
НТБ КНУТД 1 Липень-Серпень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 

         Навчально-методичні та наукові видання 

 
 

 

 

 

УДК 130.2:911.375 

Ф44 

 

Фесенко, Галина Григорівна. 

Морфологія міських ландшафтів: 

культурфілософські інтерпретації : монографія /  

Г. Г. Фесенко. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. – 282 с. 

ISBN 978-617-7645-02-2 
Монографія присвячена філософському аналізу 

сутності феномену міста та проблемам його ландшафтів. Це 

спроба репрезентації різноманітних урбан-практик. Пропонує 

читачам відрефлексувати ці явища і спробувати знайти 

ресурс для їх переосмислення та переозначення. 

Для науковців, урбаністів, фахівців у галузі 

культурології, естетики, філософії, а також широкого кола 

читачів в архітектурі, міському плануванні та історії 
мистецтва. 

 

 

 

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); 

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

             
В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 



НТБ КНУТД 2 Липень-Серпень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 378:796]:001.895(075.8) 

І-66 

 

Інноваційні технології фізичного виховання 

студентів : навч. посіб. / Г. Л. Бойко [та ін.] ; за ред. 

Ю. М. Вихляєва. – Вінниця : Твори, 2019. – 608 с. 

ISBN 978-966-949-054-4 
В колективному навчальному посібнику представлені 

інноваційні технології, організаційні особливості та 

методичне забезпечення навчального процесу з фізичного 

виховання на основі власних досліджень авторів, вивчення 

нормативних документів, спеціальної літератури та досвіду 

організації фізичного виховання на кафедрах найбільш 
авторитетних за рейтингами університетів України і, у тому 

часлі, кафедри фізичного виховання КПІ імені Ігоря 

Сікорського. Засвоєння цінностей здорового способу життя, 

особистісно орієнтовного фізичного виховання, креативної 

валеології, акмеології та неформальної фізкультурної освіти, 

практичні уміння, навички та потреби самостійних занять 

фізичних вправ на старших курсах навчання та впродовж 

усього життя, підвищить ефективність навчального процесу з 

фізичного виховання студентів. 

Навчальний посібник розроблено для студентів, які 

вивчають загально університетську дисципліну «Фізичне 
виховання», студентів спеціальності 221 «Фізична терапія, 

ерготерапія», які вивчають дисципліни «Теорія і методика 

фізичного виховання», «Теорія і технології оздоровчо-

рекреаційної рухової активності», «Фізична реабілітація в 

спорті», а також викладачів кафедр: фізичного виховання, 

організації і управління фізичною культурою, теорії і 

методики фізичного виховання, фізичної реабілітації. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АСіМК (1) 

АНЛ (1) 

 
 

 



НТБ КНУТД 3 Липень-Серпень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 330.34 

С76 

 

Стан та тенденції розвитку сучасного 

підприємництва : монографія / [М. П. Денисенко, 

О. В. Ольшанська, А. О. Мельник, Н. П. Борецька,  

С. Г. Натрошвілі, Т. Є. Воронкова, В. В. Бугас,  

З. Я. Шацька, К. В. Фокіна-Мезенцева,  

О. Ю. Будякова, В. В. Ліщук, С. В. Бреус,  

Ю. В. Зимбалевська, Ю. В. Костинець,  

В. В. Костинець, О. М. Ніфатова,Т. М. Янковець,  

Є. Б. Хаустова, В. М. Шульга, Н. О. Бабіна,  

Г. Р. Натрошвілі, Т. Г. Бабина та ін.] ; за ред.  

М. П. Денисенка. – Київ : ДКС центр, 2019. – 464 с. 

– Текст укр., рос. 

