
НТБ КНУТД 1 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 
 
 

 

         Навчально-методичні та наукові видання 
 

 
 
 

 

 
 
УДК 347(075.8) 
Р25 
 
Ратушна, Богдана Петрівна. 

Цивільний процес : навч. посіб. /  
Б. П. Ратушна. – Львів : ЛКА, 2015. – 364 с. 

ISBN 978-617-602-152-0 
Навчальне видання розраховане на студентів, 

аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, практичних працівників юридичних 
установ. Пропонується для використання при читанні 
лекційного курсу «Цивільний процес». Воно також буде 
корисним для широкого загалу читачів, які цікавляться 
проблемами здійснення правосуддя у цивільних справах в 
Україні. 

 
 

 
 
 
 
ЧЗГВ (1) 

Умовні позначення: 
 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392),  
            АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 

ЧЗГВ – читальний зал гуманітарних видань (1-0276). 
 
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
 
 
 
 



НТБ КНУТД 2 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 
 
 
 

 
УДК 539.37+539.433 
К65 

 
Контактна взаємодія прорізаних оболонок з 

деформівними тілами : монографія / В. М. Шопа,  
І. П. Шацький, О. О. Бедзір, А. С. Величкович. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 208 с. 

ISBN 978-966-694-254-1 
Викладено результати механіко-математичного 

моделювання фрикційного контакту прорізаних оболонок та 
деформівного заповнювача. Подано розв'язки 
неконсервативних мішаних контактних задач, на основі яких 
визначено міцність, жорсткість та демпфувальну здатність 
оболонкових віброзахисних систем. 

 
 
 

 
 
 

АНЛ (1) 

 

 

 
УДК 628.3+504.4 
О-94 

 
Очистка сточных вод от соединений 

тяжелых металлов : монография / Ж. А. Сапронова 
[и др.]. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 128 с. 

ISBN 978-966-303-542-0 
В монографии проанализированы экологические 

проблемы, обусловленные техногенной эмиссией тяжелых 
металлов в гидросферу. При рассмотрении современных 
технологий очистки промышленных сточных вод от 
соединений тяжелых металлов основное внимание уделено 
сорбционным методам. В качестве эффективного 
углеродсодержащего сорбента для очистки сточных вод от 
тяжелых металлов исследован дефекат – отход сахарной 
промышленности, рациональная утилизация которого 
является актуальной экологической задачей. Предложена 
технология очистки сточных вод, установлены оптимальные 
технологические параметры процесса очистки, приведены 
рекомендации по использованию осадков, полученных в 
результате очистки сточных вод, в качестве 
порообразующей добавки при производстве керамических 
изделий. 

Монография предназначена для научных 
сотрудников, инженерно-технических работников, 
аспирантов и специалистов, занимающихся вопросами 
охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 3 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 
 

 
УДК 504.064.4:658.567.3 
Х68 
 
Хоботова, Элина Борисовна. 

Защита окружающей природной среды при 
утилизации отвальных доменных шлаков в 
производстве строительных материалов : 
монография / Э. Б. Хоботова, Ю. С. Калмыкова. – 
 Х. : ХНАДУ, 2014. – 228 с. 

ISBN 978-966-303-528-4 
В работе развито научное направление по выявлению 

полезных свойств промышленных отходов с обеспечением 
их дальнейшей утилизации в качестве строительных 
материалов. Обоснованы критерии практического 
использования твердых промышленных отходов в 
производстве вяжущих материалов. Представлены 
практические разработки, обеспечивающие сокращение 
материальных и топливно-энергетических затрат и 
характеризующиеся высоким экономическим эффектом. 

 
 

 
 
 

АНЛ (1) 

 

 

 
УДК 504(075.8) 
Ш25 
 
Шаравара, Віталій Вікторович. 

Основи екології : навч.-метод. посіб. до практ. 
занять / В. В. Шаравара, І. В. Федорчук,  
О. І. Любинський. – Кам'янець-Подільський : Рута, 
2015. – 104 с. 

ISBN 978-966-2771-71-8 
Навчально-методичний посібник підготовлений 

відповідно до програми дисципліни "Основи екології" для 
студентів вищих навчальних закладів. Він містить 
розроблені практичні заняття, зміст яких адаптований до 
вмінь і навичок, які мають бути сформовані по завершенні 
вивчення курсу "Основи екології". У кожному занятті 
наведені мета роботи, теоретичні і практичні завдання, а 
також список джерел, які знадобляться для підготовки до 
заняття.  

