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         Навчально-методичні та наукові видання 

 

 

 

 

УДК 7.01(06) 

А43 

 

Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури = Topical problems 

of history, theory and practice of artistic culture :  

зб. наук. праць / М-во культури України, 

Національна Академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. – К. : Міленіум – . 

Вип. 37. – 2016. – 261 с. – укр., рос., англ. 

мовами. 
Запропонований увазі читачів збірник наукових праць 

є XXXVII випуском із започаткованої науковою спільнотою 

серії наукових видань. Статті збірника пропонують 

різноманітність поглядів щодо розв'язання проблем у 

сучасній художній культурі. 

Для викладачів і студентів гуманітарних вищих 

навчальних закладів, усіх, хто цікавиться розвитком 

художньої культури України. 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

Умовні позначення: 

 

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

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

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

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

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 2 Травень-Червень-2017, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

 

 
 

 

УДК 316.46(075.8) 

Н56 

 

Нестуля, Олексій Олексійович. 

Основи лідерства. Наукові концепції (від 

найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. 

посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – Полтава : 

ПУЕТ, 2016. – 277 с. 

ISBN 978-966-184-241-9 

У навчальному посібнику аналізуються погляди на 

лідерство суспільно-політичних діячів, істориків, філософів 

стародавніх цивілізацій (Єгипту, Ірану та Передньої Азії, 

Індії, Китаю, Античного світу), титанів епохи Відродження, 

творців «героїчних» теорій, перших соціологів та 

психоаналітиків. 

Для студентів, викладачів, керівників і спеціалістів у 

галузі управлінського консультування, служб управління 

персоналом, усіх, хто цікавиться проблемами лідерства. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (3) 

АНЛ (3) 

АСіМК (4) 

 

УДК 316.46(075.8) 

Н56 

 

Нестуля, Олексій Олексійович. 

Основи лідерства. Наукові концепції 

(середина ХХ – початок ХХI ст.) : навч. посіб. /  

О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 

2016. – 375 с. 

ISBN 978-966-184-229-7 
У навчальному посібнику аналізуються теорії 

лідерства середини XX ст. (теорії рис, поведінкові, 

ситуативні). Особлива увага звертається на висвітлення 

положень сучасних теорій лідерства: функціональних, 

ціннісних, харизматичних, трансформаційних, лідерства-

служіння, емоційного лідерства. 

Для студентів, викладачів, керівників і спеціалістів у 

галузі управлінського консультування, усіх, хто цікавиться 

питаннями лідерства. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (3) 

АНЛ (3) 

АСіМК (4) 
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УДК 544.6=111 

A55 

 

Andriiko, Aleksandr A. 

Many-electron electrochemical processes 

reactions in molten salts, room-temperature ionic 

liquids and ionic solutions : monographs in 

electrochemistry / A. A. Andriiko, Y. O. Andriyko,  

G. E. Nauer. – Berlin : Springer, 2013. – 167 p. 

ISBN 978-3-642-35769-5 

ISBN 978-3-642-35770-1 (eBook) 
This work is subject to copyright. All rights are reserved 

by the Publisher, whether the whole or part of the material is 

concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse 

of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on 

microfilms or in any other physical way, and transmission or 

information storage and retrieval, electronic adaptation, 

computer software, or by similar or dissimilar methodology now 

known or hereafter developed. Exempted from this legal 

reservation are brief excerpts in connection with reviews or 

scholarly analysis or material supplied specifically for the 

purpose of being entered and executed on a computer system, for 

exclusive use by the purchaser of the work. Duplication of this 

publication or parts thereof is permitted only under the 

provisions of the Copyright Law of the Publisher's location, in its 

current version, and permission for use must always be obtained 

from Springer. Permissions for use may be obtained through 

RightsLink at the Copyright Clearance Center. Violations are 

liable to prosecution under the respective Copyright Law. 

The use of general descriptive names, registered names, 

trademarks, service marks, etc. in this publication does not 

imply, even in the absence of a specific statement, that such 

names are exempt from the relevant protective laws and 

regulations and therefore free for general use. 

