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Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

Україна. Закони. 
  Кодекс законів про працю України  : чинне 
законодавство зі змінами та доповненням станом на 
21 червня 2013 р. (офіційний текст) / Україна. 
Закони. – К. : Паливода А. В., 2013. – 120 с. – 
(Кодекси України).  
  У Кодексі станом на 21 червня 2013 року подаються 
останні зміни та доповнення, що набули чинності, згідно із 
Законами України: «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення рівності прав 
одиноких матерів та одиноких батьків» № 239-VII від 
15.05.2013 р. (стаття 232); «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реалізації державної 
антикорупційної політики» № 224-VII від 14.05.2013 р. 
(стаття 36). 
 

 
 

ЧЗГВ (1) 

 

  Проблеми стабілізації імпульсних систем 
випадкової структури зі скінченною післядією : 
монографія / В. С. Королюк [та ін.]. – Чернівці : 
Чернівецький національний  ун-т, 2010. – 240 с.
  
  Дана монографія присвячена дослідженню проблем 
стійкості та стабілізації імпульсних динамічних систем 
випадкової структури зі скінченною післядією. 
  Для наукових працівників, аспірантів, студентів 
спеціальностей «Системний аналіз», «Статистика», 
«Прикладна математика». 
 
 
 
 

 
 
 

АНТЛ (1) 
 



НТБ КНУТД 2 Травень-2014, Бібліодайджест
 

 

Піскунова, Лариса Едуардівна. 
  Безпека життєдіяльності : підручник / Л. Е. 
Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. – К. : 
Академія, 2012. – 224 с. – (Альма-матер).   
    У сучасному динамічному світі людина, 
реалізовуючи свої інтереси і можливості, нерідко 
наражається на ризики, загрози та небезпеки природного, 
техногенного і соціального характеру. Немало їх продукує і 
провокує вона сама. Тому вміння бачити всі аспекти 
середовища життєдіяльності, запобігати агресивному впливу 
зовнішніх факторів, деструктивним наслідкам своєї 
поведінки в екологічних системах і соціальних середовищах 
- важлива умова благополуччя і здоров'я соціуму. Ці питання 
становлять предметну і концептуальну основу 
пропонованого підручника. У ньому розкрито сутність і 
загальні засади безпеки життєдіяльності, джерела, фактори, 
особливості небезпек, ризиків, загроз організму і 
внутрішньому світу людини, способи протидії їм на 
індивідуальному і суспільному рівнях. 
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. 
Прислужиться фахівцям-екологам, психологам, педагогам, 
усім, хто переймається питаннями безпеки життєдіяльності 
людини. 
 

 
 

 
 

АСіМК (1) 
 

 

Рудницький, Василь Степанович. 
  Процедури моделювання та прийняття рішень 
в процесі аудиту : монографія / В. С. Рудницький, О. 
М. Бунда. – Львів : Вид-во Львівської комерційної 
академії, 2009. – 208 с. 
  У монографії викладено сутність та класифікацію 
аудиторських процедур: їх місце і роль аналітичних 
процедур в аудиті; міжнародні стандарти аудиту і надання 
впевненості та міжнародні стандарти професійної практики 
внутрішнього аудиту. Розкрито моделювання аудиторського 
процесу; моделювання аналітичних процедур в аудиті та 
імітаційне моделювання. Розглянуто процес прийняття 
рішень в аудиті та системи підтримки прийняття рішень в 
аудиті. 
 Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а 
також для бухгалтерів, аудиторів, економістів, фінансових 
менеджерів, працівників контрольно-ревізійного управління 
та податкової служби. 
 

 
 
 

АНТЛ (1) 
 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Гончаренко, Олег Вікторович. 
  Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в 
Україні  : монографія / О. В. Гончаренко. – К. : 
Алерта, 2013. – 222 с. 
  У монографії розглянуто теоретичні і практичні 
аспекти міжбюджетних відносин на місцевому рівні. 
Розкрито сутність і дано визначення поняття «міжбюджетні 
відносини на місцевому рівні», проаналізовано процес 
розвитку міжбюджетних відносин в Україні після прийняття 
Бюджетного кодексу України. Визначено фінансовий 
потенціал місцевих рад, стан розмежування доходів і 
видатків між бюджетами зведеного бюджету району, дано 
характеристику діючому розподілу повноважень між рівнями 
влади і управління та відповідному розмежуванню доходів 
між бюджетами, розглянуто зарубіжний досвід організації 
міжбюджетних відносин. 
  Для науковців, працівників фінансової системи 
України, аспірантів, студентів. 
 

