
НТБ КНУТД 1 Липень-Серпень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 
 

 

         Навчально-методичні та наукові видання 

 

 

 

 

 

УДК 629.3 

Д46 

 

Динамічні властивості й стабільність 

функціонування автотранспортних засобів : 

монографія / ред.: М. А. Подригало,  

О. С. Полянський. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 204 с. 

ISBN 978-966-303-579-6 
Проведено аналіз динамічних властивостей 

автомобіля і запропоновано методи вибору потужності 

двигуна на стадії проектування. Запропоновано методи 

оцінки функціональної стабільності моторно-трансмісійної 

установки автомобіля. Обґрунтовано раціональну систему 

матеріально-технічного забезпечення надійності автомобілів. 

Видання розраховано на студентів, аспірантів і спеціалістів 

автомобільного транспорту, табл., іл. бібліогр. назв. 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

Умовні позначення: 
 

АГПВ – абонемент гуманітарних та періодичних видань (1-0179), 

АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 

АСіМК – абонемент старших і молодших курсів (ауд. 1-0389), 

ЧЗГВ – читальний зал гуманітарних видань (1-0276), 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392). 

             

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 

 

 



НТБ КНУТД 2 Липень-Серпень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

УДК 62-82(075.8) 

К84 

 

Крутіков, Геннадій Анатолійович. 

Системи гідроприводів : навч. посіб. /  

Г. А. Крутіков, М. Г. Стрижак. – Х. : НТУ "ХПІ", 

2014. – 220 с. 

ISBN 978-617-05-0151-6 
У навчальному посібнику наведено методику 

розрахунку і проектування розімкнених і замкнених 

гідроприводів. Розглянуто приводи з дросельним, релейним, 

а також з широтно-імпульсним керуванням. Докладно 

відображено питання динамічного аналізу та синтезу 

приводів. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів 

спеціальності 6.050502 «Гідравлічні машини, гідроприводи 

та гідропневмоавтоматика», для аспірантів та інженерів. 

 

 

 

 

 

 

АСіМК (1) 

 

 
 

 

УДК 658(075.8) 

С83 

 

Стратегічний аналіз : навч. посіб. /  

Г. М. Давидов [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – К. : 

Знання, 2014. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

ISBN 978-966-346-854-9 (серія) 

ISBN 978-617-07-0125-1 
У посібнику висвітлено комплекс теоретичних і 

практичних питань організації і методики стратегічного 

аналізу, розкрито сутність стратегічного аналізу та його роль 

в управлінні підприємством, методи і методику 

стратегічного аналізу. Особливу увагу приділено аналізу 

стратегії виробничої діяльності підприємства, методиці 

стратегічного аналізу формування, розміщення та структури 

капіталу підприємства, порядку проведення стратегічного 

аналізу показників проектованої фінансової звітності. 

Посібник містить задачі та практичні ситуації, тестові 

завдання і питання для самостійного опрацювання. 

Розраховано на студентів, які навчаються за 

спеціальністю "Облік і аудит". Посібник буде корисним 

також студентам інших економічних спеціальностей, 

аспірантам, економістам-практикам. 

 

 

 

 

 

АСіМК (1) 

   



НТБ КНУТД 3 Липень-Серпень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 
 

УДК 54(075.8) 

Х46 

 

Хімія : підручник / [А. В. Голубєв,  

О. А. Голуб, В. І. Лисін, І. В. Коваленко,  

Г. В. Тарасенко] ; за ред. А. В. Голубєва. – К. : 

Кондор, 2016 – . 

Ч. 1 : Загальна хімія. – 2016. – 264 с. 

ISBN 978-617-7278-76-3 
Підручник «Хімія» створено для бакалаврів у 

відповідності з освітнім стандартом для природничих та 

технічних спеціальностей. Він складається з двох частин, в 

яких в сучасній інтерпретації висвітлено необхідні уявлення 

та закономірності з курсів загальної, неорганічної, фізичної, 

органічної хімії та хімії високомолекулярних сполук. Перша 

частина присвячена висвітленню найважливіших положень 

загальної хімії. 

Розглянуті найважливіші поняття та закони хімії, 

проблеми будови атома та хімічного зв'язку, засади будови 

речовини, фізико-хімічні основи хімічних реакцій, 

найважливіші закономірності окисно-відновних процесів. 

Підручник адресовано студентам, але він може бути 

корисним також аспірантам, викладачам, учням хімічних 

ліцеїв, коледжів, технікумів, учням старших класів 

загальноосвітніх шкіл і всім працівникам, бажаючим 

розширити знання в галузі хімії. 

