інноваційні, виробничі, 

зовнішньоторговельні та фіскальні аспекти діяльності. Визначено перспективи за-

стосування в майбутньому в Україні режимів СЕЗ і ТПР. Подано цікаву інформа-

цію про розвиток СЕЗ і ТПР за кордоном. 

   Книга буде корисна науковцям, працівникам центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, викладачам та студентам. 
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11.  65.051я7 

Г61 
 

Головач А. В. Статистичне забезпечення управлін-

ня економікою : прикладна статистика : навч. посіб-

ник / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - 

К.: КНЕУ, 2005. - 333 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2 (1) 
Анотація:  Відповідно до програми дисципліни «Статистичне 

забезпечення управління економікою». 

   Складається з трьох розділів. У першому розділі висвітлено 

методологічні засади статистичного забезпечення управлін-

ня. У другому розділі викладені принципи, методи побудови 

і використання статистичних методів і моделей за основними напрямами управ-

ління. Логічним завершенням статистичного аналізу є використання його резуль-

татів для обґрунтування управлінських рішень за окремими напрямами соціально-

економічного розвитку, чому присвячений третій розділ. 

   Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ. Буде корисним тим, хто за ро-

дом своєї діяльності має вирішувати завдання бізнесу стосовно планування комер-

ційної діяльності і виробництва, а також у процесі державного регулювання еко-

номічного розвитку. 

 
 

12.  68.69я7 
Д50 
 

Діяльність Державної служби медицини катастроф 

у разі ураження населення небезпечними хімічними 

речовинами : навч. посіб. / І. В. Кочін, Г. О. Черня-

ков, П. І. Сидоренко [та ін.]. - Кiровоград: Централь-

но-Українське видавництво, 2005. - 416 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація: У навчальному посібнику висвітлено основні пи-

тання планування, управління й організації лікувально-

евакуаційного забезпечення уражених небезпечними хіміч-

ними речовинами (НХР). 

   Для більш глибокого розуміння клініки і надання допомоги у разі ураження НХР 

описана також історія отрут, загальні механізми їх дії, прогнозування масштабів 

зараження і розрахунки можливих втрат населення, спеціальна токсикологія НХР, 

захист населення під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах. 

   Навчальний посібник розрахований для підготовки лікарського і середнього ме-

дичного персоналу Державної служби медицини катастроф і охорони здоров’я в 

цілому, а також лікарів-слухачів факультетів і академій післядипломної освіти, 

студентів медичних університетів і академій, фахівців аварійно-рятувальних 

служб. 

 
 

13.  65.291.231.1я7 
Д64 
 

Должанский И. З. Бизнес-план : технология разработки : учеб. посо-

бие / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Львiв: Новий Світ - 2000, 2013. - 366 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Аннотация:  В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические ас-

пекты разработки бизнес-плана как аналитического документа формирующего 

приоритеты развития предприятия с учетом накопленного международного и оте-

чественного опыта. 
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   Последовательно раскрываются сущность и структура 

бизнес-плана, методические подходы к разработке основ-

ных разделов. Изложены специфические особенности 

бизнес-планирования как управленческой технологии на 

основе проработки маркетинговых решений, рассмотрена 

специфика разработки различных бизнес-планов с учетом 

характера деятельности, степени новизны продукта, оцен-

ки уровня риска. 

   Практическая сторона пособия содержит примеры ре-

альных бизнес-проектов для ознакомления, всестороннего 

анализа и детальной проработки. 

 
 

14.  65.290.2я7 
Д64 
 

Должанский И. З. Конкурентоспособность пред-

приятия : учеб. пособие / И. З. Должанский, Т. О. За-

горная. - 2-е изд., перераб. и доп. - Львiв: Новий Світ 

- 2000, 2013. - 344 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Аннотация:  В учебном пособии рассмотрены основные ме-

тоды оценки и анализа конкурентоспособности предприятия, 

вопросы управления конкурентными преимуществами с уче-

том накопленного международного и отечественного опыта. 

Последовательно раскрываются сущность и принципы фор-

мирования конкурентоспособности товара, торговой марки и предприятия с уче-

том результатов анализа деятельности конкурентов. Изложены основные этапы 

разработки стратегии управления конкурентоспособностью предприятия в зави-

симости от его размеров, специфики работы в отрасли, условий функционирова-

ния в рамках национальной экономики.  

   Пособие содержит контрольные вопросы для самопроверки и практические за-

дания. 

