
 

НТБ КНУТД 1 Жовтень-2015, Бібліодайджест
 

 
 

Навчально-методичні та наукові видання 
[Текстові документи] 

 

 

338.488.2(07) 
М21 
 

Мальська, Марта Пилипівна. 
Організація готельного обслуговування : під-

ручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. 
– К. : Знання, 2011. – 366 с. 

ISBN 978-966-346-810-5 
У підручнику систематизовано виклад організаційних, 

управлінських і технологічних засад вивчення готельної 
сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного 
й ужиткового спрямування. Послідовно розкрито питання 
еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему 
типології та класифікації готельних підприємств, організації 
й управління, технології обслуговування, архітектурно-
планувальні особливості готельних споруд. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
готуються працювати у сфері туризму, викладачів, 
працівників готельної та туристичної сфери, а також усіх, хто 
цікавиться розвитком сфери гостинності. 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

Умовні позначення: 
 
 АГПВ – абонемент гуманітарних таперіодичних видань (ауд. 1-0179), 
 ЧЗГВ – читальний зал гуманітарних видань (ауд. 1-0276), 
 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419) 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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658.14/.17(075.8) 
Б61 
 

Білик, Марія Дмитрівна. 
Бюджетування діяльності суб’єктів господ-

дарювання : навч. посіб. / М. Д. Білик. – К. : КНЕУ, 
2013. – 689 с. 

ISBN 978-966-483-670-5 
Навчальний посібник підготовлено відповідно до 

вибіркової програми «Бюджетування діяльності суб'єктів 
господарювання», яку включено до навчальної програми 
підготовки студентів фінансових спеціальностей. 
Викладений у книзі матеріал розкриває засади бюджетування 
суб'єктів господарювання різних організаційних форм і форм 
власності. На цій основі розкрито бюджетування, що 
враховує специфіку діяльності виробничих, будівельних, 
торговельних суб'єктів господарювання, страхових і 
рекламних компаній, комерційних банків, а також 
моніторинг цієї діяльності. 

Окремим розділом представлена практична частина, в 
якій подано порядок розроблення бюджетів суб'єкті» 
господарювання з необхідними поясненнями. Матеріал 
ілюстровано таблицями, схемами, рисунками. 

 Посібник рекомендовано для студентів вищих 
навчальних закладів, викладачів і фахівців фінансових 
спеціальностей. 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

338.48(075.8) 
М21 
 

Мальська, Марта Пилипівна. 
Організація туристичного обслуговування : 

підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, 
Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 275 с. 

ISBN 978-966-346-811-2 
У підручнику проаналізовано історію розвитку 

туризму в світі, у тому числі в Україні, а також становлення 
туристичного бізнесу. Розглянуто основні види організації 
туристичного обслуговування. Значну увагу приділено 
питанням безпеки туристичної подорожі, інформаційному 
забезпеченню туристичної діяльності. Висвітлено шляхи 
вирішення проблеми підвищення ефективності діяльності 
туристичних підприємств. Запропонована авторами 
інтерпретація менеджменту і маркетингу в туризмі дасть 
змогу студентам чіткіше осмислити ці питання та їх значення 
в організації туристичного обслуговування. 

Для студентів вищих закладів освіти – майбутніх 
фахівців у сфері туризму та обслуговування, викладачів, 
учителів, працівників туристичних фірм, усіх, хто цікавиться 
питаннями організації туристичного обслуговування. 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 
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338.486.3(075.8) 
К88 
 

Кудла, Назар Євгенович. 
Менеджмент туристичного підприємства : 

підручник / Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с. 
ISBN 978-966-346-979-3 
У підручнику систематизовано матеріал з основних 

напрямів управління туристичним підприємством. 
Розглянуто типологію туристичних підприємств, їх сутність і 
функції у підприємницькій діяльності в умовах 
конкурентного ринку. Досліджено особливості туристичного 
попиту і пропозиції, формування туристичного продукту, 
специфіку управління людськими ресурсами. Викладені 
способи і методи визначення рівня якості туристичних 
послуг та використання сучасних інформаційних технологій 
допоможуть пристосувати пропозицію до клієнта, місця і 
часу. Підручник стане у пригоді під час менеджерської 
оцінки використання засобів виробництва, дасть змогу 
приймати ефективні рішення, які забезпечать надання 
якісних послуг відповідно до вимог і потреб споживачів. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які 
здобувають освіту за спеціальностями "Менеджмент 
організацій" та "Туризм", викладачів, працівників 
туристичних підприємств і всіх, хто цікавиться 
проблематикою менеджменту туристичних підприємств. 