Окремими розділами посібника для допомоги 
студенту у вивченні навчального курсу "Основи екології" 
представлені завдання вхідного і поточного контролю у 
вигляді тестів, критерії оцінювання якості виконання 
завдань практичних занять, методичні вказівки до виконання 
завдань модульних контрольних робіт, самостійної та 
індивідуальної роботи, наведені корисні інтернет-ресурси, 
які допоможуть у підготовці і засвоєнні навчального 
матеріалу дисципліни. 
 
 

 
 
 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 4 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 
 

 
УДК 331.45(075.8) 
А24 
 
Агій, Я. Ю. 

Охорона праці у галузі : навч. посіб. /  
Я. Ю. Агій, І. М. Лях. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 
2015. – 200 с. 

ISBN 978-617-7132-33-1 
Навчальний посібник висвітлює основні законодавчі 

та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, 
міжнародні норми, системи управління охороною праці в 
організаціях, травматизм та професійні захворювання в 
галузі, розслідування нещасних випадків, актуальні 
проблеми в наукових дослідженнях, основні заходи 
пожежної профілактики на галузевих об'єктах, державний 
нагляд і громадський контроль за станом охорони праці, а 
також соціальне страхування від нещасного випадку та 
професійного захворювання на виробництві. 

Навчальний посібник «Охорона праці в галузі» 
складений за вимогами кредитно-модульної системи і 
містить короткий виклад тем лекцій, тематику семінарських 
занять та методичні рекомендації з підготовки до них, 
тестові завдання і навчальний тренінг до кожної із тем, 
перелік рекомендованої літератури. 

Для студентів вищих навчальних закладів за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр. 
 

 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 
УДК 330.15 
К63 
 

Комплексна економічна оцінка природних 
ресурсів : монографія / ред. М. А. Хвесик. – К. :  
ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 264 с. 

ISBN 978-966-02-7026-8 
У контексті стратегії сталого розвитку сфери 

природокористування України розглянуто теоретико-
методологічні засади та критерії класифікації комплексної 
економічної оцінки природних ресурсів як основи 
капіталізації природно-ресурсної сфери. Розкрито 
особливості механізмів формування й використання 
затратного та рентного підходів до економічної оцінки 
компонентів природно-ресурсного потенціалу, екологічних і 
соціальних чинників як нематеріальних активів, залучення їх 
до економічних ринкових відносин. 

Рекомендовано для наукових працівників, викладачів 
і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців, які 
цікавляться питаннями економічної оцінки та капіталізації 
природних ресурсів. 

 
 
 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 5 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 
 

 
УДК 332.012.2 
Ф79 
 

Формування конкурентоспроможного 
соціально-економічного розвитку суб'єктів 
господарювання, регіонів та держави : монографія / 
ред. О. Г. Череп. – Запоріжжя : Запорізький нац.  
ун-т, 2014. – 252 с. 

ISBN 978-966-599-456-5 
Монографія присвячена актуальним питанням 

формування конкурентоспроможного соціально-
економічного розвитку суб'єктів господарювання, регіонів та 
держави в цілому: досліджено проблеми та запропоновано 
шляхи їх вирішення на основі інноваційно-інвестиційної 
складової. Авторами проведено значну наукову роботу, 
результати якої мають як теоретичне так і практичне 
значення, а також дозволяють істотно підвищити економічну 
ефективність окремих підприємств та стабільність розвитку 
регіонів та країн в цілому. 

Для науковців, підприємців, викладачів, аспірантів та 
студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації. 

 
 
 

 
  
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 
УДК 658.15 
Т33 
 

Теоретико-прикладні аспекти формування 
фінансової стратегії розвитку суб'єктів 
господарювання, регіонів та держави : монографія / 
ред. О. Г. Череп. – Запоріжжя : Запорізький нац.  
ун-т, 2014. – 248 с. 

ISBN 978-966-599-473-2 
Монографія присвячена актуальним питанням 

теоретико-прикладних аспектів формування фінансової 
стратегії розвитку суб'єктів господарювання, регіонів та 
держави: досліджено проблеми та запропоновано шляхи їх 
вирішення на основі інноваційно-інвестиційної складової. 
Авторами проведено значну наукову роботу, результати якої 
мають як теоретичне так і практичне значення, а також 
дозволяють істотно підвищити економічну ефективність 
окремих підприємств та стабільність розвитку регіонів та 
країн в цілому. 

Для науковців, підприємців, викладачів, аспірантів та 
студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 
акредитації. 

 
 
 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 6 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 
УДК 338.2+338.43 
Б78 
 
Боковець, В. В. 

Теоретико-методичні засади управління 
корпораціями : монографія / В. В. Боковець. – К. : 
Кондор, 2015. – 206 с. 