 
 

15.  65.291я7 
Е45 
 

Економіка підприємства : навч. посібник / А. В. 

Гримак [та ін.]. - Львiв: Новий Світ - 2000, 2012. - 

439 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  Навчальний посібник підготовлений відповідно 

до рекомендованої Міністерством освіти і науки програми 

дисципліни «Економіка підприємства». 

   У посібнику викладено теоретичний матеріал основних 

тем курсу. Кожна запропонована до вивчення тема містить 

тести для самоконтролю, контрольні запитання для само-

перевірки, завдання для самостійного вивчення, терміноло-

гічний словник та перелік рекомендованої літератури, що сприяє поліпшенню за-

своєння знань студентами, виробленню навичок щодо організації та досягненню 

високої результативності господарювання підприємства. 

   Для студентів економічних факультетів, слухачів факультетів післядипломної 

освіти та викладачів ВНЗ. 
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16.  65.291я7 

Е45 
 

Економіка підприємства: підручник / Й. М. Петро-

вич, О. М. Боженко, Г. М. Захарчин [та ін.]. - Львiв: 

Новий Світ - 2000, 2004. - 680 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  Підручник підготовлений згідно основних вимог 

програми курсу «Економіка підприємства», затвердженої і 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України. В 

ньому послідовно викладено теоретичні і практичні питання 

формування і розвитку економіки підприємства. Для поглиб-

леного засвоєння навчального матеріалу широко застосову-

ються схеми, графіки, таблиці, контрольні запитання, завдання, вправи, тести. 

   Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, а також для тих, хто 

вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях. Може бути вико-

ристаний спеціалістами і роботодавцями, слухачами центрів перепідготовки і під-

вищення кваліфікації працівників підприємств (організацій). 
 

17.  22.183.1я7 
К29 
 

Катренко А. В. Прийняття рішень : теорія та прак-

тика : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; 

ред. : В. В. Пасічник. - Львiв: Новий Світ - 2000, 

2013. - 447 с. - (Комп'ютинг) 

Примірники: 1,ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  У підручнику викладено як теоретичні засади, 

так і методи прийняття рішень (ПР), а також практична реа-

лізація рішень. Розглянуті історія виникнення ПР, проблеми 

структурування практичних ситуацій ПР, послідовність ос-

новних етапів ПР. Викладена теорія неметризованих та ме-

тризованих бінарних відношень, які слугують для представ-

лення системи переваг децидента. Розглянуті теоретичні основи багатокритерій-

ності, оптимальності за Парето, принципи прийняття рішень в багатокритерійних 

задачах, проблема ПР в умовах невизначеності, класифікація видів невизначеності, 

поняття ризику, лінгвістичної невизначеності та нечіткості. Наведені властивості 

нечітких відношень та розглянуте нечітке відношення переваги і нечіткі моделі 

оптимізації. Викладені концепція корисності та її реалізації В ПР, постулати раці-

онального вибору та парадокси, що виникають в практичних застосуваннях, умови 

існування та види функцій корисності. Розглянуті проблеми структурування прак-

тичних ситуацій ПР, методи дерева цілей, експертного оцінювання та оцінювання 

компетентності експертів, метод аналітичної ієрархії, та наведені практичні засто-

сування. Наведені постановка задачі, моделі та методи багато особового ПР шля-

хом голосування, правила та парадокси голосування. Викладені методи ПР за умов 

багатокритерійності та невизначеності, метод дерева рішень. Розглянуті психолін-

гвістичні аспекти ПР, характеристики децидента як системи опрацювання інфор-

мації, типи пам’яті та їх особливості, проаналізовані результати практичних дослі-

джень, особливості отримання інформації від експертів, психологічні аспекти 

сприйняття ризику, формальні і творчі компоненти у ПР. 

 
 

18.  32.973.2-
018.2я7 
К29 
 

Катренко А. В. Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко. - 

Львiв: Новий Світ - 2000, 2013. - 396 с. - (Комп'ютинг) 

Примірники: 1,ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  Підручник «Системний аналіз» призначений для студентів, що навча-

ються за напрямками «Комп’ютерні науки» та «Системний аналіз». Зміст підруч-

ника відповідає програмі фундаментального курсу «Системний аналіз» для цих 
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напрямків. 