ISBN 978-617-7300-42-6 
В монографії висвітлено теоретичні основи 

детермінантів розвитку бізнес-середовища підприємств, 

організацій, закладів вищої освіти в економічних, соціальних 
та інформаційних аспектах. В роботі особливу увагу 

приділено механізму забезпечення сталого розвитку 

підприємницьких структур; безпековим проблемам розвитку 

підприємництва; питанням обліку, контролю та аналізу у 

забезпеченні ефективності сучасного управління суб'єктами 

підприємницької діяльності. Досліджено проблему щодо 

сучасних тенденцій та перспектив стратегічного розвитку 

підприємництва в Україні та за кордоном. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, 

державних службовців, фахівців, керівників вищих 
навчальних закладів, аспірантів, студентів, які досліджують 

проблеми розвитку сучасного підприємництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 
 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 4 Липень-Серпень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

УДК 005.934:378 

Б87 

 

Бреус, Світлана Василівна. 

Управління економічною безпекою системи 

вітчизняних закладів вищої освіти : монографія /  

С. В. Бреус. – Київ : КНУТД, 2019. – 400 с. 

ISBN 987-617-7506-37-8 
Монографія присвячена вирішенню проблем 

управління економічною безпекою системи вітчизняних 

закладів вищої освіти. У монографії висвітлюються 

теоретико-методологічний та прикладний аспекти управління 

економічною безпекою системи вітчизняних закладів вищої 

освіти. Проведене комплексне оцінювання ефективності 

управління економічною безпекою системи вітчизняних 

закладів вищої освіти. Наведено методичні підходи до 
управління економічною безпекою системи вітчизняних 

закладів вищої освіти. 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 
 

 

УДК 336:311(075.8) 

К79 

 

Кремень, Вікторія Михайлівна. 

Фінансова статистика : навч. посіб. /  

В. М. Кремень, О. І. Кремень. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 

368 с. 

ISBN 978-617-673-299-0 
Навчальний посібник підготовлений відповідно до 

сучасних вимог щодо професійної підготовки студентів, які 

здобувають вищу освіту у галузі знань "Економіка і 

підприємництво". У ньому вперше комплексно викладено 
теоретико-методичні засади та практичні аспекти статистичного 

вивчення явищ і процесів, що відбуваються у фінансовому секторі, 

з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду. Розглянуто 
особливості фінансової статистики як науки, склад і структуру 

фінансового сектору. Висвітлено концептуальні засади статистики 

зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних фінансів, 
статистики бюджету і державного боргу, статистики грошового 

обігу, статистики інфляції, статистики банкінської діяльності, 

статистики діяльності небанківських фінансових посередників, 
статистики ринку цінних паперів та фондових бірж. До кожної 

теми подано запитання для самоконтролю, питання для 

самостійного вивчення, проблемні та дискусійні питання, 
практичні завдання для самостійної роботи, методику розв'язку 

типових практичних завдань, тестові завдання та рекомендовану 

літературу. 
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів 

економічного спрямування, аспірантів, викладачів фінансових і 

статистичних дисциплін, науковців, фахівців-практиків та читачів, 
які цікавляться сучасними проблемами статистичного вивчення 

фінансів і фінансового сектору. 

 

 

АСіМК (1) 

АНЛ (1) 

 



НТБ КНУТД 5 Липень-Серпень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 
 

 

 

УДК 004.896 

К63 

 

Комп'ютерне проектування систем: 

програмні та алгоритмічні компоненти /  

[В. Ю. Щербань, О. З. Колиско, Г. В. Мельник,  

М. І. Шолудько, В. Ю. Калашник]. – Київ : Освіта 

України, 2019. – 902 с. 

