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 Віртуальна виставка нових надходжень літератури представлена джерелами 

які поповнили фонд бібліотеки ЦНТУ у вересні-листопаді 2020 року. Для кращого 

сприйняття виставка поділена на три розділи: історія та історіографія, техніка, 

технології та сільське господарство, освіта та управління.  У межах розділу книги 

розміщені за алфавітом. На виставці представлені підручники, навчальні посібники, 

монографії та тези конференцій, українською та російською мовами. Джерела які були 

розміщені в репозитарії Центральноукраїнського національного технічного 

університету мають посилання на електронний ресурс. 

 Бібліографічний опис складено  відповідно ДСТУ 7.1: 2006. 

 Виставка буде цікава широкому колу читачів. 

 Попрацювати з паперовими джерела можна відвідавши бібліотеку ЦНТУ. 

 

Віртуальну виставку підготувала О. О. Найдьонова 

Завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом. 

  



Історія та історіографія: 
737.1:930.1(043.2) 

А43 

Актуальні проблеми нумізматики у системі 

спеціальних галузей історичної науки : V 

Міжнародна наукова конференція, 21-22 черв. 

2018 р. [Текст] : тези доп. / [редкол.: В. П. Коцур 

(голов. ред.) та ін.]. - Меджибіж ; Переяслав-

Хмельницький ; Кропивницький ; Київ : [б.в.], 

2018. - 184 с.  

Огляд : 21-22 червня 2018 року на базі 

Державного історико-культурного заповідника 

«Меджибіж» було проведено V Міжнародну 

наукову нумізматичну конференцію «Актуальні 

проблеми нумізматики в системі спеціальних 

галузей історичної науки». Організаторами 

конференції виступили Інститут історії України 

НАН України, Інститут археології НАН України, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», Центральноукраїнський національний технічний університет, 

Національна спілка краєзнавців України, Національний музей історії України, ДІКЗ 

«Меджибіж» та Університет у Білостоку. Участь у конференції взяли 64 науковці, 

краєзнавці, аспіранти, експерти-мистецтвознавці та колекціонери із 7 країн: України, 

Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови, Білорусі та Росії, в тому числі 10 докторів 

габілітованих та 12 кандидатів наук (докторів філософії). Цьогорічне наукове зібрання 

відбулося у стінах давньої фортеці у місті Меджибожі, де зустрілися професори та 

викладачі ВНЗ з Кропивницького, Переяслава-Хмельницького, Білостоку, Вроцлава, 

Харкова, Києва, Глухова, наукові співробітники музеїв Києва, Мінська, Світловодська 

та Одеси, вчені дослідницьких інститутів Братислави, Кишинева, а також фахівці з 

бібліотечної справи та мистецтвознавчої експертизи. Варто підкреслити, що цього року 

учасники конференції представляли не лише широку географію, а й різноманітний 

професійних склад. 

 Відмінністю цьогорічного наукового зібрання стало висвітлення його учасниками 

надзвичайно широкого спектру актуальних для сучасної нумізматики тем як у 

географічному, так і хронологічному вимірах. У доповідях були представлені такі 

надзвичайно важливі для сучасної України тематики, як: нумізматика античного 

Північного Причорномор’я; нумізматичні колекції державних музеїв – їх найбільш 

цінні експонати, склад та історія походження; приватна підробка грошей в Україні від 

доби Античності до Першої світової війни; монети часів Київської Русі, Волинського 

та Подільського князівств, монети Садгори, грошові реформи в Російській імперії, 

листування відомих нумізматів, бофони та нагороди УПА, сучасна українська 

нумізматика, а також питання мистецтвознавчої експертизи нумізматичних колекцій в 

Україні. 

 

 

 



737.1(477.41)(091)(083.824) 

Б43 

Бєлая, О. М.  

Каталог монетних знахідок Київщини [Текст] / 

О. М. Бєлая, Л. А. Распутіна. - Київ : Логос, 2020. 

- 92 с. - (Б-ка ж-ла "Нумізматика і фалеристика"). 