   В підручнику на фаховому методичному рівні поданий ма-

теріал лекційного курсу, а також тематика рефератів та прак-

тичних занять. Викладені основні поняття та методології сис-

темного аналізу, методи системного аналізу, як метод дерева 

цілей, метод аналітичної ієрархії, комбінаторно-морфологічні 

методи, методи функціонально-вартісного аналізу та аналізу 

процесів функціонування систем, розглянутий зв’язок систем-

ного аналізу з моделюванням, застосування методологій сис-

темного аналізу при створенні інформаційних систем, методи 

отримання інформації від експертів та інші, що широко вико-

ристовуються в практиці системного аналізу. 

   Вивченню матеріалу підручника сприяє спосіб подання навчального матеріалу – 

за розділами в межах розділів програми курсу. Закріплення матеріалу забезпечу-

ють питання для самоперевірки, приклади задач системного аналізу та їх 

розв’язання, задачі для розв’язування, а також тести. Підручник розрахований на 

бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Ним можуть скористатися аспіранти, викладачі 

та практики. 

 
 

19.  65.9(4УКР)я7 
К56 
 

Ковтун О. І. Національна економіка : навч. посіб-

ник / О. І. Ковтун. - Львiв: Новий Світ - 2000, 2013. - 

170 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  Цей посібник складається із двох частин: «Теоре-

тичний блок» та «Практико-методичний блок». 

   Перша частина (розміщена на CD) – надає можливість 

ознайомитися з навчальним матеріалом, а саме з економіч-

ними концепціями та теоріями, законами та категоріями, ос-

новними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами пе-

реходу України до ринкової системи господарювання, перспективами економічно-

го розвитку України, принципами макроекономічної політики, методами, формами 

і заходами державного макроекономічного регулювання; оволодіти методами ана-

лізу економічної ситуації в країни, навчитися характеризувати економічні закони 

та категорії, оцінювати параметри НЕ, регуляторні заходи щодо економіки в кон-

тексті стабілізаційної політики та політики стимулювання економічного зростан-

ня. 

   Друга частина посібника виконана у форматі практикуму, який призначений для 

забезпечення організації навчального процесу на засадах кредитно-модульної сис-

теми освіти і можливості здійснення, відповідно їй, постійного контролю знань 

студентів з боку викладача і складається із типової програми курсу, переліку осно-

вних понять, які треба з’ясувати у процесі вивчення курсу, термінологічного слов-

ника ключових понять курсу, контрольних запитань, які виносяться на ПМК та іс-

пит, практичних розрахунково-аналітичних завдань, комплексного аналітично-

розрахункового завдання, та прикладів виконання типових розрахунково-

аналітичних завдань, тематики рефератів і есе та рекомендацій щодо їх виконання, 

тестових завдань, списку рекомендованої літератури, додатків, які ілюструють 

стан НЕ України, тренди її розвитку та зміст сучасної державної економічної полі-

тики, як суттєвої складової соціально-орієнтованої ринкової НЕС, формування 

якої є стратегічною метою для України. Практикум надає можливість студентам 

на прикладному (практичному) рівні оволодіти методами аналізу економічної си-

туації в країні, навчитись характеризувати економічні закони та категорії, оціню-

вати параметри НЕ, регуляторні заходи щодо економіки в контексті стабілізацій-
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ної політики та політики стимулювання економічного зростання, а викладачам по-

кращити організацію навчального процесу та самостійної роботи студентів. 

   Такий формат і зміст навчального посібника має сприяти ефективному опану-

ванню цієї дисципліни в контексті сучасних вимог до змісту та якості вищої осві-

ти. 

   Рекомендується студентам та викладачам ВНЗ, науковим та практичним праців-

никам. 
 

20.  65.04я7 
К56 
 

Ковтун О. І. Регіональна економіка: навч. посіб-

ник / О. І. Ковтун. – 2-е вид., стереотип. - Львiв: 

Новий Світ - 2000, 2013. - 162 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  Цей посібник складається із двох частин: «Тео-

ретичний блок» та «Практико-методичний блок». 

   В першій частині – у форматі лекційного курсу, висвіт-

лені теоретико-методологічні положення та принципи ре-

гіональної економіки. Розглянуті питання динаміки, стру-

ктури та регіональних особливостей розвитку національ-

ного господарського  комплексу України. 

   Друга частина навчального посібника – практикум, який 

містить програмний матеріал курсу, питання для самоперевірки та контролю 

знань, основні інформаційні джерела, тематику есе/рефератів, розрахунково-

аналітичні задачі і навчально-дослідні тренінгові та творчі аналітично-описові за-

вдання, що націлює навчальний процес, а саме студента в начальному процесі не 

на просте відтворення інформації, яка накопичується ним під час аудиторних за-

нять, так і під час самостійного ознайомлення. 

