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         Навчально-методичні та наукові видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 342.4(477) 

К65 

 

Конституція України : чинне законодавство : 

офіц. текст. – К. : Алерта, 2016. – 80 с. 

ISBN 978-617-566-090-4 
У виданні представлена редакція Конституції України 

з урахуванням змін, внесених згідно із Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», 

яка набуває чинності 30.09.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

Умовні позначення: 
 

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

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

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

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

АСіМК – абонемент старших і молодших курсів (ауд. 1-0389, 1-0273). 

 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 

 

 

 



НТБ КНУТД 2 Грудень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 
 

 

 

 

УДК 628.3 

З-33 

 

Запольский, Анатолий Кириллович. 

Физико-химическая теория коагуляционной 

очистки воды / А. К. Запольский. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Винница : Нилан-ЛТД, 2016. –  

134 с. 
Современная химическая наука оказалась в тупике 

благодаря застарелым постулатам образования свободных 

ионов в водных растворах. Стойкость водных коллоидно-

дисперсных систем объясняли образованием двойного 

электрического слоя (ДЭС) на поверхности дисперсной фазы 

благодаря самопроизвольной электролитической 

диссоциации молекул растворѐнных веществ на ионы 

(катионы и анионы) и взаимодействия сил молекулярного 

притяжения (сил Ван-дер-Ваальса) и электростатических сил 

отталкивания. 

При построении мицеллярных структур – мицелл 

(первых кирпичиков коллоидно-дисперсной фазы) следует 

учитывать кристаллическую структуру вещества, 

образующегося в результате конденсационного процесса. 

Процесс коагулирования в водных коллоидно-дисперсных 

системах является физико-химическим. 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

 

 
 

 

 

УДК 332.142.4 

Є69 

 

Єргін, Сергій Михайлович. 

Процеси монополізації на локальному ринку 

будівельно-мінеральної сировини : монографія /  

С. М. Єргін. – Сімферополь : Вид-во Кримського 

наукового центру НАН України і МОН України, 

2013. – 255 с. 

ISBN 978-966-02-6981-1 
У монографії вперше в України визначено основні 

фактори монополізації, пов'язані з безповоротними втратами 

і чистими виграшами локального ринку будівельно-

мінеральної сировини, а також встановлені граничні 

величини ''мертвого вантажу" від влади закритих монополій. 

Виявлено, що адекватна державна політика, яка повинна 

проводитися урядом щодо монополій при обліку ''мертвого 

вантажу" і Х-неефективності, повинна брати до уваги 

секторні особливості національної економіки. У межах 

локальної галузі визначено умови раціональної побудови її 

інституціональної і процесної структури. 

Розрахована на державних службовців, фіхівців з 

надрокористування, науковців, викладачів, аспірантів і 

студентів економічних спеціальностей. 

 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 3 Грудень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

УДК 7.01(477)(06) 

М65 

 

Мистецтвознавчі записки = Notes on art 

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

Національна Академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. – К. : Міленіум – . 

Вип. 28. – 2015. – 252 с. – укр., англ., рос. 

мовами. 
Збірник наукових статей "Мистецтвознавчі записки" 

має на меті висвітлення різноманітної історичної та 

теоретичної проблематики мистецтвознавства. Тематика 

статей пов'язана як з сучасною мистецькою практикою, так і 

з художньою культурою минулих епох. У статтях 

представлено широкий спектр мистецтвознавчої думки. 

Видання розраховане на фахівців-дослідників, 

теоретиків і практиків мистецтва, викладачів, аспірантів та 

студентів гуманітарних навчальних закладів, а також на 

широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами художньої 

культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

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. 35. – 2015. – 278 с. – укр., англ. мовами. 
Запропонований увазі читачів збірник наукових 

праць є XXXV 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. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 



НТБ КНУТД 4 Грудень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 

УДК 377-056(072) 

П22 

 

Пащенко, Ольга Василівна. 

Інклюзивна освіта в умовах професійно-

технічного навчального закладу : навч.-метод. 

посібник / О. В. Пащенко, І. А. Гриценок,  

Н. З. Софій. – К. : Арт Економі, 2012. – 184 с. 