 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 

 

001.89(075.8) 
О-75 
 

Оспіщев, Віктор Іванович. 
Технологія наукових досліджень в економіці : 

навч. посіб. / В. І. Оспіщев, В. В. Кривошей. – К. : 
Знання, 2013. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

ISBN 978-966-346-854-9 
У пропонованому навчальному посібнику висвітлено 

найважливіші сторони організації і проведення наукових 
досліджень у галузі економіки. Розкрито основи наукового 
пізнання, науки як системи знань, особливості організації 
наукової творчості. Послідовно розглядаються етапи 
підготовки до наукового дослідження з економіки, 
проведення наукового дослідження, методологічні засади і 
методи наукових досліджень. Особлива увага приділяється 
основним економіко-математичним методам і методам 
прогнозування в науковому дослідженні, методам і моделям 
оформлення результатів, процедурам ухвалення рішень, 
визначенню ефективності і впровадженню результатів 
наукових досліджень. Висвітлення програмного матеріалу 
доповнюється контрольними запитаннями і завданнями. В 
кінці книги наведено термінологічний словник. 

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, 
магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних 
закладів. Книга буде корисною також молодим науковцям і 
економістам-практикам. 

 
 
 
 
 
 

ЧЗГВ (1) 
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Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

[330.322:338.1](477)(06) 
І-58 
 

Інвестиційно-інноваційна складова 
фінансово-економічної безпеки на національ-
ному, регіональному та мікрорівні в контексті 
сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-
практичної Інтернет-конференції, 20 березня 2015 р. 
– К. : КНУТД, 2015. – 319 с. 

У матеріалах конференції висвітлюються проблеми 
формування та розвитку інвестиційно-інноваційної складової 
фінансово-економічної безпеки на національному, 
регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку. 
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. 

 
 
 
 
 

АНЛ (2) 

 

 

[001.894:67/68]„2014” 
В48 
 

Винахідницька діяльність Київського 
національного університету технологій та 
дизайну за 2014 р. : в 2 т. / [І. М. Грищенко, 
В. В. Каплун, Г. Ю. Павленко, Н. Д. Пруднікова, 
І. В. Скопінцева, О. О. Коваленко]. – К. : КНУТД, 
2015. 

Т. 1. – 2015. – 297 с. 
Т. 2. – 2015. – 367 с.  
В виданні "Винахідницька діяльність Київського 

національного університету технологій та дизайну за 2014 р." 
(у 2-x томах) наведені дані про отримані патенти 
співробітниками університету за 2014 рік. Приведена не 
тільки інформація про авторів винаходів та деканів 
факультетів і завідувачів кафедр, які вносять дуже великий 
вклад в становлення наукових здобутків університету, але й 
представлено повний перелік описів патентів на об'єкти 
інтелектуальної власності. 

 
 
 
 
 
 
 
 

АНЛ (1), 
АНЛ (1) 
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687.016(075.8) 
Н63 
 

Ніколаєва, Тетяна Вадимівна. 
Тектоніка формоутворення костюма : навч. 

посіб. / Т. В. Ніколаєва. – 3-тє вид., доп. – К. : 
Арістей, 2011. – 340 с. 

ISBN 966-8458-70-2 
Навчальний посібник "Тектоніка формоутворення 

костюма" присвячений висвітленню актуальних проблем 
побудови та організації форм костюма, що є визначальним у 
підготовці фахівців із вищою освітою спеціальності 
"Дизайн". У навчальному посібнику розглянуто питання 
художнього проектування промислових виробів, із точки 
зору промислового мистецтва, основні принципи художнього 
проектування, поняття про естетичну якість проектованих 
об'єктів. Наведено дані по основним стадіям художнього 
проектування, системі естетичних показників структури 
споживчих вимог у дизайн-проектуванні та головним 
принципам архітектонічного формоутворення. 

Вивчення проблем взаємозв'язку внутрішнього змісту 
та зовнішньої форми тектонічних об'єктів, формо-
утворюючих і гармонізуючих елементів композиції, 
особливостей типологічного та асоціативного формо-
утворення дає можливість підготовки фахівців, що володіють 
разом із спеціальними знаннями, творчою фантазією та 
неординарним мисленням. 