   Рекомендується студентам та викладачам ВНЗ, науковим та практичним праців-

никам. 
    
 
 

21.  65.248я7 
К59 
 

Козяр М. М. Основи охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту населення 

: навч. посібник / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. 

Станіславчук ; ред. : М. М. Козяр. - К.: Кондор, 

2011. - 458 с. 

Примірники:1, ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  Навчальний посібник розрахований перш за 

все на вивчення курсу студентами економічних спеціаль-

ностей, може бути використаний і при підготовці фахівців 

будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гу-

манітарних спеціальностей ВНЗ України. Він також може 

бути корисним для широкого загалу інженерно-технічних 

працівників різних галузей господарювання. 
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22.  
 
87я2 
К68 
 

 

Короткий філософський словик-довідник : 
українсько-англо-німецько-французький / ред. : І. П. 

Чорний, О. Є. Бродецький. - Чернiвцi: Рута, 2006. - 

288 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація: Українсько-англо-німецько-французький словник-

довідник містить понад 1000 термінів з галузі філософії і ре-

лігії, розрахований на студентів та аспірантів ВНЗ, а також 

на вчителів гімназій та учнів старших класів шкіл і гімназій. 

 

 
 
 

23.  30.3я2 
К82 
 

Криль Я. А. Матеріалознавство : тлумачний 

словник: в 2 т. - Т. 2 : Н – Я / Я. А. Криль, О. Р. 

Флюнт, Г. В. Криль ; ред. : Я. А. Криля. – Львiв : 

Новий Світ - 2000, 2012. - 476 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  Словник містить понад 10000 термінів-статей 

по основних розділах матеріалознавства як галузі науки і 

виробництва, а також суміжних йому наукових дисциплін 

та галузей промисловості. 

   Для наукових та інженерно-технічних працівників техні-

чних спеціальностей, спеціалістів у галузі інформатики, 

викладачів та студентів вузів. 
 
 

24.  30.3я2 
К82 
 

Криль Я. А. Матеріалознавство : тлумачний слов-

ник: в 2 т. - Т. 1: А – М / Я. А. Криль, О. Р. Флюнт, 

Г. В. Криль ; ред. : Я. А. Криля. - Львiв: Новий 

Світ - 2000, 2012. - 432 с. 

Примірники: 1,ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  Словник містить понад 10000 термінів-статей по 

основних розділах матеріалознавства як галузі науки і ви-

робництва, а також суміжних йому наукових дисциплін та 

галузей промисловості. 

   Для наукових та інженерно-технічних працівників техні-

чних спеціальностей, спеціалістів у галузі інформатики, 

викладачів та студентів вузів. 

 
 

25.  32.973.202я2 
Л47 
 

Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия Интернет / В. 

П. Леонтьев. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 607 с. 

Примірники:1,ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  Эта книга – продолжение самой популярной компь-

ютерной энциклопедии 2001 года – предназначена как для тех, 

кто только готовиться подключиться к сети Интернет, так и для 

более опытных пользователей Сети. Благодаря ей вы сможете 

не только освоить около 50 прикладных программ, которые по-

могут вам в путешествиях по Всемирной Паутине, но и позна-
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комиться с основами поиска информации в Интернет, основами безопасности в 

Сети и правилам сетевого этикета. Вы узнаете, как совершать покупки в Интернет, 

искать коллег по увлечению и обновлять программы на вашем компьютере.  

 
 
 

26.  32.813я7 
Л64 
 

Литвин В. В. Інтелектуальні системи: підручник / В. 

В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; ред. : В. 

В. Пасічник. - Львiв: Новий Світ - 2000, 2011. - 406 с. 

- (Комп'ютинг) 

Примірники: 1, ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  У підручнику розглядаються основні поняття, ме-

тоди та моделі побудови інтелектуальних систем. Особливіс-

тю викладення є практична спрямованість: оволодіння пода-

ним матеріалом достатнє для самостійного розроблення інте-

лектуальних систем. 

