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Designing quality of life in modern economy [Текст] = 

Проектування якості життя в сучасній економіці : 5th 

International Conference Innovation and Creativity of Women, 

Warszawa, 22-23 March, 2012 / [text editor: Maciej 

Pawlowski]. – special edition. – Warszawa : Drukarnia 

Skleniarz, [2012?]. – 72, [1] с. : kolor. il. – (2+3d grafika plus 

produkt). 

 

Дубич, К. В.   Історія і теорія соціального забезпечення в 

Україні та за кордоном [Текст] : навч. посібник. Т.1 

/ К. В. Дубич. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 271, [1] с. : іл, 

табл. – Бібліогр.: с. 260–271. 

 

Дубич, К. В.   Практика соціального забезпечення 

конкретних категорій населення [Текст] : навч. посібник. 

Т.2 / К. В. Дубич. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 428, [1]  

с. : іл, табл., схеми. – Бібліогр.: с. 403–413. 

 

Лук'янихін, В. О.   Менеджмент персоналу [Текст] = 

Luk'yanyhin V. O. Management of Staff : навч. посібник : рек. 

МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ 

/ В. О. Лук'янихін. – Суми : Університетська книга, 2017. – 

590, [1] с. : табл., рис. – (Серія "Управління організацією"). – 

Бібліогр.: с. 569–573. 

 

Менеджмент громадських організацій: вибрані питання 

теорії та практики [Текст] = Managеment of non-

governmental organizations: selected questions of theory and 

practice : навч. посібник : рек. МОН України як навч. 

посібник для студ. ВНЗ / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, 

Є. В. Мішенін [та ін.] ; за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. 

Теліженка, О. А. Лук'янихіної. – Суми : Університетська  

книга, 2017. – 364, [2] с. : рис., табл. – Авт. зазначено на 

звороті тит. арк. – Бібліогр.: в кінці кожного розділу. 

 

Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : навчально-

методичний посібник / Уманський державний педагогічний 

ун-т імені П. Тичини ; уклад. Сусло Л. В. – Умань : [б. в.], 

2017. – 1 електрон. опт. диск. (СD-R) ; 700 Мб. – Режим 

доступу: 

http://library.udpu.org.ua/library_files/E_K/8027_01.rar. – 

Системні вимоги: ПК 486 або вище; Windows XP, Vista, 

Windows 7; 8 Mб ОЗУ; Ємність 4.7 гігабайти. Швидкості 

запису від 1x (1.32 Мб / сек) до 16x (21.12 Мб / сек). - Назва 

з контейнера. 

 

 

 

 



Свидрук, І. І.   Теорія організації [Текст] : підручник : 

затв. МОН України / Свидрук І. І., Миронов Ю, Б., 

Кундицький О. О. – Львів : Новий Світ, 2017. – 178, [1] c. : 

схеми, табл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: в тексті. 

 

Статистичний щорічник Черкаської області за 2016 рік 

[Текст] / Державна служба статистики України, Головне 

управління статистики у Черкаській області ; [за ред. В. П. 

Приймак ; відп. за випуск М. Г. Литвин, Л. В. Януш]. – 

Черкаси : Голов. управління статистики у Черкаській обл., 

2017. – 455, [1] с. : іл., табл. 

 

Уманська міська рада 1992-2004: підсумовуючи 

зроблене [Текст] / [Уманська міська рада, робоча група з 

узагальнення матеріалів]. – Умань : [б. в.], 2005. – 132, [1] 

c. : фотоіл., табл., схеми, діаграми. 
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