 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (2) 

Літературно-художні видання 
 

 

 

Кідрук, Макс. 
Небратні / М. Кідрук. – Х. : Клуб сімейного 

дозвілля, 2015. – 304 с. 
ISBN 978-966-14-8789-4 : 

 
 

АГПВ (1) 

 

Фаулз, Джон. 
Коллекционер : роман : пер. с англ. / Д. Фаулз. 

– К. : ВЕЛМАЙТ, 2013. –  480 с. 
ISBN 978-617-7025-10-7  

 

 
 

АГПВ (1) 
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Нечипоренко, Валерій. 
Завиграшки : вибране / В. Нечипоренко. – 

Львів : Кальварія, 2012. – 256 с. 
ISBN 978-966-663-332-6 

 
 

АГПВ (1) 

 

Кинг, Стивен. 
Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка : 

фантаст. роман : пер. с англ. / С. Кинг. – М. : АСТ ; 
Астрель ; К. : ЦНМЛ, 2011. – 188 с. – (Коллекция 
мировых бестселлеров). 

ISBN 978-617-626-020-2 
 

 
 

 
АГПВ (1) 

 

Степова, Олена. 
Все будет Украина! или Истории из зоны АТО  

/ О. Степова. – Белая Церковь, 2014. – 208 с. 
ISBN 978-966-460-053-5 
 

 
 
 

АГПВ (1) 

 

Андрухович, Юрій. 
Лексикон інтимних міст : довільний посіб. з 

геопоетики та космополітики / Ю. Андрухович. – 
Кам’янець-Подільский : Meridian Czernowitz, 2012. – 
424 с. 

ISBN 978-966-2771-06-0  
 

 
 

 
АГПВ (1) 
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Вишневський, Януш Леон. 
Самотність у мережі : роман : пер. з пол. / 

Я. Л. Вишневський. – К. : Махаон-Україна, 2013. – 
512 с. 

ISBN 978-617-526-624-3  
 

 
 

АГПВ (1) 

 

Лессинг, Дорис. 
Воспоминания выжившей : роман : пер. с англ. 

/ Д. Лессинг. – СПб. : Амфора , 2013. – 223 с. 
ISBN 978-5-367-02475-3  

 

 
 

АГПВ (1) 

 

Памук, Орхан. 
Новая жизнь : роман : пер. с тур. / О. Памук. – 

СПб. : Амфора, 2013. – 318 с. 
ISBN 978-5-367-02435-7 

 

 
 

АГПВ (1) 

 

Веллер, Михаил. 
Легенды Невского проспекта / М. Веллер. –

М. : АСТ ; Астрель ; К. : ЦНМЛ, 2011. – 320 с. – 
(Коллекция мировых бестселлеров). 

 

 
 

АГПВ (1) 
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Леви, Марк. 
Следующий раз : роман : пер. с фр. / М. Леви. 

– М. : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2013. – 304 с. 
ISBN 978-5-389-03273-6  

 

 
 

АГПВ (1) 

 

Іванцова, Міла. 
Родовий відмінок : роман / М. Іванцова. – К. : 

Нора-друк, 2011. – 296 с. – (Популярні книжки). 
 ISBN 978-966-2961-73-7 

 

 
 

АГПВ (1) 

 

Волков, Олексій. 
Мертві квіти : роман / О. Волков. – К. : Нора-

друк, 2013. – 320 с. – (Морок). 
ISBN 978-617-688-014-1 

 

 
 

АГПВ (1) 

 

Куява, Жанна. 
Дерево, що росте в мені : роман / Ж. Куява. – 

Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 224 с. 
ISBN 978-966-14-7315-6 

 

 
 

АГПВ (1) 
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Гуменюк, Надія. 
Енна. Дорога до себе : роман / Н. Гуменюк. – 

Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 256 с. 
ISBN 978-966-14-7847-2  

 

 
 

АГПВ (1) 

 

Іванцова, Міла. 
Ключі від ліфта / М. Іванцова. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2012. – 288 с. 
ISBN 978-966-14-2339-7  

 

 
 

АГПВ (1) 

 

Доляк, Наталка. 
Заплакана Європа : роман / Н. Доляк. – Х. : 

Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 288 с. 
ISBN 978-966-14-5687-6 

 

 
 

АГПВ (1) 

 

Жадан, Сергій. 
Депеш Мод / С. В. Жадан. – Х. : Фоліо, 2014. – 

229 с. – (Графіті). 
ISBN 978-966-03-5101-1  
 

 
 

АГПВ (1) 

 