   Окрім розділів: фундаментальні проблеми інтелектуальних систем, моделі та ме-

тоди функціонування інтелектуальних систем, подання знань та доведень, онтоло-

гія та онтологічні системи, інтелектуальні агенти та мультиагентні системи, ма-

шинне навчання та нейронні мережі, які традиційно належать до курсу з  інтелек-

туальних систем, що є продовженням курсу «Системи штучного інтелекту», розг-

лянуто сучасні теоретичні та практичні аспекти інженерії знань, а також приклад-

не використання інтелектуальних систем. Підручник створений з урахуванням 

досвіду, набутого під час опрацювання подібних вітчизнних та іноземних видань. 

   Рекомендований для бакалаврів, які навчаються за напрямом «Комп”ютерні нау-

ки», та магістрів, що освоюють спеціальності, які базуються на такому бакалавріа-

ті. Підручник буде корисний також усім, хто цікавиться питаннями розроблення 

інтелектуальних систем. 
 
 

27.  65.5я7 
М58 
 

Міжнародна економіка: навч. посібник / С. В. 

Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев [та ін.] ; 

ред. : С. В. Фомішин. - Львiв: Новий Світ - 2000, 

2012. - 448 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  Матеріал навчального посібника охоплює сут-

ність, основні тенденції, закономірності та особливості фу-

нкціонування міжнародної економіки в епоху глобалізації. 

Значна увага надається висвітленню процесів інтеграції та 

транснаціоналізації, еволюції форм міжнародних економі-

чних відносин, галузевої структури міжнародної економі-

ки.  

   Видання адресоване студентам і аспірантам економічних спеціальностей ВНЗ, 

слухачам шкіл бізнесу, підприємцям, працівникам зовнішньоекономічних відділів 

форм і корпорацій, усім, хто цікавиться проблемами функціонування міжнародної 

економіки. 
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28.  65.052.238.8я7 

М31 
 

Маслак О. О. Облік, аналіз та аудит зовнішньое-

кономічної діяльності : навч. посібник / О. О. 

Маслак, В. Й. Жежуха. - К.: Каравела, 2011. - 400 

с. 

 Примірники: 1,ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  У навчальному посібнику розглядається сут-

ність та порядок здійснення обліку, аналізу та аудиту зов-

нішньоекономічної діяльності підприємств. Висвітлено 

історичні етапи становлення системи обліку IAS/IFRS, 

порядок відображення в обліку експортних, реекспорт-

них, імпортних, реімпортних, бартерних, лізингових, кон-

сигнаційних операцій, операцій з продажу та купівлі ва-

люти, порядок визначення балансової вартості іноземної валюти. Докладно охара-

ктеризовано технологію проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності під-

приємств, етапи його здійснення, інформаційну базу дослідження, розрахунок ос-

новних показників. 

   Навчальний посібник рекомендується для студентів економічних спеціально-

стей, аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фі-

нансистів та інших фахівців. 
 
 

29.  81.411.1я2 
М36 
 

Мацько Л. І. Українська мова : Сучасний довідник 

: орфографія, стилістика, граматика, пунктуація / Л. 

І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. – 

Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2012. - 656 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 1(1). 

 

 

 

 

 
 

 
30.  65.428.57я7 

М74 
 

Мокій А. І. Комерціалізація технологій та 

об'єктів патентного права : навч. посіб. / А. І. 

Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова. – Львiв : 

Магнолія 2006, 2015. - 272 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  Розглядаються основні аспекти, форми та за-

соби процесу комерціалізації технологій та об’єктів пате-

нтного права. Приділяється увага міжнародному економі-

чному співробітництву в сфері трансферу технологій та 

об’єктів патентного права, організації процесу комерціа-

лізації технологій, оцінки вартості прав на об’єкти інте-

лектуальної власності, стратегічному маркетингу техно-

логій і високотехнологічної продукції. 

   Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, а також наукових та практич-

них працівників. 
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31.  71.0я7 

Н20 
 

Найдорф М. И. Основные понятия культурологии / 

М. И. Найдорф. - Одесса: Друк, 2005. - 192 с. 

Примірники: 1, чз№ 2(1) 
Анотация:  Курс «Введение в теорию культуры» изложен в 

двух книгах. 

   Первая из них, «Основные понятия культурологии», имеет 

целью познакомить студентов с системой понятий и катего-

рій, которые служат в культурологи для описания и анализа 

различных культур. 

   Во второй книке исследуется историко-культурный про-

цесс. Описаны категории, специфические для каждого типа 

культуры. Особое внимание уделено типу переходных куль-

тур, включая культурную ситуацію современности.  

