
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                                                                        
Інформаційно бібліографічний відділ про-
понує вашій увазі віртуальну книжкову ви-
ставку нових надходжень, які поповнили 
фонд бібліотеки ЦНТУ у листопаді 2022 
року. Книги мають бібліографічні описи згі-
дно ДСТУ 7.1: 2006, додано анотації, вка-
зано кількість примірників та місця розмі-
щення у відділах бібліотеки.                                                   

Виставка стане корисна широкому колу чи-
тачів. 

Нові                  
надходження  
літератури 
[віртуальна книжкова виставка] 

О. Карих 
Library.bf@ukr.net 
 
Листопад 2022 р. 
Бібліотека ЦНТУ 
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519.87:631.3(075./А62-428007) 

 

Амосов, В. В. Математичне моделювання процесів і 

машин : навч. посіб. / В. В. Амосов, В. М. Сало,  

М. О. Свірень. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2022. 

– 218 c. 

Примірники : всього : 5 - чз № 1(2), аб № 1(3) 
 
 

 У навчальному посібнику викладено основні поняття 

та положення математичного моделювання процесів і 

машин. Для отримання практичних навичок при моде-

люванні машин, процесів і технічних систем до складу 

посібника входять матеріали для виконання практичних 

робіт. 

Посібник орієнтовано для використання при підготовці 

фахівців зі спеціальностей: «Агроінженерія», «Галузеве 

машинобудування» при вивченні курсів: «Математичне 

моделювання сільськогосподарських  машин»,  

«Математичне моделювання процесів і систем»,  

«Моделювання технічних систем» та ін.,  

виконанні курсових проектів і робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «ма-

гістр». 

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих закладів освіти та інженерно-технічних 

працівників. 
 

37.091.64 

А67 

Анісімов, М. В. Педагогічні основи побудови навчальної 

літератури в закладах освіти : монографія / М. В. Анісі-

мов. – Кропивницький : ПОЛІУМ, 2020. - 300 с. 

Примірники: всього:1 - чз № 1(1) 

 

У монографії представлено науково обґрунтований підхід і 

технологію побудови технічної навчальної літератури. Пока-

зана необхідність проведення комплексних прогностичних 

педагогічних досліджень у процесі побудови такої літера-

тури. 

Для працівників навчальних закладів, викладачів, аспірантів, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації. 
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658.16:005.334.4(075.8) 

Б68 

Благодєтєлєва-Вовк, С. Л. Управління фінансовою сана-

цією підприємств : навч. посіб. / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк. 

– Київ : Ніка-Центр, 2021. - 248 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Навчальний посібник за структурою і змістом відповідає те-

матичному плану та навчальній програмі нормативної дис-

ципліни “Управління фінансовою санацією підприємства”, 

що викладається студентам з фаху 8.050104 “Фінанси” осві-

тньо-кваліфікаційного рівня “магістр” у вищих навчальних 

закладах 111-1У рівнів акредитації. У навчальному посіб-

нику розглядаються основні аспекти управління фінансо-

вою санацією, зокрема розбудова системи контролінгу, ау-

диту, розробка стратегії та складання плану оздоровлення, 

реструктуризація боржника, оцінка майна, державна сана-

ційна підтримка господарських суб’єктів, вітчизняне зако-

нодавство про банкрутство, а також приклади оздоровлення 

і ліквідації підприємств. 

Для студентів, викладачів та фінансистів-практиків, які досліджують та займаються сана-

цією підприємств. 
 

657:[69+63+65+336](075.8) 

Б94 

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : 

підручник / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, 

А. С. Мороз. – Львів :  Львівська політехніка, 2020. - 320 с. 

Примірники: всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Розкрито основи організації й методики бухгалтерського об-

ліку підприємств різних видів економічної діяльності, зок-

рема підрядних будівельних організацій, сільськогосподарсь-

ких підприємств, автотранспортних підприємств, підприємств 

торгівлі й ресторанного господарства, а також кредитних спі-

лок відповідно до національних положень (стандартів) обліку 

та відомчих нормативних документів. 

Для студентів та викладачів закладів вищої освіти, слухачів 

системи підвищення кваліфікації. Може бути корисним також 

для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, праців-

ників фінансових та економічних служб. 
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339.72(075.8) 

В42 

Віднійчук-Вірван, Л. А. Міжнародні розрахунки і валю-

тні операції : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. - Львiв 

: Магнолія 2006, 2021. - 216 с. - (Міжнародний бізнес) 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Навчальний посібник підготовлений згідно з навчальною 

програмою дисципліни “Міжнародні розрахунки і валютні 

операції”. У ньому розкриті теоретичні і практичні аспекти 

основ організації міжнародних та міждержавних розрахун-

ків, умови та особливості міжнародних розрахунків, фак-

тори, що впливають на їх стан. Значна увага відводиться 

висвітленню питань валютних рахунків в міжнародних роз-

рахунках, документам в зовнішньоторговельних операціях 

та умовам постачань, умовам та способам платежів у між-

народній торгівлі, документарним формам міжнародних 

розрахунків, банківським гарантіям та фінансуванню зовні-

шньоторговельних угод, валютним ринкам та валютним 

операціям, депозитним валютним операціям та управлінню 

валютними ризиками. 

