
НТБ КНУТД 1 Січень-Лютий-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

 
 

         Навчально-методичні та наукові видання 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 340.1"20"(06) 

П75 

 

Пріоритети розвитку юридичних наук у 

XXI столітті : матеріали круглого столу (30 травня 

2016 р.) / ред.: С. В. Губарєв, О. О. Лов'як,  

М. І. Кагадій. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 

2016. – 126 с. 

ISBN 978-617-7373-58-1 
Збірник містить матеріали доповідей учасників 

круглого столу «Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI 

столітті», який проходив 30 травня 2016 року. Круглий стіл 

присвячений пошуку шляхів удосконалення актуальних 

проблем та розвитку юридичних наук. 
 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

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). 

             

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 

  

 

 

 



НТБ КНУТД 2 Січень-Лютий-2018, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 

 

УДК 615.012(075.8) 

Т38 

 

Технологічне обладнання фармацевтичної 

та біотехнологічної промисловості : підручник / 

М. В. Стасевич [та ін.]. – Львів : Новий Світ - 2000, 

2017. – 410 с. 

ISBN 978-966-418-287-1 
У підручнику авторами узагальнено і систематизовано 

великий матеріал щодо обладнання вітчизняного та закордонного 

виробництва, яке застосовується на фармацевтичних і 

біотехнологічних підприємствах, зокрема матеріалів для 

виготовлення апаратів, технологічних особливостей та 

конструктивних елементів апаратури, гідродинамічних процесів, 

процесів подрібнення, просіювання, переміщення, змішування, 

дозування, таблеткування, виробництва ін'єкційних лікарських, 

засобів, а також сорбції, екстракції, перегонки, кристалізації, 

сушіння, випарювання. Представлено характеристику новітніх 

автоматизованих та напівавтоматизованих систем 

фармацевтичних і біотехнологічних процесів. Приведено 

технологічні розрахунки для вибору устаткування. 

Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей. 

Може бути корисним для студентів хімічних спеціальностей, а 

також технічного персоналу фармацевтичної та біотехнологічної 

промисловості. 

ЧЗПТВ (2) 

АСіМК (5) 

АНЛ (3) 

 

 
 

 

УДК 141.7 

К79 

 

Кремень, Василий Григорьевич. 

Философия человекоцентризма в стратегиях 

образовательного пространства : монография /  

В. Г. Кремень. – Москва : Российская академия 

образования, 2013. – 184 с. 
В монографии В. Г. Кременя, Президента Национальной 

академии педагогических наук Украины, иностранного члена 

Российской академии образования, впервые в истории украинской 

обществоведческой мысли анализируется концепт 

человекоцентризма - нового качества философского понимания 

человека. На основе углубленного изучения современных 

достижений информационных технологий, генетики, медицины, 

науки в целом автор показывает актуальность философии 

человекоцентризма как ответа на вызовы современного 

глобального мира. Философия человекоцентризма предстает 

новым типом метамировоззрения, непосредственно касающегося 

высших смыслов бытия человека. Этой философией должны быть 

обусловлены приоритеты отечественного образования, 

детерминированы национальные проекты подготовки творческой 

личности, способной к инновационной деятельности в 

украинском обществе XXI века - «обществе знаний». 

Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов, 

студентов, работников социогуманитарной сферы, всех, кто 

интересуется проблемами образования, культуры, 

инновационного мышления, перспективами дальнейшего развития 

человека. 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 3 Січень-Лютий-2018, 
Бібліодайджест 

 

 
 
 

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

УДК 725.381.3 

К44 

 

Кисіль, Світлана Сергіївна. 

Принципи архітектурно-планувальної 

організації багатоповерхових автостоянок : 

монографія / С. С. Кисіль. – Київ : КНУТД, 2018. – 

168 с. 

ISBN 978-617-7239-34-4 
Монографія присвячена: проблемам системного 

зв'язку функціонально-планувальних, конструктивних, 

інженерно-технологічних рішень формування архітектури 

споруд багатоповерхових автостоянок із урахуванням їх 

доцільного просторового розміщення у структурі міст, 

доступності, безбар'єрності, універсальності і 

багатофункціональності планування, художньо-естетичного 

візуального сприйняття, методичним підходам до оцінки 

економічної ефективності та екологічної компенсації 

забруднення навколишнього середовища від переміщення 

автомобілів у них. 