 

 

 

АСіМК (5) 

ЧЗПТВ (1) 

 
 
 

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 

 
 

 

УДК 621.3-192:378(477) 

У67 

 

Управління енергоспоживанням у вищих 

навчальних закладах : монографія /  

[І. М. Грищенко, В. В. Каплун, М. В. Дяченко,  

О. В. Власенко, Р. В. Каплун, Г. С. Жулай]. – К. : 

КНУТД, 2013. – 245 с. 

ISBN 978-966-82-76-98-9 
Монографія присвячена дослідженню такого 

стратегічного напряму розвитку вищих навчальних закладів 

України як енергозбереження та енергоефективність. 

Висвітлені шляхи зменшення енергоспоживання у вищих 

навчальних закладах завдяки впровадженню організаційних, 

техніко-технологічних інновацій і матеріального 

стимулювання енергоощадності та енергозбереження за 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 4 Липень-Серпень-2017, 
Бібліодайджест 

 

рахунок внутрішніх резервів. 

У книзі описано основні засади управління у сфері 

регулювання енергоефективності і енергозбереження та 

заходи з ощадного споживання енергоносіїв і води, які 

дозволяють зменшувати видатки вищих навчальних закладів 

в умовах постійного зростання тарифів і нагальної потреби 

комплексної модернізації будівель та інженерних мереж. 

Монографія розрахована на науковців, викладачів, 

аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Книга буде 

корисною для інженерно-технічних працівників закладів 

професійної освіти, слухачам системи підвищення 

кваліфікації, керівникам підприємств, установ і організацій, 

бізнесменам, а також тим, хто займається проблемами 

енергоспоживання. 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 334.7(477)(075.8) 

П32 

 

Підприємництво й бізнес-культура :  

навч. посіб. / за заг. ред. М. П. Денисенко. – Черкаси 

: Маклаут, 2013. – 150 с. 

ISBN 978-966-2200-24-9 
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-

методологічні засади підприємницької діяльності України. 

Особливу увагу приділено зростанню ролі держави в 

регулюванні підприємницької діяльності, створенню 

позитивного клімату для розширення та створення нових 

суб'єктів підприємницької діяльності, а також виокремлення 

соціальної складової підприємницької діяльності, так як вона 

є рушійною силою ціннісних орієнтацій мотивів і потреб, які 

дозволяють досягти успіху у підприємницькій діяльності. 

Підприємництво – це не сфера зайнятості, не сектор. 

Підприємництво – це спосіб життя, мислення, роботи. Саме 

такий підхід дозволить чітко сформувати необхідний набір 

знань у сучасного підприємця, мислення якого орієнтоване 

на використання новаторських підходів до майбутньої 

професійної діяльності. Успіх підприємницької діяльності 

залежить від здібностей і таланту людини, яка нею 

займається. Проте, стан нашої економіки вказує на те, що 

сучасному підприємцю бракує необхідних знань. 

Розраховано на наукових працівників, керівників, 

державних службовців, фахівців, менеджерів організацій і 

фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а 

також широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (3) 

АНЛ (2) 

АСіМК (2) 

 

 

 
 

 

 

 



НТБ КНУТД 5 Липень-Серпень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 
 

УДК 330.341.1 

І-66 

 

Інноваційна стратегія підприємства: 

особливості формування та оцінки ефективності : 

монографія / ред.: В. Г. Федоренко,  

М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова. – К. : ІПК ДСЗУ, 

2014. – 296 с. 

ISBN 978-617-6490-24-1 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні 

основи інноваційного розвитку підприємств. Особлива увага 

приділена зростанню ролі держави в регулюванні інвестицій 

національної економіки, створенню позитивного 

інвестиційного клімату для залучення вітчизняних і 

зарубіжних інвесторів, розвитку фінансових інвестицій. 

Розраховано на наукових працівників, керівників, 

державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і 

фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а 

також широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

УДК 330.322(477) 

Т33 

 

Теоретико-методологічні основи 

інвестиційно-інноваційної безпеки національної 

економіки України : монографія / за ред.:  

І. М. Грищенка, В. М. Узунова, М. П. Денисенка. – 

К. : КНУТД, 2013. – 464 с. 

ISBN 978-966-2200-17-1 

У монографії висвітлено методологічні основи 

формування економічної безпеки національної економіки, 

зокрема, інвестиційно-інноваційний аспект. Особлива увага 

приділена місцю інновацій та приватно-державному 

партнерству в економічній безпеці національної економіки, 

діагностиці стану економічної безпеки об'єктів економіки, 

методичним положенням моніторингу безпеки, 

методологічним підходам до оцінки ефективності 

інноваційних програм та проектів по забезпеченню 

економічної безпеки об'єктів національної економіки. 