Розрахований для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей: банківська 

справа, міжнародний бізнес, комерційна діяльність, менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності. Може бути використаний аспірантами та викладачами, слухачами факульте-

тів після дипломної освіти, центрами підвищення кваліфікації, працівниками банків та 

широким колом читачів. 
 

316.354:005(075.8) 

Д46 

Димитрова, Л. М. Соціологія управління та організацій : 

навч. посіб. / Л. М. Димитрова. - 2-ге вид., випр. і доп. - Київ : 

Політехніка, 2021. - 156 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Здійснено синтез двох галузевих соціологій - соціології управ-

ління та соціології організацій, які базуються на спільних зако-

нах, принципах, методах управління. Розглянуто суб’єкти та 

об’єкти управління, закони й закономірності їх взаємодії. 

Навчальний посібник складено на основі робочої навчальної 

програми для студентів вищих навчальний закладів. 
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621.311(075.8) 

Е50 

Електротехнічні системи електроспоживання :  

навч. посіб. / П. Г. Плєшков, В. В. Зінзура, Н. Ю. Гарасьова 

та ін. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2021. - 209 с. 

Примірники : всього : 4 - чз № 1(2), аб № 1(2) 

 

Збірник присвячено 90-річчю від дня народження академіка 

ІІЛН України Б.Є. Патона – видатного українського вченого 

в галузі зварювання, спеціальної електрометалургії та мате-

ріалознавства. Збірник складається з семи розділів, які охо-

плюють такі напрямки наукової діяльності Б.Є. Патона, як 

зварювання плавленням, зварювання тиском, металургія ду-

гового зварювання, спеціальна електрометалургія, зварні 

конструкції та космічні технології, а також використання 

зварювання в медицині. Кожен розділ включає огляд робіт, 

бібліографію та добірку найбільш важливих публікацій, в 

яких наведено результати робіт, виконаних уперше в світо-

вій практиці, та які мали революціонізуючий вплив на роз-

виток провідних галузей промисловості. 

Для наукових та інженерно-технічних робітників, викладачів, аспірантів та студентів ви-

щих навчальних закладів. 

631.33(075.8) 

М38 

Машини для сівби, садіння та догляду за посівами :  

навч. посіб. / В. Сало, С. Лещенко, П. Лузан, Л. Сало. – Кро-

пивницький : Лисенко В. Ф., 2022. - 220 с. 

Примірники : всього : 10 - чз № 1(2), аб № 1(8) 

 

У навчальному посібнику наведена інформація про технічне 

забезпечення сучасних технологічних процесів сівби, са-

діння сільськогосподарських культур та догляду за посі-

вами. Розглянуті особливості конструкції та основні регу-

лювання сільськогосподарських машин вітчизняного та за-

кордонного виробництва. Для отримання практичних нави-

чок при використанні сільськогосподарських машин до 

складу посібника входять матеріали для виконання практи-

чних робіт та тестові завдання для самоконтролю знань. 

Посібник орієнтовано для використання при підготовці фа-

хівців зі спеціальностей: «Агрономія», «Агроінженерія», 

«Галузеве машинобудування» при вивченні дисциплін «Ме-

ханізація, електрифікація та автоматизація сільськогоспо-

дарського виробництва», «Сільськогосподарські машини» та ін., виконанні курсових, ви-

пускних кваліфікаційних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 

«магістр». 

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, агрономічних та інже-

нерно-технічних працівників сільського господарства. 
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368(075.8) 

М48 

Мельник, Т. А. Страхування : навч. посіб. / Т. А. Мель-

ник, В. В. Сибірцев . - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 

2022. - 307 с. 

Примірники : всього : 5 - чз № 2(2), аб № 1(3) 

 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до освітньо-

професійної програми «Фінанси, банківська справа та стра-

хування» і робочої програми курсу «Страхування». В 

ньому викладено теоретичні та практичні основи страху-

вання, страхового ризику, страхового ринку, страхової ор-

ганізаційне страхування, співстрахування. Розглянуто го-

ловні аспекти державного регулювання Страхової діяльно-

сті, формування доходів, витрат і прибутку страхової орга-

нізації, управління фінансовою надійністю страховика. 

Розділи навчального посібника містять питання та тестові 

завдання для перевірки знань, практичні ситуації, що спри-

ятиме самостійному опануванню матеріалу та дозволить 

здійснити самоконтроль отриманих навичок. 

