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   Бібліографічний покажчик, що пропонується вашій увазі, 

допоможе  без значних  витрат часу  отримати  вже систематизовану 

інформацію про  нові надходження до бібліотеки у  першому кварталі 

2019 році.  Покажчик  містить інформацію про надходження  книг. 

Література, подана в покажчику, класифікована згідно таблиць УДК.  

   Матеріал розташовано в систематичному , а в межах розділів -  в 

алфавітному порядку  авторів та назв. 

   Бібліографічний опис  видань подано згідно державного стандарту 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

   Представлено видань  всього: 43 назви.                                                                                                                           

                Покажчик  частково анотований. 
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I. ФІНАНСИ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ 
 

657(075.8) 

А92                           

Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах: навч. посібник / П. Й. Атамас, 

О. П. Атамас. - 5-те вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2018. - 392с.  
Прим. всього: 2 ЧЗ(2)  

 Анотація: Розглядаються проблеми організації та методики обліку основних 

господарських операцій та складання фінансової і бюджетної звітності 

розпорядників бюджетних коштів, дається характеристика Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, нового 

плану рахунків, облікових регістрів і форм звітності. У посібнику враховані всі 

зміни в обліку і звітності в державному секторі станом на початок 2018 р. 
 

657:339.9(075.8)  

Л84                         

Лукашов І.О. Бухгалтерський облік зовнішніоекономічної облік 

діяльності: навч.-практ. посібник / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. - 

Львів: Магнолія 2006, 2017. - 288 с. 

 Прим. всього: 1 ЧЗ(1)  

Анотація: Посібник відображає специфіку зовнішньоекономічної діяльності 

суб'єктів підприємництва. Розглядається купівля-продаж товарів (робіт, послуг) 

за іноземну валюту, порядок розрахунків з державними і не державними 

установами, укладання й підписання зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). Матеріал надано у вигляді змістовних модулів та тем. 

 

657.05(075.8) 

О-17                      

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва: навч. посібник / ред.  

Р. Л. Хом'як. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 254 с.  

 Прим. всього: 1 ЧЗ (1)  

Анотація: Розкрито особливості ведення обліку на підприємствах малого 

бізнесу відповідно до програми навчальної дисципліни. Зокрема подано 

методику обліку діяльності малих підприємств, побудовану за наскрізними 

принципами, процедуру відкриття власної справи та методику аналізу малого 

підприємства. Окремо подано відповідні нормативні інструктивні матеріали 

щодо організації ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах. 

 

657(075.8) 

О-17                

 Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування : навч. 

посібник / ред. М. Ф. Огійчук [та ін.]. - 3-є вид., випр. і доп. - Київ: Алерта, 

2018. - 306 с. 

 Прим. всього: 1 ЧЗ (1) 

Анотація:  Висвітлено зміст тестових завдань для проведення незалежного 

дистанційного тестування. 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81,%20%D0%9F.%20%D0%99.
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657.47(075.8) 

О-52                

 Оксанич О. Е.     Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг : 

навч. посібник / О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. – Київ: 

ЦУЛ, 2017. - 326 с.  

Прим. всього: 2 ЧЗ (2) 

Анотація: Мета посібника - дати студентам базові знання щодо процесу 

формування калькуляції собівартості продукції та встановлення цін, вивчення 

методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання, а також 

розширення, конкретизація знань, одержаних у процесі вивчення теоретичного 

курсу шляхом використання тестових та практичних завдань. 

 

657.37(075.8) 

П30                   

Петришин Л.П. Звітність підприємств  навч. посібник / Л. П. Петришин,  

Г. В. Сиротюк. - Львів: Магнолія 2006, 2019. - 440 с. 

 Прим. всього: 1 - ЧЗ(1) 

Анотація: У навчальному посібнику комплексно розглядаються нормативно-

правові теоретичні та практичні основи звітності, склад і структура фінансової 

та статистичної звітності підприємств. Відповідно до чинного законодавства 

описані метологія і методика складання окремих форм звітності, вимоги і 

принципи їх заповнення, подання та оприлюднення. На конкретних прикладах 

висвітлені теоретичні і прикладні основи відображення в бухгалтерському 

обліку та звітності різних господарських операцій. 
 