Анотація :  

Каталог відкриває історію монетного обігу 

київських земель протягом двох тисячоліть, 

включаючи як вже опубліковані, так і невідомі 

знахідки скарбів. Праця орієнтована як на 

професійних дослідників, так і на людей, що 

цікавляться нумізматикою та історією 

Київщини. 

 

 

 

930.1:353.8(477)"1941/1944" 

Г65 

Гончаренко , О. М.  

Проблема колабораціонізму на теренах 

Райхскомісаріату "Україна" та військової зони 

окупації в сучасній вітчизняній історіографії: 

інституційне визначення змісту та форм 

співпраці, основні тенденції історичних 

реконструкцій (1991–2019 рр.) [Текст] : 

[монографія] / О. М. Гончаренко ; НАН 

України, Ін-т історії України. - Київ : НАН 

України, 2020. - 188 с. - (Україна. Друга світова 

війна. 1939–1945). 

Анотація : У монографії розглядається 

комплекс проблем, пов’язаних із 

особливостями інтерпретації та реконструкції 

видів і форм колабораціонізму на теренах 

Райхскомісаріату «Україна» та військової зони окупації в період гітлерівської окупації, 

у сучасній вітчизняній історіографії. 

Книга розрахована на науковців, фахівців з історії гітлерівського окупаційного режиму, 

установленого в Україні упродовж 1941-1944 рр., усіх хто цікавиться питаннями історії 

Другої світової війни. 

 



 94:[332.2+332.3](477)"18/20" 

К82 

Криськов, А. А.  

Землеволодіння і землекористування в губерніях 

Правобережної України кінця XVIII – початку 

XX ст. [Текст] : монографія / А. А. Криськов. - 

Тернопіль : Астон, 2014. - 324 с. 

Анотація : У монографії, на основі широкого 

кола неопублікованих та опублікованих джерел, 

фахових видань, висвітлено історію 

землеволодіння та землекористування в 

губерніях Правобережної України кінця XVIII - 

початку XX ст. Проаналізовані історіографія та 

джерелознавча основа, зміни у землеволодінні та 

землекористуванні різних категорій населення 

регіону, зумовлені інкорпораційними процесами 

та аграрними реформами, вплив установ 

іпотечного кредитування на земельні відносини. 

94:664(477)"18/19" 

М82 

Москалюк, Микола.  

Розвиток переробної промисловості у 

Наддніпрянській Україні в другій половині XIX 

– на початку XX століття [Текст] : монографія / 

М. М. Москалюк. - Тернопіль : Рада, 2009. - 336 

с. 

Анотація : У монографії на широкому колі 

архівних і друкованих джерел досліджуються 

проблеми розвитку переробної промисловості 

Наддніпрянської України в другій половині XIX 

- на початку XX століття. Зокрема, автор показує 

роль українських губерній в 

сільськогосподарському виробництві Російської 

імперії. Проаналізовано становище переробної 

промисловості, показано стан матеріально- 

технічної бази промисловості, капіталізацію і 

політику держави в контексті розвитку переробної промисловості, досліджено збут 

промислової продукції, концептуальному осмисленню теми сприяє розгляд проблеми 

формування підприємців, технічної інтелігенції і робітників переробної промисловості 

в умовах ринку. 

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться 

питаннями соціально-економічної історії України. 



930.1-055.2(477)"19/20" 

О-66 

Орлова, Тетяна 

Жінка в історії України (вітчизняна історіографія 

XX – початку XXI ст.) [Текст] : монографія / Т. В. 

Орлова. - Київ : Логос, 2009. - 584 с. 

Анотація : В монографії на широкому 

історіографічному та фактичному матеріалі 

комплексно досліджено провідні тенденції 

розвитку знань із жіночих студій в Україні XX - 

початку XXI ст. На основі аналізу масиву 

публікацій вітчизняних і діаспорних науковців 

виявлені особливості відображення ролі 

жіноцтва в соціально-економічному, громадсько-

політичному та духовному житті України від 

стародавності до сучасності, виявлені 

досягнення, проблеми і перспективи подальших 

історичних розвідок. 

Для науковців, викладачів, студентів, а також 

всіх, хто цікавиться історією України та 

українською історіографією. 