ISBN 978-617-7777-57-0 
Наведені результати досліджень з питань розробки 

алгоритмічних, математичних та програмних компонентів 

систем автоматизованого проектування, спрямованих на 

розвиток наукових засад та методології створення нових, 

ефективних технологій. Отримані нові алгоритми та 
програмне забезпечення для удосконалення існуючих та 

розробки нових технологій. Призначена для широкого кола 

викладачів, науковців, аспірантів, магістрів та студентів 

спеціальності 122 - комп'ютерні науки, профільних вищих 

навчальних закладів, інженерно-технічних працівників 

промисловості. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

 

УДК 004.42 

І-74 

 

Інформаційні технології в науці, 

виробництві та підприємництві : зб. наукових 

праць молодих вчених, аспірантів, магістрів кафедри 

комп'ютерних наук та технологій / [Н. І. Мурза,  

В. Ю. Щербань, Г. О. Корогод, Н. В. Чупринка,  

А. П. Волівач, М. І. Шолудько, В. Ю. Калашник,  

Г. В. Мельник, О. З. Колиско, Т. І. Астістова,  

С. М. Краснитський, В. І. Чупринка,  

Б. Л. Шрамченко, В. М. Яхно, Є. О. Демківський,  

В. Г. Резанова, В. М. Василенко] ; за ред.  

В. Ю. Щербаня. – Київ : Освіта України, 2019. –  

252 с. 

ISBN 978-617-7777-56-3 
Збірник наукових праць об'єднує розробки 

викладачів, молодих вчених, аспірантів, магістрів кафедри 

комп'ютерних наук та технологій Київського національного 

університету технологій та дизайну в 2019 році. Особлива 

роль приділяється всьому комплексу інформаційної 

технології і техніки в структурній перебудові економіки убік 

наукоємності. Більш того, інформаційні технології є свого 

роду перетворювачем всіх інших галузей господарства, як 

виробничих, так і невиробничих, основним засобом їхньої 
автоматизації, якісної зміни продукції і, як наслідок, їх 

переходу частково або цілком у категорію наукомістких. 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 6 Липень-Серпень-2019, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

УДК 378.1:001.895(477)(06) 

М33 

 

Матеріали III всеукраїнської наукової 

Інтернет-конференції "Освітньо-інноваційна 

інтерактивна платформа "Підприємницькі 

ініціативи" (6 грудня 2018 р., м. Київ) / [ред.:  

Л. М. Ганущак-Єфіменко, В. Г. Щербак,  

О. М. Ніфатова, М. С. Шкода]. – Київ : КНУТД, 

2018. – 472 с. – Текст укр., рос. 
До збірника увійшли дослідження молодих учених з 

актуальних питань розвитку підприємницьких ініціатив на 

базі освітньо-інноваційної інтерактивної платформи за 

наступними напрямами: підприємницькі ініціативи; 

стратегічні вектори розвитку; маркетингове забезпечення 

просування підприємницьких ініціатив; сталий розвиток 

підприємництва; корпоративна соціальна відповідальність та 

економічна безпека бізнесу; сучасні енергоефективні та 

екологоорієнтовані процеси і технології на основі 

використання освітньо-інноваційної інтерактивної 
платформи отримання бізнес-знань; міжнародне правове 

забезпечення розвитку студентських підприємницьких 

ініціатив. 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 
 

 
 

 

         Інші видання 

 
 

 

 

 

УДК 746.3 

К21 

 

Кара-Васильева, Т. 

Живопись иглой. Художники авангарда и 

искусство вышивки : каталог / Т. Кара-Васильева,  

Г. Коваленко ; сост.: Т. Кара-Васильева,  

Г. Коваленко, В. Костюкова. – Киев : Новый друк, 

2018. – 112 с. 

ISBN 978-617-635-137-5 
В каталоге представлен грандиозный эксперимент 

сотрудничества ведущих художников авангарда А. Экстер,  

К. Малевича, Л. Поповой, О. Розановой и народных мастеров 

А. Собачко-Шостак, Е. Пшеченко, В. Долгошеи, в результате 

которого вышивка получила новое выразительное звучание в 

декоративно-прикладном искусстве начала XX века. 

Авторами использованы фотодокументы из архива 

Института искусствоведения, фольклористики и этнографии 

им. М. Рыльского НАН Украины, а также архива 

Национального музея украинского народного декоративного 

искусства, частных художественных коллекций Киева, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка. 

 
 

 

ЧЗПТВ (1) 

 