657:339.9(075.80)   

Р83     

Рудницький В. С. Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник / 

 В. С. Рудницький, В. І. Бачинський, В. І. Хомедюк, О. М. Боровик. - Львів: 

Магнолія 2006, 2018. - 280 с.  
Прим. всього: 1ЧЗ (1) 

 Анотація: Розглянуто порядок здійснення, документальне оформлення, 

оподаткування та відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічних операцій підприємства. Наведено відомості про 

зовнішньоекономічні контракти, відображення в бухгалтерському обліку 

валютно-фінансових, експортно-імпортних, бартерних операцій та операцій з 

давальницькою сировиною у сфері ЗЕД. Розглянуто питання порядку 

здійснення та обліку іноземних інвестицій та методику формування основних 

показників звітності суб'єктів ЗЕД. 

 

657.3(075.8) 

Т39                            

Тігова  Т. М. Аналіз фінансової звітності: навч. посібник / Т. М. Тігова ,  

Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк. - Київ: ЦУЛ, 2018. - 268 с.  

Прим. всього: 1ЧЗ(1) 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E.%20%D0%95.
http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%A1.
http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20,%20%D0%A2.%20%D0%9C.
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 Анотація: Розкриваються питання: сутності фінансів підприємницького 

сектору; змісту і організацію фінансової діяльності підприємств; формування та 

розподілу доходів; реалізації мети діяльності підприємств - максимізації 

прибутку; факторів впливу на його величину; джерел фінансової інформації; 

форм фінансової (бухгалтерської) звітності, а також теорії та практики 

бухгалтерського обліку та прийоми його проведення (баланс, рахунки, 

подвійний запис, звітність, інвентаризація, документування, калькулювання). 

 
005.52:005.334(075.8) 

Ч-75                    

Чорноморченко Н. В.    Обгрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни /  

Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак . - Львів : Магнолія 

2006 , 2018. - 257 с. 

 Прим. всього: 1 ЧЗ (1)  

Анотація: Висвітлюються найсуттєвіші аспекти обгрунтування господарських 

рішень, зокрема, розглянуто економічну сутність та види господарських 

рішень, принципи та методи аналізу господарських рішень; інструментарій 

економічного обгрунтування ефективності рішень; процедуру моделювання 

процесу прийняття рішень; можливості використання економіко-математичних 

методів та ЕОМ для прийняття господарських рішень в діяльності підприємств; 

особливості розробки господарських рішень в різних умовах господарювання. 

 

 

II. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  ПРОГРАМУВАННЯ 

 

004.7(075.8) 

Б91                 

 Бурячок В.Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи 

та засоби боротьби : підручник / В. Л. Бурячок, Г. М. Гулак, В. Б. Толубко. 

- Львів: Магнолія 2006, 2018. - 449 с.  
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація:У підручнику висвітлено головні ознаки понять, як інформаційне 

суспільство, інформаційний і кіберпростори, інформаційна та кібербезпека. 

Розкрито основи їх формування та розвитку, досліджено їх сутність, основний 

зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих 

технологій, методам і засобам реалізації атак на інформаційний і кіберпростори 

та тим заходам, які можуть послабити їх деструктивний вплив. 

 

004.92(075.8) 

В38                        

Веселовська  Г. В.    Комп'ютерна графіка: навч.  посібник /  

Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. - Херсон: ОЛДІ-

плюс, 2018. - 584 с. 

 Прим. вього:1 – ЧЗ (1)             

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D.%20%D0%92.
http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.
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Анотація: Розглянуто математичні основи, апаратне та програмне забезпечення, 

провідні технології та практичні застосування комп'ютерної графіки. 

 

 

004.421(075.8) 

К56                 

Ковалюк Т. В.   Алгоритмізація та програмування  : підручник /  

Т. В. Ковалюк. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 400 с.  
Прим. всього: 1 ЧЗ (1)  

Анотація: Розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості 

алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. 

У підручнику розв'язана велика кількість різноманітних задач з обробки 

масивів, рядків, структур, файлів і списків. Велика увага приділяється 

важливим алгоритмам матричної та векторної алгебри, обробці динамічних 

структур даних і обчислення на графах. Подані програмні реалізації типових 

класичних алгоритмів та застосованої техніки програмування. Окремий розділ 

книги присвячено теоретичним засадам структурного програмування. Як 

робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С++. 

 

004.3(075.8) 

К63              

Комп'ютерна  схемотехніка: навч. посібник / Я. І. Соколовський та ін. - 

Львів: Магнолія 2006, 2018. - 313 с.  
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: Розглянуто базові питання роботи основних пристроїв цифрової та 

аналогової техніки. Наведено основи проектування цифрових пристроїв. 