While the advice and information in this book arc 

believed to be true and accurate at the date of publication, neither 

the authors nor the editors nor the publisher can accept any legal 

responsibility for any errors or omissions thai may be made. The 

publisher makes no warranty, express or implied, with respect to 

the material contained herein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 

 
 

 

УДК 334.7:338.22(075.8) 

Г85 

 

Грищенко, Іван Михайлович. 

Підприємницький бізнес : підручник /  

І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2016. – 520 с. 

ISBN 978-966-349-596-5 
У підручнику висвітлюється важливість економічної 

освіти в сучасних умовах. Мета видання – систематизація 

знань про функціонування й розвиток бізнес-середовища, 

ознайомлення з особливостями заснування й здійснення 

власної справи, основами підприємницької, комерційної та 

посередницької діяльності, сутністю теоретичних і 

практичних питань, пов'язаних із веденням успішного 

бізнесу та можливостями його ефективної оптимізації. 

Видання спрямоване на професійний розвиток здібностей і 

здатностей молоді та формування в тих, хто навчається, 

необхідних професійних підприємницьких компетентностей. 

Для студентів вищих навчальних закладів 

економічних спеціальностей, викладачів, науковців, слухачів 

системи підвищення кваліфікації, керівників підприємств, 

підприємців, а також усіх, хто займається самоосвітою. 

 

 

 

ЧЗГВ(3) 

АНЛ(5) 

АСіМК(22) 

 

 
 

 

УДК 341.1/.8(477)(075.8) 

О-75 

 

Основи публічного права України : навч. 

посіб. / [А. Ю. Олійник, М. І. Кагадій, М. С. Удовик, 

Н. В. Кулак, С. В. Губарєв, О. М. Коваль,  

Є. О. Ятченко] ; за ред. А. Ю. Олійника,  

М. І. Кагадія. – К. : КНУТД ; Дніпро : Ліра ЛТД, 

2017. – 448 с. 

ISBN 978-966-383-851-9 
Розглянуто основи публічного права України. 

Проаналізовано зародження і розвиток публічного права, 

окремі галузі публічного права. 

Для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, коледжів, 

ліцеїв, які опановують юридичні знання в межах програми з 

основ правознавства в системі Міністерства освіти і науки 

України та студентів, які вивчають право в неюридичних 

навчальних закладах, викладачів, аспірантів і докторантів, 

вчителів загальноосвітніх шкіл та усіх тих, хто цікавиться 

основами правознавства. 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 54:004 

Д36 

 

Деркач, Тетяна Михайлівна. 

Теоретичні та методичні основи підготовки 

майбутніх фахівців хімічних спеціальностей 

засобами інформаційних технологій : монографія /  

Т. М. Деркач. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2013. 

– 320 с. 

ISBN 978-966-348-337-5 
Монографію присвячено проблемі інформатизації 

хімічної вищої освіти. В роботі систематизовано дані 

психологічних та педагогічних досліджень, розроблено 

теоретичну та методологічну базу ефективного застосування 

інформаційних технологій у навчанні хімічних дисциплін. 

Визначено фактори, що впливають на засвоєння хімічних 

знань, обґрунтовано педагогічні підходи та методичні 

рекомендації щодо розробки методики навчання хімічних 

дисциплін із застосуванням електронних освітніх ресурсів. 

Видання розраховане на наукових працівників, 

викладачів природничих дисциплін, аспірантів. 

 

 
 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 
 

 

УДК 621.36=111 

P93 

 

Promising materials and processes in applied 

electrochemistry : monograph / [V. Z. Barsukov,  

Yu. V. Borysenko, O. V. Linyucheva, І. V. Senyk,  

V. G. Khomenko] ; editor-in-chief V. Z. Barsukov. –  

K. : KNUTD, 2017. – 270 p. – Англ. мовою. 

ISBN 978-966-7972-79-0 
The promising processes and materials have been 

considered in such key directions of applied electrochemistry as 

electrochemical power sources, electroplating, corrosion 

protection, electrochemical sensors, modern electrochemical and 

related technologies during the last years. A state of art in these 

key directions of electrochemistry determines a progress in 

general development of science and engineering of XXI century 

and promotes to creation of essentially new types of production 

and technologies. Monograph has been recommended for 

scientists, lectors, PhD students, engineers and technicians. 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 
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УДК 675.1.02(075.8) 

Д18 

 

Данилкович, Анатолій Григорович. 