Висвітлені соціально-економічні передумови 

становлення споруди багатоповерхової автостоянки у 

типологічному ряді, узагальнено світовий і вітчизняний 

досвід проектування і будівництва та удосконалено існуючу 

класифікацію багатоповерхових автостоянок із введенням 

нових ознак. 

Розроблено і запропоновано пропозиції з 

номенклатури перспективних типів багатоповерхових 

автостоянок: монофункціональні – без автообслуговування та 

багатофункціональні – з автосервісом. 

Монографія становить інтерес як для архітекторів, так 

і для будівельників-науковців, проектувальників, викладачів, 

аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, які 

проходять підготовку за фахом «Архітектура», 

«Будівництво» та «Дизайн». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 4 Січень-Лютий-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

УДК 657.1(075.8) 

Б94 

 

Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях : 

навч. посіб. / [О. В. Зінченко, М. І. Скрипник,  

С. В. Бреус, О. М. Бунда, О. О. Григоревська,  

М. М. Матюха, Н. Й. Радіонова, Є. Б. Хаустова,  

В. С. Амбарчян, К. В. Безверхий] ; за ред.  

М. І. Скрипник. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 340 с. 

ISBN 978-617-673-688-2 
У навчальному посібнику розкрито питання теорії 

бухгалтерського обліку, методики фінансового обліку та звітності 

в підприємницькій діяльності, а також питання організації і 

методики проведення контролю об'єктів бухгалтерського обліку. 

Навчальний посібник у схемах і таблицях розроблено у 

відповідності до навчальних програм за дисциплінами 

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Аудит» для 

студентів, що здобувають вишу освіту першого (бакалаврського) 

рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування та у 

відповідності до навчальних програм за дисциплінами 

«Бухгалтерський облік», «Облік і аудит» для студентів, що 

здобувають вишу освіту першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування,  

073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність. 

Форма подання матеріалів у навчальному посібнику 

сприятиме ефективному викладанню лекційних питань та 

підвищенню якості їх засвоєння у студентів через наявність 

переліку питань для самоконтролю, тестових завдань, прикладів 

вирішення типових задач за темами. 

Матеріали нормативного характеру навчального посібника 

у схемах і таблицях грунтуються на нормативній базі України 

станом на 01.11.2017 р. 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

УДК 65.012.32:378 

М79 

 

Моргулець, Оксана Борисівна. 

Управління вищим навчальним закладом як 

суб'єктом ринку : монографія / О. Б. Моргулець. – 

Київ : КНУТД, 2017. – 454 с. 

ISBN 978-966-7972-86-8 
Монографія присвячена науково-методологічному 

розв’язанню проблеми управління вищим навчальним закладом як 

суб’єктом ринкових відносин в умовах формування 

інформаційного суспільства. Досліджено економічну сутність 

освітніх послуг як специфічного виду діяльності і товару. 

Визначено тенденції розвитку вищих навчальних закладів України. 

Особливу увагу приділено розробці методологічних та методичних 

положень процесно-цільового управління вищим навчальним 

закладом на підприємницьких засадах, системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності, оцінювання рівня 

автономії й ефективності управління та стратегічного розвитку 

закладу вищої освіти в умовах конкурентного середовища. 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 5 Січень-Лютий-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

УДК 658.14/.15+657.1 

Д38 

 

Детермінанти сталого розвитку 

підприємств в умовах турбулентності : колективна 

монографія / [М. М. Матюха, Н. Й. Радіонова,  

О. О. Григоревська, О. В. Зінченко, М. І. Скрипник, 

А. О. Саюн, К. В. Фокіна-Мезенцева, О. М. Бунда,  

Є. Б. Хаустова, К. В. Безверхий, Т. М. Сльозко,  

Н. П. Борецька, О. В. Ольшанська, В. В. Подольна] ; 

за ред. М. І. Скрипник. – Київ : КНУТД, 2017. –  

332 с. – Текст укр., англ., пол. 

ISBN 978-617-7506-04-0 
У монографії розглядаються теоретичні і практичні аспекти 

проблем розвитку обліково-контрольного та аналітичного 

забезпечення управління сучасними підприємствами. Висвітлено 

питання теорії та практики економічного аналізу у формуванні 

конкурентної стратегії підприємств. Обгрунтовано напрями 

використання аудиту у контексті дослідження поточних та 

перспективних тенденцій розвитку економіки. Обгрунтовано роль 

звітності у підвищенні ефективності функціонування суб'єктів 

підприємницької діяльності. Запропоновано шляхи розв'язання 

проблем управління розвитком соціально-економічних систем в 

умовах післякризового відновлення. 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

УДК 657.1(477)+336.21(477) 

Г20 

 

Гармонізація бухгалтерського обліку та 

оподаткування на підприємствах України в 

контексті нормативів ЄС : монографія /  

К. В. Безверхий [та ін.]. – Київ : АртЕк ; ДУІТ, 2018. 