 
 

32.  72я222 
Н34 
 

Науковці України - еліта держави. Т. 3. - К.: 

Логос Україна, 2014. - 300 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  Книга акцентує увагу на процесі впрова-

дження останніх наукових досягнень у виробництво, 

який визначає рівень потужності держави, її економіч-

ний розвиток. Представлено кагорту видатних науков-

ців, чия щоденна праця формує інтелектуальну міць 

держави. Відкриваючи славетні імена української нау-

ки, видання не тільки інформує про сучасний стан роз-

робок у державі, а й спонукає молоде покоління реалі-

зувати свій потенціал на благо України. 
 
 

 
 

33.  

 
72.65я7 
О64 
 

 

Організація наукових досліджень, написання та 

захист магістерської дисертації : навч. посібник / А. 

Ю. Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес [та ін.] ; ред. : В. 

В. Пасічник. - Львiв: Новий Світ - 2000, 2012. - 282 

с. - (Комп'ютинг) 

Примірники: 1, ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  Навчальний посібник призначається для студен-

тів випускного курсу, що навчаються за спеціальностями га-

лузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Сис-

темні науки та кібернетика», «Системна інженерія». Зміст 

посібника охоплює основні питання проведення та оформ-

лення магістерських досліджень і виконання магістерської дисертаційної роботи. 

   У навчальному посібнику подано необхідний обсяг теоретичного матеріалу, ре-

комендації та вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних (дисертацій-

них) робіт і методичні вказівки до їхнього оформлення та захисту. 
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34.  31.291.63я7 

П16 
 

Панкратов В. В. Энергооптимальное векторное 

управление асинхронными электроприводами : 

учеб. пособие / В. В. Панкратов, Е. А. Зима. - Ново-

сибирск: НГТУ, 2005. - 120 с. 

 Примірники: 1, ЧЗ№ 1(1) 
Аннотация:  Рассматриваются вопросы математического мо-

делирования и оптимизации установившихся и переходных 

режимов работы регулируемых электроприводов на базе 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором с 

учетом нелинейности реальной характеристики намагничи-

вания. 

   Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 140600 – 

«Электротехника, электромеханика и электротехнологии» и по специальности 

140604 – «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологиче-

ских комплексов», а также может бать полезным аспирантам, специализирующим-

ся в области автоматизированного електропривода. 
 
 

35.  65.012.1я7 
П32 
 

Пилипенко В. В. Мікроекономіка : навч. посібник 

/ В. В. Пилипенко. - Львiв: Новий Світ - 2000, 

2012. - 280 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  У навчальному посібнику представлений курс 

лекцій з основних тем мікроекономіки. Розглядаються по-

ведінка людини як споживача благ, так і підприємця; тео-

ретичні основи функціонування ринкового механізму і 

процес взаємодії економічних агентів на ринках споживчих 

благ та ресурсів; досягнення рівноваги як на окремих рин-

ках, так і загальної; принципи прийняття оптимальних рі-

шень економічними агентами в залежності від ринкових структур, ступеня поін-

формованості; інституціональні аспекти функціонування ринкової економіки. 

   Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, аспірантів та всіх чита-

чів, яких цікавлять проблеми функціонування ринкової економіки на мікрорівні. 

36.  72.65я7 
П57 
 

Поперечний А. М. Магістерська робота. Мето-

дологія її виконання. Напрям "Машинобудування 

та матеріалообробка": навч. посібник / А. М. По-

перечний, І. М. Заплєтніков, О. І. Баришев. – 

Львiв : Магнолія 2006, 2015. - 204 с. 

Примірники:1, ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  Навчальний посібник містить методичні реко-

мендації до підготовки та оформлення магістерської дип-

ломної роботи за спеціалізацією 8.05050313. Наведені у 

додатках конкретні приклади виконання окремих етапів 

роботи - пояснювальної записки та графічної частини. 

   Може бути використаним магістрантами ВНЗ, що готують фахівців за означе-

ною спеціалізацією, аспірантами, а також студентами при вивчені курсів «Інжене-

рні принципи створення прогресивного технологічного обладнання», «Основи на-

укових досліджень і патентознавство», «Методологія наукових досліджень», «Ме-
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тодологія створення прогресивного технологічного обладнання», «Моделювання 

процесів і обладнання харчових виробництв» за спеціальностями, що відносяться 

до групи «Харчова інженерія», а також по хіміко-технологічному напрямку. 
 
 

37.  65.04я7 
С13 
 

Савченко В. Ф. Регіональна економіка : навч. 