ISBN 978-617-7278-42-8 
Монографія присвячена дослідженню теоретичних, 

методичних засад корпоративного управління. Представлено 
організаційно-економічний механізм управління 
корпорацією, визначено суб'єкти та об'єкти управління, 
функції, принципи, методи, інструменти корпоративного 
управління та охарактеризовано систему взаємодії, яка 
складається у процесі управління корпорацією. 

Особлива увага в монографії приділена 
корпоративній взаємодії та ролі комунікацій в підвищенні 
ефективності прийняття рішень в процесі корпоративного 
управління. 

Монографія буде корисною для студентів, 
магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних 
закладів та менеджерів різних управлінських рівнів 
корпорації. 

 
 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 
 

 
УДК 336.1:352 
Б91 
 
Буряченко, Андрій Євгенович. 

Фінансовий потенціал регіонального розвитку 
: монографія / А. Є. Буряченко. – К. : КНЕУ, 2013. – 
342 с. 

ISBN 978-966-483-737-5 
У монографії розкрито значення фінансового 

потенціалу у системі економічних відносин державних і 
місцевих органів влади та управління. Визначено місце та 
роль місцевих фінансів у процесі формування та 
раціонального використання фінансового потенціалу. 
Особливу увагу приділено дослідженню впливу 
урбанізаційних процесів на фінансовий потенціал регіону. 
Здійснено комплексний аналіз регіональної асиметрії 
економічного розвитку, запропоновано параметри її 
фінансового аналізу та механізми вирівнювання у 
згладжуванні диспропорцій розвитку. Розроблено пропозиції 
щодо активізації діяльності місцевої влади з нарощування та 
ефективного використання фінансового потенціалу регіону. 

Для працівників фінансових органів, фінансових 
підрозділів підприємств місцевого господарства, фахівців 
органів державної влади та місцевого самоврядування, 
наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 7 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 

 

 
 
УДК 339.9 
Д36 
 
Дергачова, Вікторія Вікторівна. 

Глобалізація за умов циклічності розвитку 
економіки і суспільства : монографія /  
В. В. Дергачова, О. М. Згуровський. – Черкаси : 
Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – 378 с. 

ISBN 978-966-493-786-0 
Розкрито теоретичні засади глобалізації в умовах 

циклічності світогосподарського розвитку. Проведено аналіз 
методологічних основ циклічності розвитку світового 
господарства; аналіз докризового стану світової економіки в 
умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів та впливу 
світової економічної кризи на динаміку процесів 
глобалізації. Визначено науково-методичні підходи до 
кількісного аналізу процесів глобалізації з урахуванням 
міжнародних співставлень та напрями розвитку 
геоекономічної та геополітичної орієнтації України на 
міжнародній арені. Розроблено механізм превентивного 
національного антикризового управління в умовах 
глобалізації та сформовано сценарій інноваційно-активного 
розвитку економіки України у посткризовий період. 

Для науковців і практичних фахівців, викладачів, 
аспірантів і студентів економічних вищих навчальних 
закладів. 

 
 

 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

 

 
УДК 330.341.1 
Р51 
 

Ринково-орієнтоване управління 
інноваційним розвитком : монографія / ред.  
С. М. Ілляшенко. – Х. : Діса плюс, 2015. – 448 с. 

ISBN 978-617-7064-99-1 
У монографії розглядаються теоретико-методологічні 

та методичні підходи до вирішення проблеми підвищення 
ефективності управління інноваційним розвитком на 
державному, галузевому, регіональному рівнях та рівні 
окремих підприємств чи установ. 

Висвітлено особливості стратегічного управління 
інноваційним зростанням в Україні, розкрито сутність 
управління інноваційним розвитком, запропоновано 
оригінальні інструменти маркетингу інновацій та 
інноваційного менеджменту промислових підприємств. 

Для фахівців у галузі маркетингу інновацій та 
інноваційного менеджменту, викладачів, аспірантів і 
студентів вищих навчальних закладів. 

 

 
 
 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 8 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 
УДК 658.012.8 
С40 
 

Система економічної безпеки: держава, 
регіон, підприємство : монографія : в 3 т. / ред.  
Г. В. Козаченко. – Луганськ : Промдрук, 2014 – . 

