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Микитенко, Вікторія Володимирівна.  
 Економічна безпека промисловості : цільовий 
функціонал та технології управління : монографія / 
В. В. Микитенко, О. О. Демешок.  К. : Вид-во ПП 
Вишемирський В. С., 2012.  650 с. 
 
  Монографію присвячено аналізу можливостей 
еволюційного розвитку національної промисловості та 
досягнення збалансованої її функціонування на засадах 
реалізації оригінальної концепції формування алокаційно-
інверсійного механізму управління забезпеченням 
економічної безпеки, розробленого за використання 
технологій об’єктно-цільового управління загально-
економічним відродженням державі. 
 
 

 
 

ЧЗГИ (1) 
 

 
 

Корчовий, Василь.  
  Скульптура / В. Корчовий.  К. : [Б.и.], 2002.  
48 с. 

 
ЧЗЕТИ (1) 

 

 
Умовні позначення: 
 ЧЗГИ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392). 
 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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  Статистична обробка результатів вимі-
рюваннь та експериментальних даних в 
текстильній промисловості : навч. посібник / [О. Б. 
Демківський, С. М. Краснитський, Ю. М. 
Пилипенко, А. М. Слізков].  К. : ТОВ "Конус-Ю", 
2012.  106 с.  
 

  В навчальному посібнику сформульовано основні 
принципи проведення активного та пасивного експерименту. 
Сформульовано принципи побудови математичних моделей 
процесів різної природи, наведено основні поняття та 
співвідношення теорії ймовірності та математичної 
статистики. Розглянуто можливість обробки статистичних 
даних, отриманих в результаті проведення експериментів. 
Причому розглянуто підходи для обробки детермінованих 
даних, незалежних випадкових величин та випадкових 
часових рядів. 
  Розраховано на студентів спеціальності 7.091803 -  
«Прядіння натуральних та хімічних волокон», аспірантів, 
викладачів, а також усіх бажаючих професійно обробляти 
статистичні дані. 
  

 
АНТЛ (1), 
ЧЗЕТИ (2), 
АСиМК (2) 
 

 
 

 Комплекс навчально-методичного супрово-
дження дисципліни релігієзнавство (для денної, 
заочної та дистанційної форми навчання) : навч. 
посібник / виконав. Л. А. Чекаль.  К. : Вид-во 
"Comp&copy company", 2012.  98 с. 
   
 

 
АНТЛ (1), 
ЧЗЕТИ (2) 
 

 

Умовні позначення: 
 ЧЗГИ  – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 АНТЛ – абонемент науково-технічних видань (ауд. 1-0419), 
 АСиМК – абонемент для студентів старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273), 
 ЧЗЕТИ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392). 
  
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 

 



НТБ КНУТД 3 Вересень-2012, Бібліодайджест
 

 
 

 Комплекс навчально-методичного супрово-
дження дисципліни філософія (для денної, заочної 
та дистанційної форми навчання) : навч. посібник / 
виконав. Л. А. Чекаль.  К. : Вид-во "Comp&copy 
company", 2012.  98 с. 
 

 
АНТЛ (1), 
ЧЗЕТИ (2) 
 

 

  

 Екологічно орієнтовані технології вироб-
ництва шкіряних та хутрових матеріалів для 
створення конкурентоспроможних товарів : 
монографія : в 2-х ч. / ред. А. Г. Данилкович.  К. : 
Фенікс, 2011-     . 
  Ч. 1 : Екологічно орієнтовані технології вироб-
ництва шкіряних та хутрових матеріалів / А. Г. 
Данилкович [та ін.].  2011.  438 с. 
 

  Монографію розраховано на викладачів, науковців, 
аспірантів та студентів профільних ВНЗ, фахівців шкіряної та 
хутрової галузей.  
  У монографії наведено теоретичне обгрунтування 
результатів розробки екологічно орієнтованих технологій 
виробництва шкіряних і хутрових матеріалів. Видання може 
бути використано для вдосконалення існуючих і розробки 
нових технологій шкіряного та хутрового виробництва.   
 

 
 
АНТЛ (3), 
ЧЗЕТИ (3), 
АСиМК (4) 
 

 

 

Білик, Марія Дмитрівна. 
 Фінансові результати діяльності малих 
підприємств: оцінка та прогнозування : монографія / 
М. Д. Білик, Т. О. Білик.  280 : ТОВ "ПанТот", 2012. 
 280 с. 
  Монографія присвячена теоретичним і практичним 
проблемам формування, розподілу і використання фінансових 
результатів малих підприємств. Уточнено визначення поняття 
фінансові результати, розкрито особливості розрахунку 
фінансових результатів малих підприємств, управління їх 
доходами, витратами, прогнозування прибутку, напрями 
планування, удосконалення формування і розподілу прибутку. 
 Для науковців, працівників управлінських структур, 
керівників і фахівців малих підприємств, викладачів, 
аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. 

 
 
 

АНТЛ (1) 
ЧЗГИ (1), 
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Захарін, Сергій Володимирович.  
 Інвестиційне забезпечення інноваційно-
технологічного розвитку економіки  :  монографія / 
С. В. Захарін.  К. : КНУТД, 2011.  323 с. 
  

  В монографії викладено результати досліджень з 
актуальних питань інвестиційного забезпечення інноваційно-
технологічного розвитку економіки. Визначено роль і 
значення інвестицій в процесах інноваційно-технологічного 
розвитку. Розглядаються проблеми організації інвестиційного 
процесу, перспективи удосконалення державної інвестиційної 
політики, підтримки інноваційно-технологічної активності 
підприємств. Запропоновано науково обгрунтовані  
рекомендації щодо оптимізації параметрів регулювання 
інвестиційної та інноваційної діяльності в умовах 
посткризового розвитку. Для науковців, викладачів, 
держслужбовців, аспірантів, студентів.   
 

 
 

 
ЧЗГИ (1) 

 

 