посібник / В. Ф. Савченко. - К. : Кондор, 2012. - 

339 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  Навчальний посібник ґрунтовно досліджує та 

пропонує до вивчення питання, які характеризують регіо-

нальну економіку України і рекомендовані Міністерством 

освіти і науки у відповідній навчальній програмі. Особлива 

увага звертається на теоретичні складові економіки регіо-

нів, розміщення продуктивних сил, регіональну економіч-

ну політику держави, природний та трудоресурсний поте-

нціал, промисловий розвиток, охорону навколишнього се-

редовища. Надані додаткові матеріали: змістові модулі і критерії оцінки знань, те-

матика рефератів і контрольних робіт, тести, завдання для індивідуальної роботи 

студентів та підготовки до семінарських занять. 

   Посібник розрахований на цілеспрямоване вивчення регіональної економіки 

студентами ВНЗ усіх спеціальностей та форм навчання, а також на відповідну ува-

гу науковців, викладачів і управлінців. 

 
 

38.  81.432.1я7 
С45 
 

Скребкова-Пабат М. А.  Технічний переклад : 

елементи теорії та практики : навч. посібник / М. 

А. Скребкова-Пабат. - Львiв: Новий Світ - 2000, 

2012. - 204 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  Даний посібник з науково-технічного перекла-

ду призначений для ВНЗ. Беручи до уваги важливість 

знання іноземної мови та вміння перекладати наукову та 

технічну літературу, а також враховуючи відсутність нав-

чальної літератури, пов’язаної з науково-технічним пере-

кладом українською мовою, виникла потреба для ство-

рення такого посібника. 

   Посібник націлює на розвиток вміння користуватися науково-популярною літе-

ратурою, матеріалами технічного характеру. 

   Підбір текстів, розробка граматичних та лексичних вправ виконані з врахуван-

ням знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих студентами, а також з враху-

ванням знань з основних наук: фізики, хімії, математики. 
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39.  74.58 

С88 
 

Студентський порадник. - 2-е вид., перероб. та доп.. 

- К.: КНЕУ, 2005. - 192 с. 

Примірники: всього:1 - чз№ 1(1) 
Анотація:  У довідковому виданні, підготовленому спеціально 

для першокурсників КНЕУ, у популярній формі подані основні 

відомості про структуру університету, його факультети, кафед-

ри та інші підрозділи, навчальний процес і його складові, умови 

навчання і побуту студентів КНЕУ. 

 

 

 
 
 

40.  65.052.244я7 
С89 
 

Сук Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу : 

навч. Посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. 

Данілочкіна. - К.: Каравела, 2012. - 352 с. 

Примірники:  1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  У посібнику розглянуто питання ведення бухгал-

терського обліку на підприємствах малого бізнесу, а саме: ор-

ганізаційно-правові форми господарювання, організація облі-

ку, план рахунків бухгалтерського обліку суб’єктів малого 

підприємництва, проста і спрощена форми бухгалтерського 

обліку, облік у приватного підприємця, облік грошових кош-

тів, запасів, розрахунків, необоротних активів, доходів, витрат, фінансових резуль-

татів, капіталу, порядок складання фінансової і податкової звітності. 

   Призначений для студентів ВНЗ спеціальності «Облік і аудит», інших економіч-

них спеціальностей, бухгалтерів, фінансистів, аудиторів та інших спеціалістів еко-

номічного профілю. 
 
 
 

41.  65.012.121я7 
С89 
 

Сулим М. В. Обгрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків : підручник / М. В. Сулим, О. С. 

Пенцак. - Львiв: Новий Світ - 2000, 2012. - 330 с. 

 Примірники: 1,ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  У підручнику розкриваються теоретичні основи 

прийняття господарських рішень, розглядаються методи кількі-

сного оцінювання ризику, принципи управління ризиком і спо-

соби зниження його рівня. Наводяться приклади конкретних 

економічних ситуацій в умовах ризику та невизначеності для 

прийняття ефективних господарських рішень. 

   Підручник рекомендований для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, що 

вивчають дисципліну «Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризи-

ків», для аспірантів, слухачів відділення післядипломної освіти, фахівців-

економістів.  
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42. 34.413я7 

Т67 
 

Трибологія : підручник / М. В. Кіндрачук [та ін.]. - 

К.: НАУ-друк, 2009. - 392 с. 