Т. 3. – 2014. – 337 с. 
ISBN 978-966-8606-87-8 
В монографії надано результати дослідження 

економічної безпеки за рівнями системи "держава – регіон – 
підприємство". Досліджено сучасні проблеми і напрями 
підвищення рівня фінансової безпеки небанківських 
фінансово-кредитних установ, властивості системи тіньової 
економіки та її вплив на економічну безпеку регіону, 
сутність та характер економічної безпеки у системі вищої 
освіти України. Надано концептуальний підхід до 
економічної безпеки стратегічного альянсу, напрями 
забезпечення фінансової безпеки малих підприємств. 
Показано вплив опортунізму на економічну безпеку 
підприємства. Розглянуто способи забезпечення 
узгодженості управління економічною безпекою 
інтегрованих структур промисловості та застосування теорії 
функціональних систем до системотворення в економічній 
безпеці підприємства. Розглянуто загрози економічній 
безпеці держави, основні напрями підвищення економічної 
безпеки вищих навчальних закладів України.  

Монографія розрахована на вчених, аспірантів та 
магістрантів, небайдужих до проблематики економічної 
безпеки; може стати в нагоді фахівцям, залученим до 
системи економічної безпеки. 

 

 
 
 

АНЛ (1) 
 

 

 
 

 
УДК 330.34:62-051 
К21 
 
Карпаш, Олег Михайлович. 

Інженерна діяльність в умовах сталого 
розвитку : навч. посіб. / О. М. Карпаш,  
В. С. Шейнбаум, М. О. Карпаш. – Івано-Франківськ 
: ІФНТУНГ, 2014. – 285 с. 

ISBN 978-966-694-210-7 
У виданні зроблено спробу системного викладу 

змісту і методології інженерної діяльності, пов'язаної з 
проектуванням, виготовленням, експлуатацією та 
утилізацією технічних об'єктів з урахуванням положень 
стратегії сталого розвитку суспільства і сучасних 
інформаційних енергозаощаджувальних технологій. 

Дане видання відповідає чинній навчальній програмі 
і передбачається використовувати як навчальний посібник 
для студентів інженерних спеціальностей вищих технічних 
навчальних закладів. 

 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 9 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 
 
 

 
УДК 339.9 
І-45 
 
Ільєнко, Оксана Вікторівна. 

Стратегії міжнародної економічної безпеки в 
умовах глобалізації (маркетинговий аспект) : 
монографія / О. В. Ільєнко. – К. : НАУ, 2013. –  
360 с. 

ISBN 978-966-598-831-1 
Монографія присвячена розробці теоретико-

методологічних основ міжнародної економічної безпеки з 
використанням стратегічного підходу та цілісної наукової 
концепції формування маркетингової стратегії розвитку 
міжнародного підприємництва в умовах глобалізації. 

Розрахована на аспірантів, викладачів і студентів 
вищих навчальних закладів, широкого кола підприємців, 
керівників, працівників служб маркетингу. 

 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 
УДК 658.1.012.8(477) 
Г65 
 
Гончаров, Геннадій Олександрович. 

Теоретичні та практичні основи 
вдосконалення системи економічної безпеки малого 
підприємництва в Україні : монографія /  
Г. О. Гончаров. – Полтава : Техсервіс, 2014. – 332 с. 

ISBN 978-617-7038-09-1 
Монографія містить наукове обгрунтування 

концептуальних засад, аналіз умов і шляхів формування 
системи економічної безпеки малого підприємництва як 
складової національної безпеки України. Особливу увагу 
зосереджено на комплексному підході до дослідження 
системи економічної безпеки малого підприємництва як 
сектора економіки, її складових, індикаторів виміру рівня 
економічної безпеки, методології її аналізу, класифікації 
загроз.  

Аналізуються світовий досвід, стратегічні пріоритети 
державної політики та основні концептуальні підходи до 
формування системи недержавного забезпечення 
економічної безпеки малого підприємництва; розглянуто 
основні види забезпечення економічної безпеки малого 
підприємництва; дана оцінка ефективності державної 
політики, стану недержавного забезпечення в цій сфері, дана 
оцінка сучасного рівня економічної безпеки цього сектора 
економіки. Запропоновано шляхи та заходи зміцнення 
системи економічної безпеки малого підприємництва. 

Рекомендовано органам державного управління та 
місцевого самоврядування, науковим працівникам, 
викладачам, аспірантам і студентам, які не байдужі до 
проблем економічної безпеки малого підприємництва. 

 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 10 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 
УДК 658.114(477)+334.722(477) 
Г65 
 
Гончаров, Геннадій Олександрович. 

Система економічної безпеки малого 
підприємництва в Україні : монографія /  
Г. О. Гончаров. – Полтава : Техсервіс, 2013. – 384 с. 

ISBN 978-617-7038-03-9 
Монографія містить наукове обгрунтування 

концептуальних засад, аналіз умов і шляхів формування 
системи економічної безпеки малого підприємництва як 
складової національної безпеки України. Особливу увагу 
зосереджено на комплексному підході до дослідження 
системи економічної безпеки малого підприємництва як 
сектора економіки, її складових, індикаторів виміру рівня 
економічної безпеки, методології її аналізу, класифікації 
загроз. 