 

 

004.7(075.8) 

63                     

Комп'ютерні мережі. Кн. 1: навч. посібник / А. Г. Микитишин та ін. - 

Львів: Магнолія 2006, 2018. - 256 с.  

Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

 

004.7(075.8) 

К63                  

Комп'ютерні мережі. Кн. 2: навч. посібник / А. Г. Микитишин  [та ін.]. - 

Львів : Магнолія 2006, 2019. - 328 с.  

Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

 

004.8(075.8) 

Л64                       

Литвин В. В.     Аналіз даних та знань: навч. посібник / В. В. Литвин,  

В. В. Пасічник , Ю. В. Нікольський. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 276 с.  

Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%92.
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Анотація: Викладено основні методи аналізу даних та знань, особливу увагу 

звернуто на багатовимірний та інтелектуальний аналіз даних. Висвітлено 

особливості технологій Data Mining, їх теоретичні та прикладні аспекти. 

Розглянуто моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. 

 

004.415(075.8) 

Л64                         

 Литвин В. В.     Методи та засоби інженерії даних та знань: навч. посібник / 

В. В. Литвин. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 239 с. Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: Викладено основні методи інженерії даних та знань, особливу увагу 

звернуто на технології видобування, нагромадження, структуризації, 

формування, опрацювання даних та знань. Розглянуто методи машинного 

навчання, які використовуються під час інженерії даних та знань. 

 

004.421(075.8) 

Л86                    

 Луцків А. М.     Паралельні та розподілені обчислення: навч. посібник /  

А. М. Луцків, С. А. Лупенко, В. В. Пасічник. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 

566 с. 

Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: Навчальний посібник присвячено розгляду питань розробки 

векторних та паралельних алгоритмів, дослідженню їх ефективності, створенню 

та відлагодженню векторного, паралельного та розподіленого програмного 

забезпечення для високопродуктивних векторних, паралельних та розподілених 

комп'ютерних систем. У книзі розглядаються основні парадигми векторного, 

паралельного та розподіленого програмування, розглядаються підходи до 

розв'язання прикладних задач на висопродуктивних обчислювальних системах. 

 

330.322(075.8) 

М14                     

Майорова Т. В.    Інвестиційна діяльність : підручник / Т. В. Майорова. - 

Київ: ЦУЛ, 2017. - 472 с.  

Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: У підручнику висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу 

інвестування у національній економічній системі. Розглядаються методологічні 

основи інвестування: структура інвестиційного ринку; спеціфика фінансових, 

реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки 

інвестиційних проектів, а також методи їх оцінки; методи та вартість 

фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; макроекономічне 

регулювання економіки інвестиційних процесів. 

 

004.7(075.8) 

П19                 

Пасічник  В. В.     Веб-технології. Кн. 1: підручник / В. В. Пасічник ,  

О. В. Пасічник , Д. І. Угрин. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 336 с.  

Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9C.
http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20,%20%D0%92.%20%D0%92.
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Анотація: Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним 

аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-

програмування. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-

сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, 

будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами 

функціонування. У підручнику також розглядається широкий спектр 

протоколів, стандартів і технологій, що мають безпосереднє відношення до 

розробки веб-застосувань. 

 

004(075.8) 

П19                 

Пасічник   В. В.      Сховища даних : навч. посібник / В. В. Пасічник ,  

Н. Б. Шаховська. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 492 с.  
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: У посібнику послідовно викладені теоретичні, метологічні та 

прикладні аспекти проектування, побудови, застосування та супроводження 

сховищ даних, які розробляються з метою розв'язання аналітичних задач 

проблемної області. 

 

004.738:7.012(075.8) 

П19               

 Пасічник  О.В. Веб-дизайн : підручник     / О. В. Пасічник , В. В. Пасічник . 

- Львів: Магнолія 2006, 2018. - 520 с.  
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

 Анотація: Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних 

теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування 

сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та 

комп'ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних 

баз даних. 

 

004.42(075.8) 

П24                           

Пекарський Б. Г. Основи програмування : навч. посібник /  

Б. Г. Пекарський. - Київ: Кондор, 2018. - 364 с. 