Навчальний посібник призначено для здобувачів, викладачів економічних дисциплін, на-

укових працівників, аспірантів, докторантів закладів вищої освіти, працівників страхових 

організацій. 

[633+636]:001.895 

Н34 

Науково-методичне забезпечення інноваційного розви-

тку агровиробництва в степу України : кол. моногр. / за 

ред. І. М. Семеняки, О. М. Гайденка, В. А. Іщенка. – Він-

ниця : Нілан-ЛТД, 2021. - 280 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

У монографії наведено результати досліджень щодо визна-

чення продуктивності сівозмін та беззмінних посівів, при 

різному насиченні зерновими і технічними культурами; ре-

комендації щодо застосування технологічних прийомів оде-

ржання насіннєвого матеріалу картоплі; рекомендації з удо-

сконалення агротехнологічних підходів формування проду-

ктивності сортів озимих зернових культур; науково- практи-

чні рекомендації вирощування ячменю ярого; науково-прак-

тичні підходи щодо оптимізації ресурсозберігаючих біоада-

птивних елементів технології вирощування кукурудзи. Ок-

рім цього висвітлено аналіз стану справ галузі молочного 

скотарства у Кіровоградській області; результати дослі-

джень породного, кількісного, якісного складу племінного свинарства Кіровоградської 

області, а також рекомендації з ефективного розвитку сільськогосподарського виробни-

цтва в степовій зоні України. Видання розраховане на керівників і спеціалістів 
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сільськогосподарських підприємств всіх рівнів управління, науковців, викладачів та сту-

дентів сільськогосподарських спеціальностей. 
 
 

657+336.221](075.8) 

О-16 

Облік і оподаткування : вступ до фаху : навч. посіб. /  

Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, І. Й. Яремко [та ін.] ;  

за заг. ред. А. Г. Загороднього, І. Й. Яремка. – Львів :  Львів-

ська політехніка, 2019. - 260 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2 

 

Розкрито основи організації й методики бухгалтерського 

обліку підприємств різних видів економічної діяльності, зо-

крема підрядних будівельних організацій, сільськогоспо-

дарських підприємств, автотранспортних підприємств, під-

приємств торгівлі й ресторанного господарства, а також 

кредитних спілок відповідно до національних положень 

(стандартів) обліку та відомчих нормативних документів. 

Для студентів та викладачів закладів вищої освіти, слухачів 

системи підвищення кваліфікації. Може бути корисним та-

кож для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, 

працівників фінансових та економічних служб. 

 
 
 

331.45(075.8) 

О-92 

Охорона праці : навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт,  

С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова. - Львiв : Львівська полі-

техніка, 2012. - 276 с. 

Примірники : всього : 4 - чз № 1(2), аб № 1(2) 

 

Українською та англійською мовою висвітлені основні відо-

мості із законодавчих, правових та організаційних питань 

охорони праці, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збере-

ження здоров’я людей та працездатності працівників, відо-

мості з питань техніки безпеки (електробезпека) та пожеж-

ної безпеки. Додано українсько-англійський тлумачний сло-

вник термінів з охорони праці. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 
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005.21(075.8) 

Т21 

Тарнавська, Н. П. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. 

/ Н. Тарнавська, О. Напора. – Тернопiль : Карт-бланш ;  Київ 

: Кондор, 2021. - 287 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

У навчальному посібнику подано комплекс прикладних ас-

пектів стратегічного менеджменту підприємств і організацій 

різних форм власності з метою сприяння вивченню норма-

тивної дисципліни «Стратегічний менеджмент» при підгото-

вці фахівців за спеціальностями «Менеджмент організацій» 

і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Посіб-

ник побудовано з урахуванням змін, що відбуваються в сис-

темі управління економікою України на макро і мікрорівнях, 

і необхідністю формування у майбутніх фахівців практич-

них навичок і умінь у сфері стратегічного менеджменту. Ви-

рішення ситуаційних завдань, поданих у посібнику, перед-

бачає використання сучасного методичного інструментарію 

та реалізації креативного підходу до обгрунтування і реалі-

зації оптимальних господарських стратегій. 

Включення до навчального посібника ситуаційних завдань, вправ, тестів, питань для об-

говорення і творчого вирішення проблем робить навчальний посібник корисним та ціка-

вим для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи перепідгото-

вки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів, а також управлінців-практиків. 
 
 

69.01:631.24(075.8) 

Т38 

Технологія зведення збірних і монолітних залізобетон-

них елеваторів : [навч. посіб.] / С. О. Джирма, В. В. Яцун, 

В. В. Дарієнко, О. В. Горпинченко. - Кропивницький :  

Лисенко В. Ф., 2022. - 108 с. 