Аналізуються світовий досвід, стратегічні пріоритети 
державної політики та основні концептуальні підходи до 
формування системи недержавного забезпечення 
економічної безпеки малого підприємництва; розглянуто 
основні види забезпечення економічної безпеки малого 
підприємництва, дана оцінка ефективності державної 
політики, стану недержавного забезпечення в цій сфері, дана 
оцінка сучасного рівня економічної безпеки цього сектора 
економіки. Запропоновано шляхи та заходи зміцнення 
системи економічної безпеки малого підприємництва. 

Рекомендовано органам державного управління та 
місцевого самоврядування, науковим працівникам, 
викладачам, аспірантам і студентам, які не байдужі до 
проблем економічної безпеки малого підприємництва. 

 

 
 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 
 

 
УДК 657:339.7(075.8) 
М13 
 
Мазуренко, В. І. 

Облік зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств : підручник / В. І. Мазуренко,  
Р. Д. Стаканов. – К. : ДКС центр, 2013. – 348 с. 

ISBN 978-966-2339-70-3 
Підручник "Облік зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств" складено на підставі ЗУ "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність", діючих П(С)БО, ПКУ, МКУ та 
інших нормативних документів станом на листопад  
2013 року з урахуванням змін. 

Підручник відповідає структурі і змісту програми 
курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для 
студентів, що навчаються за спеціальністю «Міжнародні 
економічні відносини», «Міжнародний бізнес». Викладений 
матеріал передбачає попереднє опанування предметів 
«Теорія бухгалтерського обліку», «Зовнішньоекономічні 

 
 

ЧЗГВ (2) 



НТБ КНУТД 11 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

зв'язки України», «Система оподаткування в Україні». 
Навчальний матеріал систематизовано у вигляді 

окремих тем, які висвітлюють питання організації та 
правового регулювання діяльності та облікового процесу 
підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин в 
Україні, порядок укладення зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів), базисні умови поставки згідно з 
ІНКОТЕРМС, правила митного оформлення, облік 
зовнішньоекономічної діяльності, особливості здійснення 
зовнішньоекономічних розрахунків та строки їх здійснення, 
облік та оподаткування експортних, імпортних, бартерних 
операцій, а також інших операцій. 

 
 
 

 

 
 
 

 
УДК 330.101.541+336.7 
Д83 
 
Дунаев, Борис Борисович. 

Благосостояние – труд, капитал и деньги: 
основы теории воспроизводства : монография /  
Б. Б. Дунаев. – 2-е изд., доп. – К. : Интердрук, 2013. 
– 231 с. 

ISBN 978-966-97384-1-7 
В книге изложены основы теории воспроизводства 

экономики страны. Рассмотрены ошибочные и 
противоречивые представления об экономических процессах 
марксистов, сторонников классической экономической 
теории, кейнсианской экономической теории и их 
последователей «монетаристов-неоклассиков» и 
«неокейнсианцев». Сформулированы законы 
функционирования экономики; законы рыночного 
равновесия стабильного, стационарного, нестабильного; 
определено монетарное регулирование равновесия 
экономики, обеспечивающее рост реального ВВП. 
Определены естественный и социальный законы изменения 
численности населения. Благосостояние населения 
выражено функцией труда, капитала, денег, структуры 
экономики и численности населения. Исследованы законы 
воспроизводства населения и роста благосостояния, 
динамика управления государственным долгом и 
неизбежность банкротства постиндустриальных экономик. 
Приведены модели расчётов воспроизводственных 
процессов на микрокалькуляторе. 

Книга рассчитана на экономистов, финансистов и 
демографов; научных работников, преподавателей, 
аспирантов, студентов, государственных служащих, 
менеджеров и бизнесменов. 

 
 
 
 
 

 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 12 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 

 
 
 

 
 
УДК 343.132(477)(06) 
Д70 
 

Досудове розслідування в Україні: 
сучасний стан та шляхи підвищення 
ефективності : матеріали наук.-практ. конференції, 
м. Миколаїв, 29 травня 2015 р. – Миколаїв : Луган. 
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2015. – 
188 с. 

Збірник містить тези доповідей учасників науково-
практичної конференції, присвяченої розгляду теоретичних і 
прикладних проблем кримінального процесу, 
криміналістики та суміжних галузей науки, що проходила  
29 травня 2015 року в м. Миколаїв. 