 

 
АНТЛ (1) 

 

 

Скрипник, Маргарита Іванівна. 
 Бухгалтерський облік в бюджетних установах 
: навч. посіб. / М. І. Скрипник, К. В. Шиманська. – 
Житомир : ЖДТУ, 2010. – 148 с.   
  Викладено теоретичні основи та розкрито 
організаційно-методичні положення облікового 
відображення діяльності бюджетних установ. Особливу 
увагу приділено нормативно-правовим вимогам до 
організації та ведення бухгалтерського обліку в даних 
організаціях. 
  Кожна тема містить інформацію про економічну 
сутність об'єкта бухгалтерського обліку, вимоги 
законодавчих документів за відповідними видами операцій, 
характеристику первинних документів, що 
використовуються для їх оформлення, типові схеми 
відображення операцій в облікових регістрах і фінансовій 
звітності. 
 Видання призначене для підготовки студентів 
спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навчання, 
працівників органів державного казначейства, бухгалтерів 
бюджетних установ та аудиторів. 
 

 

 
ЧЗПТВ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Україна. Закони. 
 Екологічне законодавство України : станом на 
1 вересня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Істина, 
2011. – 406 с. – (Офіційні документи). 
 
  У книзі зібрані найважливіші закони, що складають 
масив екологічного законодавства України. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 
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Скрипник, Маргарита Іванівна.  
  Розвиток бухгалтерського обліку і 
внутрішнього контролю витрат та калькулювання 
собівартості продукції : монографія / М. І. 
Скрипник. – Житомир :  [Б. в.], 2011. – 732 с.  
  Монографію присвячено теоретичним та 
методологічним аспектам розвитку бухгалтерського обліку 
витрат та калькулювання собівартості. Окрему увагу 
приділено значенню бухгалтерського обліку та внутрішнього 
контролю в управлінні витратами підприємства, проблемам 
організаційного забезпечення калькулювання собівартості, 
обгрунтуванню концептуальної трансформації методології 
бухгалтерського обліку витрат і калькулювання в умовах 
постіндустріальної економіки. Розкрито методологічні 
засади калькулювання собівартості продукції на базі 
традиційних і перспективних методів. Окреслено шляхи 
інформування про витрати підприємства за рахунок розвитку 
методології бухгалтерського обліку для управління. 
  Видання призначене для докторантів, аспірантів, 
магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів 
вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми 
розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі. 
 
 

 
 

АНТЛ (1) 

 

Вєдєнєєв, Дмитро Валерійович. 
  Заручниця глобального протистояння. 
Трагедія Великого Голоду 1932-1933 рр. в Україні у 
контексті "холодної війни" (1945-1991 рр.) : 
монографія / Д. В. Вєдєнєєв, Д. В. Будков. – К. : 
Дорадо-Друк, 2013. – 232 с. – (Таємні війни: історія 
та сучасність).  
 У запропонованій монографії на основі раніше 
засекречених документів ЦК Компартії України, радянських 
органів державної безпеки, наукової та спеціальної 
літератури уперше комплексно розглянуто вплив 
інформаційно-психологічного протистояння періоду 
«холодної війни» між Заходом і Сходом на формування 
концепції «Голодомору-геноциду» 1932-1933 років в Україні. 
Причини та змістовне навантаження творення концепції 
«штучного голоду» подаються авторами на широкому тлі 
запеклої психологічної війни між двома воєнно-політичними 
блоками. Висвітлюються, зокрема, зусилля центрів 
ідеологічної та інформаційної боротьби, радянологів та 
офіційної радянської історіографії, спеціальних служб 
західних держав та СРСР, закордонних центрів українських 
націоналістів з використання теми Голоду 1932- 1933 рр. у 
глобальному протистоянні зі своїми противниками.  
 

 

 
 
 

АНТЛ (1) 
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  Статистичний щорічник України за 2012 
рік : щорічник. – К. : Август Трейд, 2013. – 551 с.
  