 

94:[336.11:378](477)"18/19" 

П19 

Пасічник, Н. О.  

Фінансова і фінансово-правова наука і освіта в 

Наддніпрянській Україні в XIX – на початку XX 

століття [Текст] : монографія / Н. О. Пасічник. - 

Кропивницький : КОД, 2018. - 434 с. 

Анотація : Монографія присвячена еволюції 

фінансової і фінансово-правової науки і освіти в 

українських губерніях Російської імперії з 

початку XIX ст. до 1914 р. у світлі європейської 

наукової традиції. Проаналізований розвиток 

імперського державного господарювання та 

фінансово-правові ідеї державних діячів першої 

половини XIX ст., визначений їхній вплив на 

тогочасну практику фінансового управління та 

фінансову думку. Розглядається становлення і 

розвиток фінансової і фінансово-правової науки і освіти на юридичних факультетах 

Харківського, Київського та Новоросійського університетів, а також в ліцеї князя 

Безбородька та Рішельєвському ліцеї. Досліджується наукова спадщина викладачів 

університетський центрів Наддніпрянської України та виокремлюється особистий 

внесок кожного в розвиток фінансової та фінансово-правової науки і освіти.        

Монографія розрахована на науковців, фахівців у галузі історії науки і техніки.  



94(477.65)"1941/1943" 

П30 

Петренко, І. Д.  

Обком утік... : (з історії організації «всенародної» 

боротьбі проти нацистів на Кіровоградщині в 

1941-1943 рр.) [Текст] / Іван Петренко. - 

Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 508 с. - 

(Архівні документи свідчать) 

Анотація : 

 Книга спростовує численні фальсифікації та 

пропагандистські штампи тоталітарної доби щодо 

«всенародної боротьби проти фашистів під 

керівництвом комуністів» у часи нацистської 

окупації Кіровоградщини. Сотні архівних 

документів, неупереджено проаналізованих 

автором, розкривають справжню сутність як 

організаторів, так і організацію цієї боротьби. 

 

 

 

94(477.44)"19":341.485:334.73 

П44 

Подолян, Василь.  

Особливості діяльності споживчої кооперації 

Вінниччини в умовах голодомору 30-х років ХХ 

століття [Текст] / В. В. Подолян, В. П. Рекрут. - 

Вінниця : Балюк, 2008. - 420 с. 

Анотація : 

У монографії досліджуються суперечливі 

особливості діяльності споживчої кооперації 

Вінниччини в другій половині 20-х - першій 

половині 30-х років XX століття. 

Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 

 



 

001"18/20" 

П64 

Потапенко, Я. О.  

Дослідження соматичного буття людини в 

соціогуманітарних студіях кінця XIX – початку 

XXI ст.: становлення і розвиток наукових 

напрямів та концепцій [Текст] : монографія / Я. О. 

Потапенко. - Переяслав-Хмельницкий: 

Лукашевич О. М., 2012. - 420 с. 

Анотація :  

Монографія присвячена дослідженню історичної 

специфіки формування наукових напрямків та 

концепцій щодо осмислення соціокультурних 

вимірів соматичного буття людини у 

соціогуманітарних та міждисциплінарних студіях 

кінця XIX - початку XXI ст. Автором 

запропоновано власну оригінальну концепцію 

становлення та зміни наукових парадигм аналізу тілесності в історії, філософії, 

соціології, культурній антропології і культурології пізньомодерної та постмодерної 

доби. Розроблено періодизацію дослідження «дискурсу тілесності», виявлено головні 

причини «повороту до тіла» в царині соціогуманітаристики XX ст., розглянуто важливі 

наукові та суспільні чинники, котрі суттєво стимулювали інтерес до соматичної 

тематики на початоку XXI ст. у сфері міждисциплінарних студій. 

Книга розрахована на фахівців у галузі історії науки і техніки, культурології, філософії, 

соціології, студентів гуманітарних вузів та широке поле наукової громадськості.  

 

 

 

 

 

 

 



94:316.343-058.12(477.7)"1850/1917" 

Ц57 

Циганенко, Л. Ф.  

Дворянство Півдня України (друга половина 

ХVІІІ ст. – 1917 р.) [Текст] : монографія / Л. Ф. 