Для науковців, викладачів, курсантів і студентів 
вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також 
усіх, хто цікавиться сучасними проблемами правової науки. 

 
 
 

 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 
УДК 341.9 
С83 
 

Стратегія модернізації приватного права в 
сучасних умовах : зб. наук. праць / ред.:  
В. І. Король, Ю. В. Білоусов. – К. ; Хмельницький : 
Хмельницький ун-т управління та права, 2013. –  
396 с. 

ISBN 978-617-7087-24-2 
До збірника включено наукові праці з проблематики 

розвитку національного цивільного, підприємницького, 
сімейного, цивільного процесуального й господарського 
процесуального законодавства України у контексті 
модернізації регулювання майнових та немайнових відносин 
у приватній сфері, які оприлюднено на науково-
теоретичному круглому столі «Стратегія модернізації 
приватного права в сучасних умовах», який відбувся  
29 листопада 2013 року в місті Хмельницькому. 

Видання розраховане на суб'єктів нормотворчої 
діяльності, правознавців, широке коло осіб, які цікавляться 
процесами вдосконалення законодавства України у сучасних 
умовах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 13 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 

 

 
 
УДК 657.6(477)(06) 
Р64 
 

Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту 
в Україні: теорія, методологія, організація :  
зб. тез доповідей учасників XII міжнародної наук. 
конференції. – К. : Інтердрук, 2014. – 200 с. 

ISBN 978-966-8638-350 
Тези міжнародної наукової конференції містять 

результати, пошукові дослідження в галузі бухгалтерського 
обліку, аналізу та аудиту. 

Матеріали друкуються в авторській редакції. 
Максимально зменшено втручання в обсяг та структуру 
матеріалів. Редакційна колегія не несе відповідальності за 
достовірність статистичної та іншої інформації, наданої в 
рукописах та залишає за собою право не поділяти поглядів 
деяких авторів на ті чи інші питання, які розглянуті на 
конференції. 

 
 
 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 
УДК 519.7(06) 
С40 
 

Системний аналіз та інформаційні 
технології = Системный анализ и информационные 
технологии = System analysis and information 
technologies : матеріали 16-ї Міжнародної наук.-
техн. конференції SAIT 2014, Київ, 26-30 травня 
2014 р. – К. : ННК "ІПСА" ; НТУУ "КПІ", 2014. – 
464 с. 

ISBN 978-966-2748-50-5 
У збірнику розглядаються питання, що пов'язані з 

розробкою та дослідженням складних систем різної природи 
в умовах невизначеності та багатофакторних ризиків, нових 
інформаційних технологій, Grіd і систем 
високопродуктивних обчислень в науці і освіті, 
інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, 
прогресивних інформаційних технологій для потреб науки, 
промисловості, економіки та навколишнього середовища. 
Досліджуються питання сталого розвитку та оцінювання 
глобальних загроз, прогнозу та передбачення в задачах 
планування та прийняття стратегічних рішень на рівні 
регіонів, великих міст, підприємств. 

 
 
 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 14 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 
 
 

 

 
 
 
УДК 658(06) 
Е45 
 

Економічні аспекти функціонування 
підприємства: стан, проблеми, перспективи :  
зб. тез доповідей Міжнародної наук.-практ. заочної 
конференції, Черкаси, 12 березня 2014 р. – Черкаси : 
ПП Чабаненко Ю. А., 2014. – 239 с. 

ISBN 978-966-493-769-3 
Матеріали конференції висвітлюють актуальні 

проблеми функціонування економіки сучасних українських 
підприємств. Збірник рекомендується для студентів, 
аспірантів, викладачів, науковців, а також фахівцїв-
практиків, які цікавляться питаннями теорії та практики 
сучасної науки. 

 
 
 
 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

УДК 658(477)(06) 
С91 
 

Сучасні підходи до управління 
підприємством : зб. наук. праць V Всеукраїнської 
наук.-практ. конференції з міжнародною участю,  
24 квітня 2014 р. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 
2014. – 536 с. 

ISBN 978-966-493-806-5 
У збірнику наукових праць учасників V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні 
підходи до управління підприємством» з міжнародною 
участю представлено результати науково-дослідницької 
роботи з питань теоретичних та прикладних засад 
формування та розвитку конкурентоспроможності сучасного 
бізнесу; утворення та взаємозв'язку інноваційних, 
інформаційних та інвестиційних складових сучасних 
підходів до управління підприємством; макроекономічні 
аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємств в контексті міжнародної інтеграції. 

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових 
працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних 
та гуманітарних спеціальностей. 