  У Статистичному щорічнику вміщено дані про 
соціально-економомічне становище України у 2012 році 
порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники 
системи національних рахунків, матеріального виробництва, 
фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні 
показники країн свігу. 
  Розрахований на широке коло читачів. 
 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Тези доповідей Ювілейної Всеукраїнської 
наукової конференції молодих вчених та студентів, 
присвяченої 80-річчю КНУТД "Наукові розробки 
молоді на сучасному етапі", 22-23 квітня 2010 р. : 
наукове видання. – К. : КНУТД, 2010 –     . 
  Т. 2. –  2010. – 386 с.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ЧЗПТВ (1) 

 

 

  Тези доповідей ІХ Ювілейної Всеукраїнської 
наукової конференції молодих вчених та студентів, 
присвяченої 80-річчю КНУТД "Наукові розробки 
молоді на сучасному етапі", 22-23 квітня 2010 р. : 
наукове видання. – К. : КНУТД, 2010 –     . 
  Т. 3. –  2010. – 387 с.  
  
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової 
конференції молодих учених та студентів : наукові 
розробки молоді на сучасному етапі, 25-26 квітня. – 
К. : КНУТД, 2013 –     . 
  Т. 1. –  2013. – 423 с. 
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    Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової 
конференції молодих учених та студентів : наукові 
розробки молоді на сучасному етапі, 25-26 квітня. – 
К. : КНУТД, 2013 –     . 
    Т. 2. –  2013. – 401 с. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЧЗПТВ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової 
конференції молодих учених та студентів : наукові 
розробки молоді на сучасному етапі, 25-26 квітня. – 
К. : КНУТД, 2013 –     . 
    Т. 3. –  2013. – 433 с.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ЧЗПТВ (2) 

 
Умовні позначення: 
 АГПВ  – абонемент гуманітарних та періодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АСіМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічної літератури (ауд. 1-0419), 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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Роботи професорсько‐викладацького складу 
Університету 

 

  Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних 
видів одягу : навч. посіб. / [М. В. Колосніченко. Л. І. 
Зубкова, К. Л. Пашкевич, Т. О. Полька, Н. В. 
Остапенко, І. В. Васильєва, О. В. Колосніченко]. – К. 
: Профі, 2014. – 386 с. 
   
 У навчальному посібнику надано відомості щодо 
проектування виробів різного асортименту і призначення, 
наведено структуру дизайн-проектування одягу, розглянуто 
питання забезпечення ергономічних вимог до виробів. 
Навчальний посібник призначено для студентів вищих і 
середніх навчальних закладів, майбутніх фахівців в галузі 
проектування виробів легкої промисловості. 
 
 

 
 
ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

Березін, Леонід Миколайович. 

 Теоретична механіка : в 3 т. : навч. посіб. / Л. 
М. Березін. С. О. Кошель, Г. В. Кошель. – К. : ЦУЛ , 
2014 –     . 
  Т. 2 : Кінематика : збірник контрольних 
завдань. –  2014. – 92 с. 
  Посібник містить контрольні завдання з основних тем 
розділу Кінематика дисципліни Теоретична механіка. 
Наведено теоретичні відомості в конспективній формі, 
докладне методичне забезпечення щодо виконання завдань та 
приклади їх розв'язування з ґрунтовними поясненнями.   
 Розглядаються наступні розділи кінематики: кінематика 
матеріальної точки; поступальний рух та обертання твердого 
тіла навколо нерухомої осі; складний рух точки; плоский рух 
твердого тіла (кінематичний аналіз аналітичним методом); 
рух плоского механізму (кінематичний аналіз графо-
аналітичним методом плану швидкостей та прискорень); руху 
твердого тіла, що котиться без ковзання по нерухомій 
поверхні при наявності нерухомої точки (сферичний рух). 
 Посібник може бути використаний для 
загальнофахової підготовки студентів вищих технічних 
навчальних закладів усіх форм навчання, корисний у формі 
довідниково-методичного посібника для магістрів, аспірантів, 
інженерно-технічних працівників при самостійному вивченні 
основ або поглибленні знань з Теоретичної механіки.  
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