Циганенко. - Ізмаїл : СМИЛ, 2009. - 120 с. 

Анотація :  

У монографії досліджується широкий спектр 

проблем формування південноукраїнського 

дворянства, його роль у соціально-економічному 

розвитку та суспільно-політичному житті регіону 

у другій половині XVIII - на початку XX ст. 

Для науковців, викладачів і студентів вищих 

навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техніка, технології та сільське 

господарство: 

621.86/.87(075.8) 

В17 

Вантажопідйомна, транспортуюча та 

транспортна техніка : [Текст] : лабораторний 

практикум  : навч. посіб. / В. В. Яцун, С. О. 

Джирма, В. В. Яцун, О. В. Горцинченко ; за ред. 

В. В. Яцуна ; Центральноукраїнський 

національний технічний ун-т, Каф. Будівельні, 

дорожні машини і будівництво. - 

Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2020. - 126 с. 

Анотація : Навчальний посібник спрямований 

на більш глибоке вивчення, розуміння, уявлення 

конструкцій, елементів та процесів підйомно-

транспортних та транспортуючих машин. 

Метою даного навчального посібника є 

допомога у вивченні теоретичного курсу навчальної дисципліни "Вантажопідйомна, 

транспортуюча та транспортна техніка" шляхом виконання лабораторних робіт. 

Розглядаються конкретні роботи згідно силабусу навчальної дисципліни. 

Навчальний посібник розміщено в репозитарії ЦНТУ  

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9979 

 

621.186.3:621.791.052 

Д53 

Дмитрик, В. В.  

Сварные соединения паропроводов [Текст] : 

монография / В. В. Дмитрик. - Харьков : Майдан, 

2013. - 164 с. 

Аннотация: Рассмотрены особенности структуры 

и свойства сварных соединений паропроводов из 

теплоустойчивых перлитных сталей в исходном 

состоянии, а также после длительной 

эксплуатации в условиях ползучести. Изучены 

физико-химические процессы, протекающие в 

металле эксплуатируемых сварных соединений, а 

также связь процессов с их структурой, видами и 

механизмами повреждаемости. Обосновано 

получение структуры сварных соединений с 

улучшенными качественными характеристиками, 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9979


что обеспечивает уменьшение повреждаемости и увеличение ресурса сварных 

соединений паропроводов. 

 

620.92-049.34(075.8) 

Е62 

Енергозбереження та використання 

поновлюваних джерел енергії [Текст] : навч. 

посіб. :  Ч. 1 / О. П. Голик, Р. В. Жесан, І. В. 

Волков [та ін.] ; М-во освіти та науки України, 

Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - 

Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2020. - 192 с. 

Анотація : 

Навчальний посібник складається з двох частин. 

Частина І охоплює 4 теми, які присвячені 

використанню сонячної та вітрової енергій. 

Наведено основні законодавчі та нормативні 

акти України в галузі електроенергетики, 

методи вимірювання сонячної та вітрової 

енергій, напрямки їх використання та схеми 

підключення. Наведено приклади розрахунків 

та питання для самоконтролю.  

Посібник розрахований для студентів, що навчаються на технічних спеціальностях, 

пов’язаних з електроенергетикою, електротехнікою та електромеханікою, а також 

автоматизацією та комп’ютерно-інтегрованими технологіями. 

Навчальний посібник розміщено в репозитарії ЦНТУ  

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9295


622:681.542.35 

К64 

Кондратець, В. О.  

Автоматизація процесів керування розрідженням 

пульпи при подрібненні руди барабанними 

млинами [Текст] : монографія / В. О. Кондратець, 

О. М. Сербул, А. М. Мацуй. - Кiровоград : КОД, 

2013. - 368 с.  

 

Анотація :  

У книзі досліджені питання здійснення 

керування розрідженням пульпи при подрібненні 

руди у барабанних млинах 

магнітозбагачувальних фабрик. Розглянуто 

кульові млини з їх комунікаціями як регульовані 

об’єкти. Запропоновано алгоритми і засоби 

ідентифікації співвідношення тверде/рідке та 

системи комп’ютерного керування розрідженням 

пульпи, І'« І їх програмно-технічну реалізацію. 