– 418 с. 

ISBN 978-617-7458-32-5 
У монографії розглянуто сучасні аспекти гармонізації 

українського законодавства і практики бухгалтерського обліку, 

звітності, оподаткування, окремі аспекти аудиту у відповідності до 

Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом від 2014 

року. Проаналізовано зміст профільних директив ЄС, подано 

методику трансформації вітчизняних форм фінансової звітності до 

нормативів ЄС. Приділено увагу досвіду європейських країн в 

організації обліково-звітного процесу. Розглянуто особливості 

побудови нефінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, 

методику обліку і звітності суб'єктів малого бізнесу, аспекти 

облікового забезпечення прямого і непрямого оподаткування в 

країнах ЄС, перспективи адаптації до умов України. 

Монографія розрахована на дослідників проблем розвитку 

вітчизняних систем фінансового обліку, звітності, оподаткування в 

умовах європейської інтеграції. Книга може бути корисною 

викладачам і студентам ВНЗ з метою навчального процесу. 

Матеріал монографії подано в авторській редакції. 

Відповідальність авторів монографії за наведений матеріал у розділах 

позначена у змісті монографії. 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 6 Січень-Лютий-2018, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 
 

 

УДК 539.19(075.8) 

А18 

 

Авдонін, Костянтин Вікторович. 

Фізика : навч. посіб. / К. В. Авдонін,  

О. В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин. – Київ : КНУТД, 

2016 – . 

Ч. 2. – 2016. – 224 с. 

ISBN 978-966-7972-67-7 
При підготовці навчального посібника автори 

врахували основні зміни у програмі та тенденції розвитку 

дисципліни «Фізика». Друга частина посібника містить 

розділи «Основи молекулярно-кінетичиої теорії», «Основи 

термодинаміки», «Явища переносу» та «Агрегатні стани 

речовини. Реальні гази. Фазові переходи». У даному 

посібнику матеріал дисципліни розглядається більш детально 

ніж в інших підручниках з фізики. У розділах «Основи 

молекулярно-кінетичиої теорії», «Основи термодинаміки», 

«Явища переносу» та «Агрегатні стани речовини. Реальні 

гази. Фазові переходи» розглянуті головні поняття і закони, 

відповідні даним розділам фізики. 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

УДК 544.6(075.8) 

К44 

 

Кислова, Ольга Володимирівна. 

Основи електрохімії : навч. посіб. /  

О. В. Кислова, І. С. Макєєва. – Київ : КНУТД, 2017. 

– 128 с. 

ISBN 978-966-7972-95-0 
Збірник «Основи електрохімії» є навчальним 

посібником для студентів II курсу спеціальності 161 «Хімічні 

технології та інженерія», освітньої програми «Технічна 

електрохімія та електрохімічна енергетика». 

Складається з чотирьох розділів, присвячених 

розгляду гальванічних елементів, корозії металів, електролізу 

розплавів та розчинів солей, основам гальванотехніки. 

Посібник містить приклади експериментальних робіт та 

розв'язання типових задач, задачі для самостійного 

опрацювання та тестові завдання для контролю рівня 

засвоєння матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 7 Січень-Лютий-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 
 

 

УДК 621.3(075.8) 

Г67 

 

Горбачук, Микола Тихонович. 

Електротехнічні матеріали : навч. посіб. /  

М. Т. Горбачук. – Mauritius : LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2017. – 110 с. 

ISBN 978-620-2-05432-4 
Викладено питання будови та властивостей 

матеріалів, які використовуються в електро- та електронній 

техніці. Розглянуто електрофізичні ефекти та явища в 

провідниках, діелектриках, напівпровідниках, магнітних 

матеріалах. Значна увага приділена кінетичним ефектам в 

напівпровідниках, властивостям основних 

напівпровідникових матеріалів, металів, наноматеріалів. 

Наведено приклади практичного застосування розглянутих 

матеріалів. 

Для інженерно-технічних працівників, студентів 

технічних вузів, що спеціалізуються в галузі електротехніки, 

електронної техніки, автоматизації та радіотехніки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

УДК 67/68.05:621.865.8]:004.9(075.8) 

О-66 

 

Орловський, Броніслав Вікентійович. 