Примірники: 1,ЧЗ№ 1(1) 
Анотація:  У підручнику викладено сучасний стан, проблеми і 

перспективи розвитку науки про тертя, змащування та зношу-

вання, основні поняття про будову і властивості поверхневих 

шарів, а також явища, що виникають у процесі тертя і зношу-

вання, методи і приклади визначення основних характеристик 

трибосистеми. З єдиних фундаментальних позицій розглянуто 

механізми тертя в умовах типових для сучасного машинобу-

дування високих і низьких температур, великих швидкостей і навантажень, різних 

середовищ. 

   Для студентів і аспірантів ВНЗ. Може бути корисний для спеціалістів, які пра-

цюють у напрямі створення фрикційних та антифрикційних матеріалів, конструю-

вання вузлів тертя, експлуатації та ремонту машин і механізмів, прогнозування їх 

довговічності.  
 
 

43.  67.404.3я7 
Ф79 
 

Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності : 

навч. Посібник / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій; Му-

качів. держ. ун-т. - К.: Кондор, 2012. - 208 с. 

Примірники: 1,ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  Навчальний посібник розроблено відповідно до 

навчального плану з дисципліни «Інтелектуальна власність» 

та призначений для студентів усіх напрямів та спеціально-

стей підготовки ВНЗ (спеціалістів, магістрів); майбутніх но-

ваторів, працівників малого та середнього бізнесу, суб’єктів 

господарювання всіх рівнів з метою ознайомлення з право-

вими нормами у сфері інтелектуальної власності. 

   Представлені матеріали дають необхідний комплекс знань у сфері системи пра-

вової охорони інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середньо-

го бізнесу, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 
 
 

44.  32.973.26я7 
Ф95 
 

Фурман І. О. Програмовані логічні контролери : 

підручник / І. О. Фурман. - К., 2003. - 214 с. 

Примірники: всього:1 - чз№ 1(1) 
Анотація:  Описуються архітектура, принципи побудови, 

елементна база, конструкція, мови програмування і техноло-

гія застосування мікропроцесорних керуючих пристроїв про-

мислового призначення – програмованих логічних контроле-

рів (ПЛК). 

   Для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 
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45.  65.052.201.2я7 

Ш59 
 

Шило В.П. Управлінський облік: навч.-практ. посіб. / 

В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. А. Шепелюк. - К.: Кон-

дор, 2012. - 303 с. 

Примірники: 1,ЧЗ№ 2(1) 
Анотаці:  У виданні висвітлені методичні і теоретичні аспекти 

управлінського обліку на підприємствах України всіх форм 

власності. У цьому посібнику систематизовано викладено ор-

ганізація і методика управлінського обліку на підставі роботи 

промислових підприємств. 

   Знайшли відображення Податковий кодекс України, законо-

давчі та нормативні акти, автореферати, статті провідних економістів – практиків, 

пов’язані з поглибленим дослідженням матеріалу з управлінського обліку. 

   Рекомендується для студентів економічних та фінансових спеціальностей, спеці-

алістів практиків, бухгалтерів, менеджерів та керівників підприємств, установ не-

залежно від форм власності. 
 
 

46.  65.052.2я7 
Я72 
 

Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / 

І. Й. Яремко. - Львiв: Новий Світ - 2000, 2014. - 240 с. 

Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 

Анотація:  Посібник підготовлений відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку». У 

ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського 

обліку в межах анотації змісту дисципліни освітньо-

професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і 

науки України. 

   Матеріал посібника охоплює тематику основ організації об-

ліку і звітності, методологічні аспекти концептуальної основи облікової системи, 

організаційні процеси. 

   Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вузів. 
 
 

47.  65.290я7 
Я77 
 

Ярошевич Н.Б. Підприємництво і менеджмент : 

навч. посібник / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. 

Гавриляк. - Львiв: Новий Світ - 2000, 2011. - 408 с. 

 Примірники: 1, ЧЗ№ 2(1) 
Анотація:  Навчальний посібник підготовлено відповідно до 

Типової програми з дисципліни «Підприємництво і менедж-

мент» для неекономічних напрямів і спеціальностей. 

   У посібнику розглядаються сутність, види, організаційно-

правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; 

витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне за-

безпечення діяльності підприємства; бухгалтерський облік і аналіз у підприємни-

цької діяльності; оподаткування підприємницької діяльності; сутність і значення 

менеджменту; загальні і конкретні функції менеджменту; методи менеджменту; 

основні засади керівництва в організації. 
 