 Прим. всього:10 - ЧЗ (2), АБ (8)  

Анотація: Навчальний посібник вміщує систематичне викладення основних 

принципів і правил розробки алгоритмів та програм мовою Turbo Pascal; опис 

типів даних, оголошення констант і змінних, організація розгалужень і циклів, 

опис та використання процедур і змінних, масивів, рядків, множин, записів, 

файлів та модулів. Розглядаються опис і використання режимів роботи екрана, 

динамічних структур даних і графічні можливості мови Turbo Pascal. 

 

330.4(075.8) 

П75                           

 Приймак  В. І.   Математичні методи економічного аналізу : навч. 

посібник / В. І. Приймак. - Київ : ЦУЛ, 2017. - 296 с. 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91.%20%D0%93.
http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20,%20%D0%92.%20%D0%86.
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 Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: Висвітлено теоретичні засади економічного аналізу, суть 

математичних методів і моделей та особливості їх застосування у процесі 

дослідження діяльності господарюючих суб'єктів. 

 

004.5(075.8) 

Р65                         

Розробка графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basic 6.0: навч. 

посібник / Т. В. Мартиненко та ін. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 312 с.  
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: Навчальний посібник повністю охоплює питання створення 

графічних інтерфейсів користувача від застосування стандартних елементів до 

роботи з периферійними пристроями: клавіатурою, екраном і мишею. Другий 

розділ в стислій формі містить опис мови програмування Visual Basic, що 

дозволяє читачеві легше засвоїти наведені в підручнику приклади. 

 

658.15:005.915(075.8) 

Ф59                                  

 Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / ред.: І. О. Школьник,    

В. М. Кремень. - Київ: ЦУЛ, 2018. - 488 с. 

 Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: У кожній темі навчального посібника представлено ключові поняття і 

терміни, нормативно-законодавчу базу, а також практикум, який включає 

питання для обговорення, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, 

проблемні та дискусійні питання, методику розв'язку типових практичних 

завдань, практичні завдання для самостійної роботи, ситуаційні вправи, 

запитання для самоконтролю та тестові завдання. 

 

336.71:657.6(075.8) 

Ч-44                           

Чепелюк Г.М. Внутрішній аудит у банку: навч. посібник / Г. М. Чепелюк, 

В. Г. Костогриз, С. В. Запорожець. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 296 с.  

Прим. всього: 8 - ЧЗ(2), АБ(6) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти 

організації та методики внутрішнього аудиту в банках України. Описано 

принципи організації внутрішнього аудиту, його нормативно-правового 

регулювання, критерії оцінки діяльності. Детально висвітлені теоретичні та 

практичні аспекти внутрішньоаудиторської перевірки банківських послуг та 

операцій. Розглянуто ключові аспекти внутрішнього аудиту якості управління 

банком та ефективності його діяльності. 

 

004.422.63(075.8) 

Ш32                               

Шаховська  Н. Б. Алгоритми і структури даних : навч. посібник /  

Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 214 с.  

 Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%91.


11 
 

Анотація: Розглядаються статистичні й динамічні структури даних і методи 

роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та 

сортування. Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її 

вибирання. Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено 

класи алгоритмів та задач. 

 

 
III. ПРАВО. ПРАВОВІ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

346.9(477)  

В19                                      

Васильченко Т. В.  Господарський процес в суді першої інстанції за новими 

правилами : книга-інфографіка/ Т. В. Васильченко, О. І. Причко. – Київ: 

Алерта, 2018. - 472 с. 

 Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: З метою полегшення користування та візуального сприйняття 

правничою спільнотою нового Господарського процесуального кодексу 

України, у даній книзі розроблено схематичний порядок статей названого 

Кодексу. 

 

811.111:340(075.8) 

Е56                                   

English for Lawyers : підручник / ред. В. П. Сімонок. - 2-ге вид., змін. та доп. 

- Харків: Право, 2018. - 648 с.  
Прим. всього: 4 - ЧЗ(2), АБ(2) 

Анотація: Підручник призначений для професійно орієнтованого усного і 

писемного спілкування. Містить інформацію про правові системи та 

судочинство України, Великої Британії та США, знайомить студентів з 

конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним і цивільним 

правом, кримінальним і цивільним процесом цих країн. 

 

341(4)(075.8) 

Є24                               

Європейське право: право Європейського союзу. Кн. 1: Інституційне право 

Європейського союзу: підручник / ред. В. І. Муравйов. - Київ: Ін Юре, 2015. 