ISBN 978-966-2576-26-9 
Розглядаються концептуальні аспекти інклюзивної освіти 

та здійснюється аналіз законодавства України з питань 

забезпечення інклюзивної освіти у контексті міжнародного 

правового поля. Акцентується увага на ролі керівника ПТНЗ в 

організації та впровадженні інклюзивного навчального 

середовища. Наводяться практичні матеріали, які можуть бути 

корисними при плануванні дій зі створення та розвитку в ПТНЗ 

інклюзивного навчального середовища для всіх учасників 

навчального процесу. 

Для керівників та педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів, управлінь освіти, науково-

педагогічних та наукових працівників, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, 

студентів, магістрантів, аспірантів, батьків та широкої 

педагогічної громадськості. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 338.26 

П25 

 

Пенькова, Оксана Георгієвна. 

Стратегія розвитку економіки: методологічні 

засади : монографія / О. Г. Пенькова. – Умань : 

Видавець "Сочінський", 2012. – 393 с. 

ISBN 978-966-2643-60-2 
В роботі досліджуються теоретичні основи стратегічного 

планування, визначаються сутність поняття стратегії розвитку 

економіки, її роль і місце в управлінні розвитком економіки 

держави, сучасні вимоги до розроблення стратегії, наводиться 

досвід розроблення стратегічних документів (національних 

стратегій) в країнах світу, визначаються загальні риси 

стратегічного планування в зарубіжних країнах та надаються 

висновки і пропозиції для України. 

Розроблені методологічні засади формування стратегії 

соціально-економічного розвитку України, а саме обгрунтовані 

функції стратегічного планування, запропонована системна логіка 

і принципи стратегічного планування, наведені структурні 

компоненти стратегії та визначені показники стратегічних планів. 

Розглянуті зовнішні умови і внутрішні фактори 

виробництва, цілі і пріоритети економічного розвитку, заходи 

економічної політики, здійснений за одержаною методологією 

прогноз розвитку економіки до 2030 року за альтернативними 

варіантами, показані умови і перспективи реалізації комплексної 

стратегії розвитку економіки України. 

 

 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 5 Грудень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 

 
 

 

 

УДК 338.24 

М25 

 

Маргасова, В. Г. 

Система забезпечення стійкості національної 

економіки та її безпеки: теорія, методологія, 

практика управління : монографія / В. Г. Маргасова. 

– Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – 416 с. 

ISBN 978-966-2646-87-0 
У монографії висвітлюються сучасні проблеми 

забезпечення стійкості національної економіки та її 

економічної безпеки, Національна економіка розглядається 

як структурно та організаційно єдина система 

взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності, основними 

макроекономічними параметрами якої, є ефективність та 

стійкість. Основна увага приділена системі забезпечення 

стійкості національної економіки та її економічної безпеки 

як цілісної, впорядкованої сукупності підсистем, 

взаємопов'язаних механізмів, методів і засобів, заходів 

економічного, науково-технічного та організаційного 

характеру, що направлені на забезпечення стійкості та 

захищеності національної економіки від загроз в умовах 

невизначеності і ризиків. Дається оцінка стану становлення, 

функціонування та розвитку національної економіки, 

здійснюється моніторинг впливу загроз на розвиток 

економіки в розрізі сфер, які забезпечують її стійкість. 

Досліджується економіка безпекознавства як фактор 

оптимізації мережевої взаємодії елементів системи. 

Узагальнено зарубіжний досвід державного регулювання 

стійкого розвитку національної економіки та її економічної 

безпеки. Визначені адаптивні властивості і механізм їх 

реалізації системи забезпечення стійкості національної 

економіки та її економічної безпеки. 

Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які 

приймають рішення в галузі формування стратегії 

управління стійкістю національної економіки та її 

економічної безпеки, викладачів, аспірантів, магістрів та 

студентів економічних вузів. 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



НТБ КНУТД 6 Грудень-2016, Бібліодайджест 
 

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 

 
 

 

УДК 531/534(075.8) 

Б48 

 

Березін, Леонід Миколайович. 