Викладені результати експериментальних 

досліджень розроблених засобів і особливості їх практичної реалізації. Книга 

розрахована на широке коло науковців, спеціалістів. 

 

 

 

636(075.8) 

М23 

Манойленко, С. В.  

Тваринництво [Текст] : навч. посіб. / С. В. 

Манойленко. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 

2020. - 116 с. 

Анотація :  

У навчальному посібнику коротко викладено 

повний зміст дисципліни «Тваринництво» у 

відповідності з програмою курсу, який 

викладається студентам спеціальності 201- 

Агрономія. 

Наведено конспект теоретичних матеріалів, 

методичні рекомендації до вивчення окремих 

розділів дисципліни, запитання та завдання для 

самоконтролю знань і підготовки до іспиту. 

Посібник призначений для студентів агротехнічних спеціальностей та фахівців 

сільського господарства. 

 



 

621.397(09) 

П18 

Парсамов, С. С.  

Отечественная телевизионная промышленность 

[Текст] : Часть первая : Специализированные 

предприятия телевизионной промышленности : 

[монография] / С. С. Парсамов. - Кировоград : 

КОД, 2007. - 304 с. 

Аннотация :  

В книге историка отечественного военно-

промышленного комплекса доктора 

исторических наук, профессора С. С. Парсамова 

рассматривается одна из ключевых отраслей 

средств связи - телевизионная промышленность. 

 

 

 

22.333.2 

С48 

Слободян, С. М.  

Телевизионная диагностика лазерных пучков 

[Текст] : монография / С. М. Слободян. - Барнаул 

: Азбука, 2006. - 224 с. 

Аннотация : 

В монографии рассматриваются вопросы и 

особенности применения телевизионных 

автоматических средств для диагностики 

состояния и параметров лазерных пучков, среды 

пространства их наблюдения и оптических 

явлений, которые часто встречаются при 

наблюдении в земной атмосфере оптических 

объектов и с которыми приходится считаться при 

проектировании различных технических средств 

оптического диапазона. Освещается роль влияния 

среды наблюдения на качество и эффективность диагностики параметров пучков и 

применение телевизионных средств мониторинга параметров мощного лазерного 

излучения при его воздействии на земную атмосферу. 

Книга может быть полезна для аспирантов, научных работников и инженеров, 

студентов. 



633.62:631.5 

С82 

Сторожик, Л. І.  

Агробіологічні основи формування 

агрофітоценозів сорго цукрового як 

біоенергетичної культури в Степу та Лісостепу 

України [Текст] : монографія / Л. І. Сторожик ; 

Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН України. - Вінниця : Твори, 2018. - 264 с. 

Анотація : 

 На основі багаторічних досліджень висвітлено 

теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, що виявляється у 

встановленні закономірностей формування 

агрофітоценозів сорго цукрового як 

біоенергетичної культури та розробці елементів 

технології його вирощування в Степу і Лісостепу 

України шляхом виявлення особливостей росту, розвитку та формування 

продуктивності рослин за рахунок добору оптимального сортового сортименту 

культури, встановлення способів і строків сівби, норм висіву і способів стимуляції 

насіння залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Використання 

результатів досліджень забезпечує врожайність біомаси на рівні 67—80 т/га, 

цукристість соку - 16—18 %, вихід біоетанолу — 2,5— 3,5 т/га, при рентабельності 40 

- 70 %. 

Для науковців, студентів закладів вищої освіти, агрономів, фермерів. 

 



621-047.44(075.8) 

С87 

Струтинський, С. В.  

Аналіз процесів технологічних систем [Текст] : 

навч. посіб. / С. В. Струтинський, А. В. Кропівна ; 

Кіровоградський нац. техн. ун-т. - Кiровоград : 

КОД, 2010. - 428 с. 