Основні матеріали і технології виробництва 

шкіри : навч. посіб. / А. Г. Данилкович. – К. : 

Фенікс, 2016. – 175 с. 

ISBN 978-966-136-419-5 
Наведено характеристику основних хімічних 

реагентів і технології переробки найпоширенішої шкіряної 

сировини – шкури великої рогатої худоби та кролів у шкіру. 

При написанні навчального посібника враховані екологічні 

аспекти щодо виконання технологічних процесів і вимог 

стандартів IS0 серії 9000. 

Призначено для бакалаврів спеціальності 161 – 

хімічні технології та інженерія освітньої програми – 

технології та експертиза шкіри і хутра. Навчальний посібник 

буде корисним також магістрам, аспірантам та інженерно-

технічним працівникам шкіряної промисловості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

УДК [006:338.4](477)(075) 

З-56 

 

Зенкін, Микола Анатолійович. 

Стандартизація, сертифікація у виробничих 

процесах та сфері послуг : навч. посіб. /  

М. А. Зенкін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін. – К. : 

Кафедра, 2017. – 326 с. 

ISBN 978-617-7301-32-4 
У посібнику викладено основні теоретичні, 

методичні та організаційні засади забезпечення організації 

діяльності підрозділів метрології, стандартизації та 

сертифікації у виробництві та сфері послуг. Особливу увагу 

приділено питанням, які пов'язані з перспективними 

напрямками стандартизації; принципами, теоретичними 

засадами та практичними рекомендаціями щодо побудови 

системи технічного регулювання України. 

Видання рекомендовано бакалаврам, магістрам та 

аспірантам вищих навчальних закладів за технічними 

спеціальностями. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 7 Травень-Червень-2017, 
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УДК 336.221.4(477) 

П44 

 

Подік, Іванна Іванівна. 

Податкова складова економічної безпеки 

України : монографія / І. І. Подік, Ю. В. Гончаров. – 

К. : Інтерсервіс, 2017. – 210 с. 

ISBN 978-617-696-586-2 
У монографії системно розглядаються актуальні 

питання теоретично-методичних засад забезпечення 

податкової безпеки України, здійснено оцінку її рівня. 

Особлива увага акцентується на визначенні місця і ролі 

податкової безпеки в системі економічної безпеки. 

Розрахована на широке коло фахівців податкових 

служб, науковців, викладачів і студентів ВНЗ і аспірантів. 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 
 

 

УДК 658.012.32(075.8) 

Г65 

 

Гончаров, Юрій Вікторович. 

Організація і стимулювання праці :  

навч. посіб. / Ю. В. Гончаров, Н. Д. Гуріна,  

Л. О. Денисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. –  

К. : Інтерсервіс, 2016. – 528 с. 

ISBN 978-617-696-431-5 
Навчальний посібник максимально адаптований до 

вимог програми дисципліни для підготовки бакалаврів 

спеціальності 073 «Менеджмент». Викладено основні наукові 

положення організації праці. Розкривається сутність 

організації, нормування і стимулювання ефективної праці на 

підприємствах. Узагальнені останні теоретичні та практичні 

розробки у цій галузі. Конкретні приклади надають 

навчальному посібнику практичну значущість. 

Посібник може бути корисним для підготовки 

бакалаврів економічних та технічних спеціальностей, а також 

для науковців і фахівців, які займаються питаннями 

організації, нормування і стимулювання праці, для 

менеджерів персоналу та підприємців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 330.46 

П78 

 

Проблеми та перспективи розвитку 

економічної кібернетики : колективна наукова 

монографія / [О. Ю. Чубукова, Н. В. Раллє,  

Н. О. Іванченко, О. О. Любіч та ін.] ; ред.  

Т. І. Олешко. – К. : ВД ТОВ "Agrar Media Group", 

2014. – 120 с. 