 
 
 
 
 
 

 
 

АНЛ (1) 

   



НТБ КНУТД 15 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 
УДК 338.2(477)(06)+336.02(477)(06) 
Ф59 
 

Фінансово-економічний розвиток України 
в умовах трансформаційних перетворень : 
матеріали V всеукраїнської наук.-практ. 
конференції, 20 листопада 2015 р. – Львів : ЛКА, 
2015. – 282 с. 

ISBN 978-617-602-156-8 
У збірнику представлені тези доповідей, які 

оприлюднені на V всеукраїнській науково-практичній 
конференції "Фінансово-економічний розвиток України в 
умовах трансформаційних перетворень", яка відбулась у 
Львівській комерційній академії 20 листопада 2015 року. 

Збірник розрахований на наукових та науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів, 
студентів, аспірантів, практичних працівників і широкий 
читацький загал. 

 
 
 

 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 
УДК 330.341(06) 
М55 

Механізми регулювання соціально-
економічним розвитком в умовах глобалізації : 
матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-
конференції молодих вчених та студентів, Чернівці, 
21 березня 2014 р. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. –  
352 с. 

ISBN 978-617-7096-17-6 
Матеріали Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів 
присвячені дослідженню особливостей регулювання 
соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації. 

Праці друкуються в авторській редакції. 
Максимально зменшено втручання в обсяг та структуру 
відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе 
відповідальності за зміст і достовірність статистичної та 
іншої інформації і залишає за собою право не поділяти 
погляди деяких авторів на ті чи інші питання. 

Матеріали конференції розраховані на викладачів, 
аспірантів, студентів економічного профілю вищих 
навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями 
соціально-економічного розвитку України та інших 
європейських держав. 

 
 

ЧЗПТВ (1) 
 
 



НТБ КНУТД 16 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

УДК 330.341.1(06) 
І-66 
 

Інноваційні виміри розвитку економіки в 
умовах глобалізації : матеріали Ювілейної 
міжнародної наук.-практ. конференції, присвяченої 
70-річчю Буковинського державного фінансово-
економічного ун-ту, м. Чернівці, 15 жовтня 2014 р. 
– Чернівці : Технодрук, 2014. – 452 с. 

ISBN 978-617-7096-24-4 
Матеріали Ювілейної міжнародної науково-

практичної конференції присвячені дослідженню 
особливостей ефективного управління підприємствами в 
умовах глобальних викликів. 

Праці друкуються в авторській редакції. 
Максимально зменшено втручання в обсяг та структуру 
відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе 
відповідальності за зміст і достовірність статистичної та 
іншої інформації і залишає за собою право не поділяти 
погляди деяких авторів на ті чи інші питання. 

Матеріали конференції розраховані на викладачів, 
аспірантів, студентів економічного профілю вищих 
навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями 
соціально-економічного розвитку України та інших 
європейських держав. 

 

 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

УДК 659.1+930.85 
Р36 
 

Реклама в пам'яті культур / П. Ю. Саух  
[та ін.]. – К. : Альтерпрес, 2013 – . 

Кн. 1 : Креатив стародавніх цивілізацій. – 
2013. – 426 с. 

ISBN 978-966-542-542-7 
Книга розглядає феномен реклами під самобутнім 

кутом зору. В ній вперше фіксується подвійна природа цього 
явища, існування його у двох різновидах: реклама буття як 
універсальний спосіб адаптації людини до суспільних умов 
та комерційна реклама, специфічний інструментарій 
ринкової економіки. 

Реклама в обох її варіантах досліджується на теренах 
перших цивілізацій – Стародавнього Єгипту, держав 
Межиріччя, Близького Сходу та Малої Азії. Ці духовно 
потужні спільноти збагатили людство своїми досягненнями 
в науці й культурі, у мистецтві, ремеслах і вміннях. Вони 
також явили світові видатні зразки рекламного креативу. 

«Реклама в пам'яті культур» виконана в жанрі 
наукової публіцистики. Книга прислужиться фахівцям 
рекламної галузі у їхньому професійному зростанні, стане в 
нагоді історикам, культурологам, соціологам, представникам 
інших галузей гуманітарного знання, викладачам і студентам 
вишів. 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 17 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

УДК 504.7+550.7 
Р83 
 
Рудько, Георгій Ілліч. 

Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс 
: монографія / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – К. ; 
Чернівці : Букрек, 2014. – 336 с. 

ISBN 978-966-399-592-2 
У монографії відтворена біогеологічна історія 

формування біосфери Землі як процес безперервної 
трансформації і постійної адаптації від первинних форм 
життя до його сучасного стану еволюційним шляхом, що 
неодноразово переривався катастрофічними подіями 
природного як земного так і космічного походження. 