Анотація : В навчальному посібнику наведені 

методи аналізу різноманітних процесів 

технологічних систем, розглянуто застосування 

спеціальних методів аналізу, зокрема гармонічного 

і спектрального аналізу процесів. Детальний аналіз 

процесів поєднано з використанням набору 

узагальнених функцій. Наведені методи аналізу 

процесів базуються на застосуванні сучасних 

інформаційних технологій та їх реалізації засобами 

сучасних математичних пакетів. Матеріали 

навчального посібника дають потужний теоретико-

практичний інструмент майбутнім спеціалістам, науково-технічним працівникам, які 

займаються розробкою, дослідженням та впровадженням високотехнологічних систем 

механіки. 

Освіта та управління: 

 

796.032(075.8) 

Є74 

Єрмолова, В. М.  

Олімпійська освіта : теорія і практика [Текст] : 

[навч. посіб.] / В. М. Єрмолова. - Київ : [б.в.], 2011. 

- 336 с. 

Анотація :  

У посібнику розглянуто історичні та теоретико-

методичні засади інтеграції олімпійської освіти в 

навчально-виховний процес школярів. Подано 

практичний матеріал з олімпійської освіти, який 

може бути використаний у навчальній та 

позакласній роботі в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Для вчителів, педагогічних працівників таборів 

відпочинку, студентів спортивних і педагогічних 

вищих навчальних закладів. 

 



378:005.6(075.8) 

І-54 

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати 

вищу освіту [Текст] = "Что такое хорошо": учимся 

ценить и оценивать высшее образование = Quality 

matters: how to value and evaluate higher education : 

навч. посіб. / [за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. 

Кайкової та ін.]. - Львів : Компанія "Манускріпт", 

2014. - 572 с. 

Анотація : Необхідною умовою ефективного 

реформування освіти є відтворення довіри 

суспільства через оприлюднення і прозорість 

процедур забезпечення якості освіти. На одному з 

семінарів з університетської автономії в Кембриджі 

проректор закладу висловився приблизно так: «На 

нашу думку, якщо хтось хоче зробити серйозні 

реформи, то йому для цього потрібні три речі: 

традиція, правильні люди і довіра». ТEMPUS-

проект «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої 

освіти – TRUST», який вже третій рік працює над рекомендаціями щодо реформи 

системи забезпечення якості вищої освіті України і над створенням інструментів її 

підтримки, недаремно має назву «ДОВІРА». 

Посилання на повний текст навчального посібника http://dovira.eu/Trust_1.pdf 

 

32.973г(4УКР) 

Р49 

Ріжняк, Р. Я.  

Розвиток інформатики та інформаційних 

технологій у вищих навчальних закладах України 

у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття 

[Текст] : монографія / Р. Я. Ріжняк. - Кiровоград : 

КОД, 2014. - 436 с. 

Анотація : Автором здійснений ґрунтовний аналіз 

розвитку наукових досліджень українським 

вченими, що проводилися упродовж другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. із класичної 

інформатики, з використання інформаційних 

технологій при організації електронного та 

дистанційного навчання, автоматизації та 

інформатизації наукових бібліотек. Автор 

аргументовано підійшов до визначення 

періодизації проведення згаданих наукових досліджень, визначив основні змістовні, 

http://dovira.eu/Trust_1.pdf


технічні та технологічні закономірності процесів, що супроводжували еволюцію 

наукової думки про визначені об’єкти досліджень. 

 

005.95:005.6-047.44 

Ш35 

Швець, І. Б.  

Комплексна оцінка якості управління персоналом 

[Текст] : монографія / І. Б. Швець, Т. В. 

Коваленко. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 160 с. 

Анотація :  

Досліджено теоретичні та методичні засади 

оцінки якості управління персоналом. 

Запропоновано систематизацію принципів 

управління якістю, що реалізуються в системі 

управління персоналом. Розроблено механізм 

матеріального стимулювання забезпечення якості 

управління персоналом у системі загального 

управління якістю на промислових 

підприємствах. Обґрунтовано методичний підхід 

до комплексної оцінки якості управління 

персоналом та систему відповідних економічних показників оцінки. Запропоновано 

метод визначення критеріїв оцінки якості управління персоналом. Обґрунтовано 

методичний підхід до розробки системи стимулювання якості управління персоналом. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних 

та технічних вищих навчальних закладів, а також для керівників та фахівців з 

управління персоналом промислових підприємств. 