Мехатроніка в галузевому машинобудуванні : 

навч. посіб. / Б. В. Орловський. – Київ : КНУТД, 

2018. – 416 с. 

ISBN 978-617-7506-11-8 
Навчальний посібник містить програмний матеріал, 

який передбачений програмою дисципліни «Мехатроніка в 

галузевому машинобудуванні» для студентів спеціальностей 

«Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», рівня 

вищої освіти – бакалавр та студентів спеціальності «Галузеве 

машинобудування», які навчаються за освітньою програмою 

«Обладнання легкої промисловості та побутового 

обслуговування» при вивченні програмного матеріалу 

дисципліни «САМ-технології комп’ютерно-інтегрованого 

обладнання», рівня вищої освіти – магістр. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 8 Січень-Лютий-2018, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 
 

 

УДК 687.023(075.8) 

Н69 

 

Ниткові з'єднування швейних виробів : 

навч. посіб. / Л. А. Бакан, Л. Б. Білоцька,  

С. Ю. Лозовенко, Т. О. Полька. – Київ : КНУТД, 

2017 – . 

Ч. 1. – 2017. – 212 с. 

ISBN 978-966-7972-9 
Це видання призначене для вивчення ниткових 

з'єднувань – основних з'єднувань, що застосовуються у 

процесі виготовлення швейних виробів різного призначення. 

У даному посібнику наведено відомості про стібки, строчки, 

шви; розглянуто питання оцінки якості ниткових швів; 

представлено характеристику сучасних засобів з'єднування, 

які використовуються для виготовлення продукції швейної 

галузі, швейних ниток та голок, а також надано рекомендації 

щодо їх підбору в залежності від матеріалу, з якого 

виготовляється виріб. 

Для студентів вищих навчальних закладів. Може 

бути корисним студентам середніх професійних навчальних 

закладів та спеціалістам підприємств індустрії моди. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 
 

 

УДК 687.02(075.8)+687.051(075.8) 

О-75 

 

Основи технологій експериментального та 

підготовчо-розкрійного виробництв : навч. посіб. / 

С. М. Березненко, О. І. Водзінська, Л. Б. Білоцька,  

С. В. Донченко. – Київ : КНУТД, 2017. – 171 с. 

ISBN 978-966-7972-91-2 
Навчальний посібник включає матеріали до розділу І 

«Основи технологій експериментального та підготовчо-

розкрійного виробництв», який передбачено програмою 

обов'язкової навчальної дисципліни «Основи технології 

швейних виробів». У посібнику розглянуто сутність 

основних процесів експериментального, підготовчого та 

розкрійного виробництв швейних підприємств, їх 

технологічні операції та принципи взаємодії, напрямки 

механізації та автоматизації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 



НТБ КНУТД 9 Січень-Лютий-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 
 

 

УДК 688.3.016:004.42 

Ч-92 

 

Чупринка, Віктор Іванович. 

Інтерактивний метод проектування деталей 

галантерейних виробів : монографія / В. І. Чупринка, 

С. С. Гаркавенко, Н. В. Чупринка. – Київ : КНУТД, 

2016. – 120 с. 

ISBN 978-966-7972-71-4 
У монографії представлений метод інтерактивного 

проектування деталей виробів шкіргалантереї. Видання може 

бути використаним для удосконалення існуючих та розробки 

технологій проектування деталей шкіргалантереї. 

Монографія розрахована на викладачів, науковців, 

аспірантів та студентів профільних ВНЗ, фахівців легкої 

промисловості. 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

УДК 685.343+685.343.073:615.82 

В40 

 

Взуття спеціального призначення з 

активним впливом на рефлекторні точки ноги : 

монографія / С. С. Гаркавенко, О. В. Ковальчук,  

Н. В. Первая, Н. Д. Пруднікова ; за ред.  

С. С. Гаркавенко. – Київ : КНУТД, 2017. – 116 с. 

ISBN 978-617-7506-05-7 
Монографія містить актуальну інформацію щодо 

нових розробок взуття та устілок спеціального призначення з 

активним впливом на рефлекторні точки ноги. Наведені 

результати дослідження випромінювальної здатності та 

фізико-механічних властивостей матеріалів-наповнювачів, 

які використовуються у спеціальному взутті й вкладних 

устілках. Представлені особливості конструкції спеціального 

взуття з акупресурними устілками. Надана оцінка 

властивостей взуття та вкладних устілок спеціального 

призначення, що активно впливають на рефлекторні точки 

ноги. 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