Теоретична механіка : у 3 т. : навч. посіб. /  

Л. М. Березін, С. О. Кошель. – К. : ЦУЛ – . 

Т. 3 : Динаміка : зб. контр. завдань. – 2016. – 

182 с. 

ISBN 978-617-673-503-8 
Посібник містить контрольні завдання з основних тем 

розділу Динаміка дисципліни Теоретична механіка. Наведено в 

конспективній формі теоретичні відомості, докладне методичне 

забезпечення щодо виконання завдань та приклади їх 

розв'язування з ґрунтовними поясненнями. 

Розглядаються наступні теми динаміки: динаміка 

матеріальної точки; коливальний рух матеріальної точки; загальні 

теореми динаміки стосовно матеріальної точки та механічної 

системи; динамічне дослідження поступального, обертального та 

плоского рухів твердого тіла; принцип Даламбера та принцип 

можливих переміщень; загальне рівняння динаміки та рівняння 

Лагранжа ІІ роду. 
Посібник може бути використаний для загально фахової 

підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів усіх 

форм навчання, корисний у формі довідниково-методичного 

посібника для магістрів, аспірантів, інженерно-технічних 

працівників при самостійному вивченні основ або поглибленні 

знань з Теоретичної механіки. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

УДК 659.126:658.1 

У67 

 

Управління торговою маркою в механізмі 

товарної інноваційної політики підприємства : 

монографія / В. Г. Щербак, Г. О. Холодний,  

О. В. Птащенко, О. М. Бихова. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 

252 с. 

ISBN 978-966-676-567-6 
Розглянуто проблему процесу комплексного управління 

торговою маркою, товарною політикою і підприємством з метою 

створення довгострокових позитивних взаємовідносин зі 

споживачем. Подано історію появи і розвитку товарних знаків, 

проаналізовано види та функції товарних знаків, а також товарної 

інноваційної політики. Наведено основні стратегії використання 

торгових марок, підходи до діагностування життєвого циклу 

торгової марки, напрями вдосконалення товарної інноваційної 

політики. 

Рекомендовано для студентів, аспірантів, науковців, 

менеджерів, які зайняті просуванням товарів і послуг на ринок. 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 



НТБ КНУТД 7 Грудень-2016, Бібліодайджест 
 

 

 
 

 

УДК 687.016.5.03:677.075(075.8) 

О-57 

 

Омельченко, Василь Дмитрович. 

Конструювання трикотажних виробів та 

основи швейно-трикотажного виробництва : навч. 

посіб. / В. Д. Омельченко, Л. Є. Галавська,  

Т. І. Розсоха. – К. : Кафедра, 2016. – 440 с. 

ISBN 978-617-7301-21-8 
У навчальному посібнику викладено основні відомості 

й прийоми з моделювання, конструювання та технології 

пошиття різноманітного асортименту трикотажних виробів. 

Описано прийоми конструювання основних білизняних, 

верхньотрикотажних та панчішних виробів жіночого, 

чоловічого і дитячого асортименту. Розглянуто технологію та 

особливості виготовлення й обробки швейно-трикотажних 

виробів із застосуванням сучасних сировинних матеріалів, 

обладнання і організації виробництва. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів 

спеціальності 182 – Технології легкої промисловості, освітня 

програма «Технології та дизайн трикотажу», а також може 

бути корисним студентам коледжів, які навчаються за 

спеціальностями «Виробництво та дизайн тканин і 

трикотажу», «Швейне виробництво» та конструкторам, 

модельєрам й інженерно-технічним працівникам 

трикотажних підприємств. 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (3) 

АСіМК (4) 

ЧЗПТВ (3) 

 

 

 
 

 

УДК 001.891(477)(06) 

Т29 

 

Тези доповідей IV Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених та студентів 

"Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

маркетингового управління", 4 листопада 2016 

року / [ред. В. В. Каплун, О. В. Ольшанська,  

О. Ю. Чубукова, О. С. Євсейцева, А. В. Яренко  

та ін.]. – К. : КНУТД, 2016. – 184 с. – укр., англ., рос. 

мовами. 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

АНЛ (1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