ISBN 978-617-646-258-3 
У монографії розглядаються актуальні проблеми 

економічної кібернетики в Україні. Обґрунтовуються 

інноваційні підходи та моделі до вивчення економіки, що дає 

змогу по-новому оцінювати специфіку функціонування 

економічних систем, аналізувати зв'язки між їхніми 

елементами, розвивати інструментарій для управління 

господарськими процесами на всіх рівнях ієрархії. 

Підкреслюється, що в сучасних умовах роль знань та 

інформаційних технологій стає вирішальною в конкурентній 

боротьбі. 

Монографія розрахована на викладачів вищих 

навчальних закладів, аспірантів, а також усіх, хто займається 

або цікавиться проблемами економічної кібернетики. 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

УДК 004.92(075.8) 

С21 

 

Сафронова, Олена Олексіївна. 

Основи двовимірної комп'ютерної графіки : 

навч. посіб. / О. О. Сафронова, К. В. Донець. – К. : 

КНУТД, 2016. – 175 с. (містить CD-додаток). 

ISBN 978-966-7972-76-9 
Навчальний посібник «Основи двовимірної 

комп'ютерної графіки» містить як основні положення 

теоретичного курсу з дисципліни «Дизайн-графіка», так і 

алгоритм виконання практичних завдань з використанням 

програм двовимірної комп'ютерної графіки Аdobе Рhotoshор, 

що сьогодні є базовою програмою для підготовки графічних 

зображень до друкування та корекції кольору сцен. У 

посібнику велика увага приділяється теоретичним основам 

комп'ютерної графіки, принципам і командам корекції 

кольору зображень, технологіям зберігання графічної 

інформації. Після кожної теми наведено контрольні питання 

для кращого засвоєння матеріалу, а також додаток, що 

містить практичні приклади використання інструментів 

програми Аdobе Рhotoshор. 

 

 

 

АНЛ (1) 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 9 Травень-Червень-2017, 
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УДК 744(075.8) 

К56 

 

Ковальов, Юрій Адіславович. 

Технічне креслення : навч. посіб. /  

Ю. А. Ковальов, С. А. Плешко. – К. : КНУТД, 2016. 

– 252 с. 

ISBN 978-966-7972-73-8 
Навчальний посібник складений на базі типової 

програми з інженерної графіки у відповідності з курсом, що 

читається в Київському національному університеті технологій 

та дизайну на кафедрі прикладної механіки та машин. Матеріал 

викладено у відповідності з СКД та держаними стандартами 

України. Містить у собі теоретичні основи геометричного та 

проекційного креслення, основні правила виконання та 

оформлення креслеників та схем. Надані запитання для 

самоконтролю, графічні задачі до кожної теми, представлені 

приклади виконання та оформлення типових креслеників за 

темами контрольних робіт. 

Посібник розрахований для студентів денної, заочної та 

заочної (дистанційної) форм навчання. 
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УДК [658.012.8:339.922](100)(06) 

І-74 

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення 

ефективності діяльності підприємств у контексті 

економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС : 

матеріали Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції, м. Київ, 27 травня 2016 р. / 

[М. С. Амбарчян, К. В. Безверхий, С. В. Бреус,  

Т. М. Булах, Т. Є. Воронкова, О. М. Бунда,  

Т. В. Гавриленко, М. П. Денисенко, О. В. Зінченко, 

В. В. Лойко, Д. М. Лойко, А. О. Мельник,  

О. М. Паливода, Н. Й. Радіонова, А. Ю. Рамський, 

М. І. Скрипник, О. О. Григоревська, Є. Б. Хаустова, 

З. Я. Шацька, В. М. Шульга, Т. М. Янковець та ін.] ; 

ред. М. П. Денисенко, А. О. Мельник,  

М. І. Скрипник, З. Я. Шацька. – К. : КНУТД, 2016. – 

216 с. – Текст укр., англ. 
У матеріалах конференції висвітлюються проблеми 

забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті 

економічної безпеки на національному, регіональному та 

макрорівні в умовах інтеграції з ЄС. Особлива увага приділена 

висвітленню проблем економічної безпеки з точки зору різних її 

складових та формуванню пропозицій щодо їх вирішення. 

Розраховано на наукових працівників, аспірантів, 

студентів економічних спеціальностей, керівників та фахівців 

підприємств різних форм власності, а також на широке коло 

читачів. 
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