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 Юхименко П.І., Леоненко П.М.  

Історія економічних учень:  
Підручник. - К.: Знання, 2005. - 583 с.  
У підручнику вперше у вітчизняній 
літературі за новою структурою курсу 
висвітлюються питання становлення і 
розвитку економічних учень від найдавніших 
часів до сучасності. Пдіручник устаткований 
контрольними запитаннями і завданнями для 
перевірки знань студентів, словником 
основних термінів, списком рекомендованих 
першоджерел і додаткової літератури. Крім 
того, у книзі наводяться біографії 
найвидатніших учених-економістів, список 
лауреатів Нобелівської премії з економіки за 
період з 1969 по 2004 рік. За структурою і 
змістом підручник повністю відповідає 
нормативній програмі курсу "Історія 
економічних учень". Розраховано на 
студентів економічних спеціальностей, 
аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого 
цікавлять питання історії економічних учень. 

 Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та 
авторське право.- К.: Кондор, 2005.- 428 с. 

У підручнику викладена система 
інтелектуальної власності в Україні, 
подаються відомості про права і пільги 
авторів винаходів, корисних моделей тощо. 

 Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-
план: Практ. посіб. - К.: Т-во "Знання", 
КОО, 2005. - 434 с.  

Це переклад українською мовою добре 
відомого фахівцям практичного посібника із 
бізнес-планування. Він витримав видання 
багатьма мовами й успішно 
використовується тисячами читачів, які 
зацікавлені в тому, щоб навчитися складати 
бізнес-плани для підприємств, що тільки 
створюються або розвиваються. Посібник 
створено на основі Програми з 
підприємництва Кренфілдської школи 
менеджменту. У ньому в доступній формі 
даються практичні професійні поради, як 
приступити до пошуків та підготовки 



матеріалів для складання бізнес-плану, 
розкривається, яким чином у бізнес-плані 
мають бути відображені маркетинг, фінанси 
та законодавство, наводиться 20 завдань з 
діаграмами, схемами та живими прикладами 
з реальних бізнес-планів. Особлива увага 
приділена новітнім інформаційним 
технологіям із використанням можливостей 
Інтернету. Переклад здійснено з четвертого, 
переробленого і доповненого англійського 
видання. Для керівників підприємств і 
організацій, підприємців, а також для 
студентів економічних спеціальностей, 
викладачів, слухачів шкіл бізнесу. 

 Марцин В.С. Економіка торгівлі: 
Підручник. — К.: Знання, 2006. — 402 с. 

У логічній послідовності розкрито 
засадничі питання дисципліни: торгівлю в 
період розбудови ринкової економіки в 
Україні, організаційно-економічні основи 
функціонування торгових підприємств. 
Окремим блоком подано питання для 
поглибленого вивчення розділів, серед яких 
запропоновано розширені тестові завдання, 
які повертають читача до вивченого 
матеріалу, тим самим сприяючи повторенню 
і належному засвоєнню кожної наступної 
теми. Призначено для студентів вищих 
навчальних закладів економічних 
спеціальностей. 

 Варналій З.С. Мале підприємництво: 
основи теорії і практики. - К.: Т-во 
"Знання", КОО, 2005. - 302 с. 

Розглядається комплекс проблем, 
пов'язаних зі становленням та розвитком 
малого підприємництва в Україні. 
Досліджуються теоретичні засади й 
економічна природа малого підприємництва, 
його місце і роль у структурі ринкової 
економіки, тенденції та особливості розвитку 
в Україні. Значна увага приділяється 
питанням державної підтримки малого 
підприємництва, аналізу соціально-
економічних наслідків розвитку малого 
підприємництва в Україні. Розкривається 
технологія заснування власної справи.  

Розраховано на науковців, викладачів, 
аспірантів, студентів, представників органів 
державної влади та місцевого 
самоуправління, народних депутатів України 
та підприємців. 



 Семашко И.И. Сто великих женщин.- 
М.: Вече, 2005.- 576 с. 

Героинями новой книги серии "сто 
великих", являются великие женщины, как 
хорошо известные российским читателям: 
Клеопатра, Нефертити, Княгиня Ольга, 
Екатерина II, Жорж Санд и др. Данная книга 
- не исследование женской психологии, не 
размышления о предназначении женщины, 
это целая галерея истории жизни самых 
выдающихся женщин, которые могут 
рассматриваться в качестве символов своего 
времени. 

 Непомнящий Н.Н. Рисунки Наски и 
другие тайны древних.- М.: РИПОЛ 
КЛАССИК, 2003.- 288 с. 

Эта книга не оставит равнодушным 
читателя любого возраста. Автор 
увлекательно рассказывает о том, что 
происходило в глубине времен. Многие 
тайны древности, дошедшие до нас, 
приоткрыли свою завесу - автор на основе 
материалов исследователей предлагает свои 
версии раскрытия этих тайн. Для широкого 
круга читателей. 

 
 Раззаков Андрей Миронов: Баловень 

судьбы. - М.: Эксмо, 2005.- 576 с. 
Андрей Миронов... Кумир миллионов... 