Примірники: всього:3 - чз № 1(2), аб № 1(1) 

 

Розглянуто сучасні методи, засоби та технологічні рішення 

зведення збірних і монолітних залізобетонних елеваторів. 

Висвітлено загальний зміст і структуру будівельних проце-

сів, умови, методи і способи їх виконання, питання застосу-

вання сучасних технічних засобів, будівельних конструкцій 

і матеріалів. Послідовно розглянуті загальні питання архі-

тектурних і конструктивних рішень, організації та техноло-

гії зведення силосних корпусів і робочих будівель елевато-

рів зі збірного і монолітного залізобетону. Видання спрямо-

ване на більш глибоке вивчення, розуміння і уявлення кон-

струкцій сучасних елеваторів та технологічних процесів їх 

зведення. 
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Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю  

192 "Будівництво та цивільна інженерія", фахівців будівельної галузі та агроінженерії. 
 

330.831.84(075.8) 

Ю94 

Юхименко, П. І. Теорія монетаризму : навч. посіб. /  

П. І. Юхименко. - Київ : Кондор, 2021. - 378 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

У посібнику висвітлюються питання еволюції монетарист-

ської теорій від її зародження до сьогодення. Особлива 

увага приділяється аналізу розвитку ідей сучасного монета-

ризму та зв’язку їх з практикою. Вперше в українській істо-

рико-економічній літературі показана неспроможність ото-

тожнення сучасної монетариської теорії винятково з розро-

бками Чиказької школи і представлена як синтез досяг-

нення різних шкіл економічної теорії в істориком-економі-

чному та теоретичному аспектах. З нових позицій подається 

еволюція поглядів представників монетаризму на втру-

чання держави в економічне життя і розвиток ідей глобаль-

ного монетаризму. 

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, ас-

пірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять пи-

тання теорії сучасного монетаризму. 
 

657(09)(075.8) 

Я72 

Яремко, І. Й. Історія обліку, аналізу та аудиту :  

навч. посіб. / І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська. - 2-ге вид., 

доп. – Львів :  Львівська політехніка, 2018. - 236 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Розкрито передумови та етапи становлення господарського 

обліку, зміст облікових культур у різних державах, їхні 

прикметні особливості. 

Наведено періодизацію становлення і розвитку системи бу-

хгалтерського обліку, концептуальну спрямованість основ-

них бухгалтерських шкіл, їхню методологічну залежність 

від соціально-економічного устрою країни, в якій вони 

були сформовані. Виокремлено періодизацію становлення і 

розвитку обліку в Україні, зокрема на західноукраїнських 

землях. Розкрито передумови виникнення і розвитку  

фінансово-економічного аналізу й аудиту, їхню функціона-

льну спрямованість і значення в умовах соціально-економі-

чного укладу. 
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621.791.7:[016:929] 

Б63 

Біобібліографія президента НАН України академіка НАН 

України Б. Є. Патона [Текст] / [відп. ред. І. К. Походня]. - 

Київ : Наукова думка, 2008. - 624 с. 

Примірники : чз № 1. 

 

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-

організаційної та громадської діяльності видатного українсь-

кого вченого в галузі зварювання, металургії й технології ме-

талів, матеріалознавства, видатного суспільного діяча й тала-

новитого організатора науки, академіка Національної акаде-

мії наук України, Академії наук СРСР, Російської академії 

наук, професора, заслуженого діяча науки й техніки УРСР, 

двічі Героя Соціалістичної Праці СРСР, Героя України, уча-

сника Великої Вітчизняної війни, ліквідатора аварії на ЧАЕС 

Бориса Євгеновича Патона. 

Покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим 

доробком ученого. 

Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки і техніки. 

 

621.791.7(081.2) 

П20 

Патон, Б. Е. Избранные труды [Текст] / Б. Е. Патон. - Киев 

: Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, 2008. 

- 895 с. 

Примірники : чз № 1. 

 

Збірник присвячено 90-річчю від дня народження академіка 

ІІЛН України Б.Є. Патона — видатного українського вче-

ного в галузі зварювання, спеціальної електрометалургії та 

матеріалознавства. Збірник складається з семи розділів, які 

охоплюють такі напрямки наукової діяльності Б.Є. Патона, 

як зварювання плавленням, зварювання тиском, металургія 

дугового зварювання, спеціальна електрометалургія, зварні 

конструкції та космічні технології, а також використання 

зварювання в медицині. Кожен розділ включає огляд робіт, 

бібліографію та добірку найбільш важливих публікацій, в 

яких наведено результати робіт, виконаних уперше в світо-

вій практиці, та які мали революціонізуючий вплив на роз-

виток провідних галузей промисловості. 

Для наукових та інженерно-технічних робітників, викладачів, аспірантів та студентів ви-

щих навчальних закладів. 