Розраховано на наукових працівників, аспірантів, 

студентів економічних спеціальностей, керівників та фахівців 

підприємств різних форм власності, а також на широке коло 

читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

АНЛ (5) 



НТБ КНУТД 6 Липень-Серпень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 
 

 

УДК 677.05-8 

Ч-12 

 

Чабан, Віталій Васильович. 

Приводи в'язальних машин (нові розробки та 

елементи розрахунків) : монографія / В. В. Чабан,  

Б. Ф. Піпа, О. В. Чабан. – К. : КНУТД, 2016. – 452 с. 

ISBN 978-966-7972-58-5 
В монографії представлені результати досліджень по 

розробці нових приводів круглов'язальних, плосков'язальних, 

основов'язальних машин та рукавичних автоматів. Особливу 

увагу приділено розрахункам вказаних приводів машин та їх 

пристроям зниження динамічних навантажень. Дана оцінка 

ефективності роботи приводів. 

Монографія призначена для наукових працівників та 

спеціалістів легкого машинобудування. Матеріали, 

представлені в монографії, можуть бути також корисними 

для аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (2) 

 

 
 

 

УДК 621.314.1/.6(075.8) 

Ш14 

 

Шавьолкін, Олександр Олексійович. 

Енергетична електроніка : навч. посіб. /  

О. О. Шавьолкін. – К. : КНУТД, 2017. – 396 с. 

ISBN 978-966-7972-75-2 
У посібнику викладено навчально-теоретичний 

матеріал, який супроводжується численними прикладами. 

Розглянуто загальну структуру силових напівпровідникових 

пристроїв енергетичної електроніки, їх елементну базу і 

основні параметри. Розглянуто також схемотехніку, принцип 

дії і керування більшості сучасних силових 

напівпровідникових перетворювальних пристроїв. При цьому 

автор намагався більш детально викласти питання, що 

недостатньо відображені у літературі. 

Посібник призначений для студентів вищих 

навчальних закладів з напряму підготовки електроніка, 

енергетика, електротехніка та електромеханіка, може бути 

корисним для інженерно-технічних робітників. 

 

 

 

 

 

 

 

АСіМК (1) 

   



НТБ КНУТД 7 Липень-Серпень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 
 

УДК 621.314(075.8) 

Ш14 

 

Шавьолкін, Олександр Олексійович. 

Силові напівпровідникові перетворювачі 

енергії : навч. посіб. / О. О. Шавьолкін. – Х. : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 403 с. 
У посібнику викладено навчально-теоретичний 

матеріал, який супроводжується численними прикладами. 

Розглянуто загальну структуру силових напівпровідникових 

пристроїв енергетичної електроніки, їх елементну базу і 

основні параметри. Розглянуто також схемотехніку, принцип 

дії і керування більшості сучасних силових 

напівпровідникових перетворювальних пристроїв, що 

використовуються в електроприводі та енергетиці. При 

цьому автор намагався більш детально викласти питання, що 

недостатньо відображені у літературі. 

Посібник призначений для студентів вищих 

навчальних закладів з напрямку підготовки електромеханіка, 

електротехніка, промислова електроніка, може бути 

корисним для інженерно-технічних робітників. 

 

 

 

 

АСіМК (1) 

 

 
 

 

УДК 004:657.15(477) 

Б39 

 

Безверхий, Костянтин Вікторович. 

Інформаційний комплекс облікової системи та 

звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий,  

Т. В. Бочуля. – К. : ЦУЛ, 2014. – 184 с. 

ISBN 978-617-673-305-8 
У монографії присвячено увагу актуалізації обліково-

аналітичного забезпечення системи управління та організації 

інформаційного комплексу облікової системи на базі нових 

форм та концепцій обліку для забезпечення інформаційних 

інтересів різних груп користувачів. Розкриті теоретико-

методичні основи формування фінансової звітності України, 

виходячи із вимоги дотримуватися МСФЗ. Значну увагу 

приділено прогресивним змінам, які стали основою 

адаптивної трансформації фінансової звітності українських 

підприємств. 

Матеріал монографії рекомендований представникам 

наукової спільноти, практикам з бухгалтерського обліку, 

молодим ученим і аспірантам, викладачам вищих навчальних 

закладів, студентам економічного напряму підготовки та всім 

зацікавленим особам. 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

   



НТБ КНУТД 8 Липень-Серпень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 
 

УДК 687.12.02 

B41 

 

Bilousova, Halina. 

Methods of garment processing / H. Bilousova,  

A. Kurhanskyi, L. Maslovska. – USA : Lulu Press, Inc. , 

2017. – 290 p. – Текст укр. 

ISBN 978-1-365-73423-6 
The book provides a systematized program material on 
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