- 312 с.  
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: У роботі досліджується широкий спектр питань правового 

регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках 

Європейського союзу. Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку 

права Європейського союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, 

діяльність інститутів об'єднання. Надається правовий аналіз джерел 

Європейського союзу та актів органів інтеграційного об'єднання. Окрему увагу 

приділено системі захисту прав людини в межах Європейського союзу. 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%92.
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Встановлюються особливості європейського громадянства та надається аналіз 

Хартії основних прав ЄС. 

 

341(4)(075.8) 

Є24                           

Європейське право: право Європейського союзу. Кн. 2: Матеріальне право 

Європейського союзу: підручник / ред.  В. І.         Муравйов. - Київ: Ін Юре, 

2015. - 456 с. 
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: Розкриваються основи правового регулювання фінансово-

економічних відносин, ринку цінних паперів, державних закупівель, 

антимонопольного, конкурентного, корпоративного, транспортного, трудового, 

соціального законодавства ЄС та видів діяльності ЄС в інших сферах. У 

виданні враховані всі останні зміни до правопорядку Європейського союзу, 

широко висвітлюється практика Суду ЄС. 

 

341(4)(075.8) 

Є24                                 

Європейське право: право Європейського союзу. Кн. 3: Право зовнішніх 

зносин Європейського союзу : підручник / ред. В. І. Муравйов. - Київ: Ін 

Юре, 2015. - 408 с.  
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: Висвітлюються правові засади зовнішніх зносин Європейського 

союзу. Досліджуються правові механізми реалізації спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки ЄС, спільної торговельної політики ЄС, 

шенгенського acguis ЄС. Спеціальний розділ присвячено правовому 

регулюванню відносин України з Європейським союзом та гармонізації 

законодавства України з правом ЄС. 

 

341(4)(075.8) 

Є24                                 

Європейське право: право Європейського союзу. Кн. 4: Матеріальне право 

Європейського союзу : підручник / ред. В. І.  Муравйов. – К.: Ін Юре, 2016. 

- 400 с. 

 Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: У підручнику аналізується широкий спектр сфер регулювання в праві 

Європейського союзу, які формують матеріальне право ЄС, таких як 

енергетичне право ЄС, інформаційне право ЄС, право навколишнього 

середовища ЄС, податкове право ЄС, правове регулювання космічної 

діяльності в ЄС, правове регулювання освіти і науки в ЄС та інших. 

 

343.1(477)(075.8) 

К82                                

Кримінальний процес : підручник / ред.: О. В. Капліна, О. Г. Шило. - 

Харків: Право, 2018. - 584 с. 

Прим. всього: 4 - ЧЗ(2), АБ(2) 
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Анотація: У підручнику відображенні сучасні наукові підходи до розуміння 

поняття та системи кримінального процесу, нормативного змісту загальних 

засад кримінального провадження, визначення правового статусу його 

учасників, розуміння сутності доказів та кримінального процесуального 

доказування тощо. 

 

343.9(075.8) 

К82                               

Кримінологія : підручник / А. М. Бабенко [та ін.] ; ред.: Ю. В. Нікітін,  

С. Ф. Денисов, Є. Л. Стрельцов. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків: 

Право, 2018. - 416 с.  

Прим. всього: 4 ЧЗ (2), АБ (2) 

Анотація: У підручнику розглядаються предмет та зміст кримінології як науки, 

історія становлення кримінології в Україні, методика кримінологічних 

досліджень, механізм злочинної поведінки, кількісні та якісні характеристики 

злочинності в Україні кінця ХХ - початку ХХІ ст. Розкриваються зміст 

запобігання та протидії злочинності, протидія їй на регіональних рівнях та у 

сфері національної безпеки України. Визначаються особливості окремих видів 

злочинності, в тому числі корисливої, насильницької, з необережності, 

корупційної, у сфері екології, військовій сфері, злочинність мігрантів тощо, 

заходи протидії їй з урахуванням кримінологічних рекомендацій, оновленого 

законодавства та досвіду в протидії злочинності як вітчизняних, так і 

закордонних фахівців. 

 

343.56(477)(075.8) 

Л24                              

Лапкін  А. В.     Організація судових та правоохоронних органів України :  

навч.  посібник у схемах. - Вид. 7-ме, змін. і допов. - Харків: Право, 2018. - 

170 с.  
Прим. всього: 2 ЧЗ (2) 

Анотація: У навчальному посібнику у схематичному вигляді викладаються 

основні положення організації та діяльності органів судової влади, 

прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, досудового 

розслідування, юстиції, адвокатури і нотаріату України з урахуванням 

Конституційної реформи щодо правосуддя, оновленого законодавства про 

судоустрій і статус суддів, прокуратуру та інші правоохоронні органи за станом 

на 1 версня 2018 р. 