З появою людини почався процес тиску на біосферу, 
що в останні десятиліття привів до її руйнування і 
виникнення загрози існуванню людської цивілізації на 
Землі. Який же вихід: пристосування до умов техногену, 
кіборгізація організму чи пошуки схожих на Землю планет 
для переселення? 

Для геологів, географів, екологів, науковців, 
політиків, студентів, аспірантів, докторантів, 
старшокласників, широкого загалу читачів. 

 
 

ЧЗПТВ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 
 
 

 
УДК 658.012.8(06) 
П27 
 

Перспективи управлінської діяльності 
суб'єктів господарювання в контексті економічної 
безпеки : матеріали II Міжнародної наук.-практ. 
конфереції, Черкаси, 28-30 березня 2014 р. /  
С. Г. Натрошвілі, М. П. Денисенко [та ін.]. – Черкаси 
: ПП Чабаненко Ю. А., 2014. – 235 с. 

ISBN 978-966-493-768-6 
Матеріали конференції висвітлюють актуальні 

проблеми управління економічною політикою держави та 
суб'єктів господарської діяльності в контексті економічної 
безпеки. Збірник рекомендується для студентів, аспірантів, 
викладачів, науковців, а також фахівців-практиків, які 
цікавляться питаннями економічного розвитку держави та 
суб'єктів господарської діяльності з позицій економічної 
безпеки. 

 

 
 
 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 18 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

УДК 378.014 
Н33 
 
Натрошвілі, Світлана Геннадіївна. 

Стратегічне управління вищим навчальним 
закладом: теорія, методологія, практика : 
монографія / С. Г. Натрошвілі. – К. : КНУТД, 2015. – 
320 с. 

ISBN 978-966-7972-53-0 
В монографії викладено результати досліджень з 

актуальних питань організації стратегічного управління 
вищим навчальним закладом. Визначено роль і значення 
сучасних управлінських механізмів в процесі забезпечення 
нормального функціонування вищого навчального закладу. 
Розглядаються проблеми організації наукової, освітньої, 
маркетингової, міжнародної діяльності вищого навчального 
закладу. Запропоновано науково обгрунтовані рекомендації 
щодо оптимізації механізмів та моделей стратегічного 
управління вищими навчальними закладами в Україні з 
урахуванням сучасних соціально-економічних 
трансформацій. 

Для науковців, викладачів, держслужбовців, 
аспірантів, студентів. 

 

 
 
 

АНЛ (1) 

 

УДК 658.7(075.8)+658.012.34(075.8) 
О-64 
 

Організація та проектування логістичних 
систем : підручник / [М. П. Денисенко,  
О. С. Євсейцева, О. С. Бондаренко та ін.] ; за ред.: 
М. П. Денисенка, Л. Г. Шморгуна, В. С. Марунича. – 
2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Міленіум, 2016. –  
388 с. 

ISBN 978-966-8063-74-91 
Вісвітлено теоретичні засади та практичні 

рекомендації щодо управління матеріальними, 
інформаційними, фінансовими потоками підприємств на 
основі застосування сучасних методів проектування 
логістичних систем. Викладання матеріалу супроводжується 
графіками, таблицями, рисунками, контрольними 
запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати 
доцільність використання підприємствами логістичних 
механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення 
завдань заготівельної, виробничої, транспортної та 
розподільчої логістики, наведені конкретні приклади 
вирішення логістичних задач. 

Підручник призначено для студентів, аспірантів, 
викладачів ВНЗ, менеджерів всіх рівнів управління, 
підприємців, а також усіх, хто займається або цікавиться 
проблемами логістичної діяльності. Друге видання, в 
порівнянні з першим (2010 р.), містить основи практичного 
застосування логістики на виробництві та комплекс питань 
щодо організації та управління логістичними системами. 

 
 
 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 19 Травень-2016, Бібліодайджест 
 

 

УДК 657.05(100) 
Р64 
 

Розвиток концепції бухгалтерського обліку на 
основі інституційних підходів та бенчмаркингу : 
монографія / К. В. Безверхий [та ін.] ; за ред.  
Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2015. – 395 с. 

ISBN 978-617-581-264-8 
Розглянуто проблеми формування інтегрованого 

бухгалтерського обліку, звітності, аналізу і контролю в 
Україні, Білорусі, Росії, Молдові.  

Розрахована на широке коло читачів і повинна 
послужити всім, хто цікавиться наукою і практикою 
бухгалтерського обліку, патріотичному вихованню всіх, для 
кого незалежність України – не пустопорожній словесний 
передзвін. 

 
 
 

АНЛ (1) 