Актер милостью Божьей... Он играл всегда: 
на сцене своего родного, никогда не 
предаваемого им Театра сатиры, на 
съемочных площадках кинофильмов; 
исполняя свои песни; он не переставал 
играть и в жизни, которой Господь отпустил 
ему до обидного мало лет. Миронов и умер 
на сцене, играя роль, наиболее полно 
раскрывающую суть его таланта, – Фигаро в 
бессмертной комедии Бомарше. Он прожил 
слишком много чужих человеческих жизней, 
не особо заботясь о своей собственной... 
Миронов был из плеяды тех великих русских 
актеров, для кого талант и профессионализм 
были слиты воедино, может быть, поэтому не 
чувствовалось фальши ни в одной из 
сыгранных им ролей. Может быть, поэтому 
так важно нам сейчас проследить, шаг за 
шагом, день за днем, все этапы пути этого 
Артиста в самом высоком значении слова. 



 Митителло К. Большая книга 
подарков. - М.: ЭКСМО, 2005.- 80 с. 

Учитесь делать оригинальные подарки, 
которые не стыдно преподнести близким 
людям по любому поводу, торжественному и 
не очень, в будни и праздники. Подарки 
эксклюзивные, не имеющие "двойников". 
Талантливый театральный художник Ксения 
Митителло поделилась на страницах книги 
идеями создания восхитительных изделий, 
которые вы сможете сделать своими руками, 
чтобы доставить радость друзьям и родным и 
надолго оставить в их душе ощущение 
праздника! 

 На «ты» с персональным 
компьютером. - Донецк: БАО, 2006.- 544 с. 

Книга для много работающих с 
компьютером и желающих с максимальной 
эффективностью использовать его 
возможности. Настройка и оптимизация 
операционной системы Windows XP, 
пользование файловыми менеджерами Far и 
Total Commander, тонкости популярных 
офисных программ Microsoft Word и 
Microsoft Excel, особенности работы с 
реестром и командной строкой. 

 
 

Грузин Ю.В. Чудеса техники. – 
Харьков: Ранок; Веста, 2005. - 128 с. 

 
Рассказы о развитии технического гения 

человечества - от изобретения колеса до 
создания современных средств связи. 

 Ньюбери Т. Дизайн вашего сада. - М.: 
Кладезь-Букс, 2005. - 208 с. 

Автор книги "Дизайн вашего сада" Тим 
Ньюбери, награжденный тремя золотыми 
медалями в области садового дизайна, дает 
толковые рекомендации для дизайнеров-
любителей.  

•  Советы, идеи и готовые решения по 
обустройству сада.  

•  Прекрасные варианты дизайна для 
любого участка и кошелька.  

•  Способы достижения эффективного 
изменения облика сада без особого труда. 



 Барсова А. Формула личности, или 
Как свои недостатки превратить в 
достоинства. - М.: АСТ-Пресс КНИГА, 
2004. - 320 с. 

Как понять себя, подружиться со своим 
характером, а собственные недостатки 
превратить в достоинства? Как открыть в 
себе таланты и не ошибиться в выборе 
профессии и жизненного пути? 
Как сделать судьбу своей союзницей? На эти 
и многие другие вопросы Вы найдете ответы 
в книге "Формула личности". Доступно и 
увлекательно автор рассказывает о 
соционике, или типологии личности, и 
помогает найти свою единственную и 
неповторимую формулу счастья. 

 Цвик В.Л. Телевизионная 
журналистика: История, теория, 
практика. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 382 с. 

Предлагаемое учебное издание - первый 
опыт столь подробного и всестороннего 
рассказа о современном состоянии и 
практических проблемах телевещания в 
новых социально-политических условиях 
демократической России. Это одновременно 
профессионально ориентированный 
путеводитель для тех, кто мечтает работать 
на ТВ, справочное издание для 
тележурналистов-практиков и интересная 
книга с подробным изложением современной 
ситуации на российском ТВ. 

 Гусев Г.П. Методика преподавания 
народного танца. Упражнения у станка. - 
М.: ВЛАДОС, 2005. - 208 с. 

В пособии изложена методика 
преподавания народного танца у станка. 
Учебный материал расположен 
последовательно. Даны рекомендации 
изучения упражнений, методика сочинения 
комбинаций и построения урока. Книга 
иллюстрирована, дополнена нотным 
материалом. Издание предназначено 
студентам и преподавателям 
хореографических факультетов вузов 
культуры и искусств, а также руководителям 
детских коллективов народного танца. 

 



 Как правильно выбрать профессию. - 
Донецк: БАО, 2006. - 800 с. 

Книга "Как правильно выбрать 
профессию: методики, тесты, рекомендации" 
представляет собой удобное и доступное 
пособие по выбору профессии. 

Выбирая профессию, вы выбираете 
судьбу. Как не ошибиться в выборе 
жизненного пути? Профессиональная 
консультация стоит дорого. Гораздо дешевле 
приобрести этот универсальный справочник 
современных профессий и воспользоваться 
его полезными рекомендациями. Обо всех 
профессиях на свете и эффективных 
способах их выбора читайте на страницах 
этой книги. 

 