 

347.961(477)(075.8) 

К82                       

Нотаріат України : навч. посібник / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - 

Київ : ЦУЛ, 2018. - 332 с. 

 Прим. всього: 4 ЧЗ (2), АБ (2) 

Анотація: Висвітлює положення про організаційну побудову нотаріату в 

Україні, правову регламентацію його діяльності, принципи нотаріальної 

діяльності, завдання, загальні правила і порядок вчинення нотаріальних дій. 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%92.
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340.12(075.8) 

П30                                   

Петришин О. В.     Правова карта сучасного світу : навч. посібник /  

О. В. Петришин, О. В. Зінченко. - Харків : Право, 2018. - 508 с.  

Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються сучасна правова карта світу, 

особливості функціонування національних правових систем, що входять та 

походять із основних правових сімей сучасності - романо-германського, англо-

американського, традиційного та релігійного права. Висвітлюється коло 

питань, що стосуються формування і функціонування національних правових 

систем сучасності, особливостей їх форми держави, специфіки системи джерел 

права, системи органів державної влади, особливостей правового статусу особи 

в національних правових системах. 

 

341(4)(075.8) 

П68                       

Право Європейського Союзу : підручник / ред. Р. А.  Петров. - Вид. 8-ме, 

змін. і допов. - Київ: Істина, 2019. - 392 с. 

 Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: У підручнику стисло та доступно характеризуються усі загальні 

елементи структури ЄС, компетенція та відмінності інститутів ЄС. Автори 

знайомлять читача з усіма елементами внутрішнього ринку ЄС та змістом і 

цілями Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. 

 

349.2(477) 

П68                         

 Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в 

контексті євроінтеграції : монографія / Н. М. Хуторян [та ін.]; ред. Н. М. 

Хуторян. - Харків: Право, 2018. - 256 с. 

 Прим. всього: 3 ЧЗ (2), АБ (1)  

Анотація: У монографії розкрито методологію порівняльно-правових 

досліджень як основу гармонізації трудового законодавства України із 

законодавством ЄС, проаналізовано трудове та соціальне законодавство ЄС як 

джерело європейських стандартів, досліджено основні трудові права 

працівників за законодавством Європейського Союзу, право працівників на 

гідність та її захист в актах ЄС та законодавстві країн-членів ЄС, правове 

забезпечення права на працю працівників-мігрантів в Україні та громадян 

України в країнах ЄС. Розглянуто проблеми адаптації правового регулювання 

трудових відносин та зайнятості населення в Україні до стандартів ЄС і 

проблемні питання гармонізації законодавства України з охорони праці із 

законодавством Європейського Союзу. Приділено увагу питанням адаптації 

права соціального забезпечення України до законодавства ЄС. Проаналізовано 

та розкрито значення рішень Європейського суду з прав людини та Верховного 

Суду в процесі адаптації пенсійного законодавства України до європейських 

стандартів, досліджено питання вдосконалення системи соціального 

страхування України на випадок безробіття у контексті євроінтеграції. 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E.%20%D0%92.
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Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до національного 

трудового законодавства. 

 

342.7(076) 

П69                      

Практика застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод: стаття 6 та статття 1 Першого Протоколу : практ. 

посібник / упоряд.: В. Я. Погребняк, С. О. Кравцов. - Харків: Право, 2018. - 

196 с.  
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: У посібнику надаються витяги із рішень Європейського суду з прав 

людини щодо застосування ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та ст.1 Першого Протоколу до Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

 

346.1(075.8) 

Ш33                   

Швидка Т.І. Господарське право в схемах і таблицях : навч. посібник /  

Т. І. Швидка. - Харків: Право, 2019. - 130 с.  
Прим. всього:1 – ЧЗ (1) 

Анотація: У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових 

актів і теоретичних надбань вчених викладаються основні поняття та інститути 

господарського права. Розглянуті питання загальної та особливої частин, 

зокрема особливості діяльності, створення та припинення різних видів суб'єктів 

господарювання, укладення ними господарських договорів, а також державного 

регулювання різних видів господарської діяльності тощо. Усі положення 

систематизовані та стисло представлені у вигляді схем і таблиць. 
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