
НТБ КНУТД 1 Листопад-2017, Бібліодайджест 
 

 
 

 

         Навчально-методичні та наукові видання 

 

 

 

 

УДК 681.518.3(075.8) 

Т33 

 

Теоретические основы информационно-

измерительных систем = Theoretical basics of 

information-measurement system : учебник /  

В. П. Бабак [и др.]. – К. : Софія-А, 2014. – 832 с. 

ISBN 978-617-7031-26-9 
В учебнике систематически изложены основные понятия, 

принципы построения и исследования информационно-

измерительных систем, базирующиеся на математическом 

аппарате преобразования измерительных сигналов, технологиях 

измерения, передачи и обработки сигналов и данных, на 

помехоустойчивом кодировании, использовании современных 

информационно-коммуникационных каналов передачи 

информации, на алгоритмах шифрования и дешифрования 

передаваемых данных, методах исследования метрологических 

характеристик и пр. После каждой главы размещены основные 

выводы, вопросы для самоконтроля, а также ключевые слова на 

русском и английском языках. 

Для студентов технических специальностей высших 

учебных заведений, аспирантов, научных и инженерно-

технических работников и специалистов в области измерительных 

технологий. 

 

 

 

АСіМК (6) 

Умовні позначення: 
 

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

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

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

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

             

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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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, 2016 – . 

Вип. 29. – 2016. – 278 с. 
Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» 

має на меті висвітлення різноманітної історичної та 

теоретичної проблематики мистецтвознавства та 

культурології. Тематика статей пов'язана як із сучасною 

мистецькою практикою, так і з художньою культурою 

минулих епох. У статтях представлено широкий спектр 

мистецтвознавчої та культурологічної думки. 

Видання розраховане на фахівців-дослідників, 

теоретиків і практиків мистецтва та культурології, 

викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних навчальних 

закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться 

проблемами художньої культури. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

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, 2016 – . 

Вип. 30. – 2016. – 260 с. 
Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» 

має на меті висвітлення різноманітної історичної та 

теоретичної проблематики мистецтвознавства та 

культурології. Тематика статей пов'язана як із сучасною 

мистецькою практикою, так і з художньою культурою 

минулих епох. У статтях представлено широкий спектр 

мистецтвознавчої та культурологічної думки. 

Видання розраховане на фахівців-дослідників, 

теоретиків і практиків мистецтва та культурології, 

викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних навчальних 

закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться 

проблемами художньої культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 
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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, 2017 – . 

Вип. 31. – 2017. – 352 с. 
Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» 

має на меті висвітлення різноманітної історичної та 

теоретичної проблематики мистецтвознавства та 

культурології. Тематика статей пов'язана як із сучасною 

мистецькою практикою, так і з художньою культурою 

минулих епох. У статтях представлено широкий спектр 

мистецтвознавчої та культурологічної думки. 

Видання розраховане на фахівців-дослідників, 

теоретиків і практиків мистецтва та культурології, 

викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних навчальних 

закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться 

проблемами художньої культури. 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

УДК 32-027.21(477) 

П50 

 

Політична наука в Україні. 1991-2016 :  

у 2 т. / упор. М. Кармазіна ; ред.: О. Рафальський,  

О. Майборода. – К. : Парламентське видавництво, 

2016 – . 

Т. 1 : Політична наука: західні тренди 

розвитку й українська специфіка. – 2016. – 656 с. 

ISBN 978-966-922-059-2 

ISBN 978-966-922-060-8 (т. 1) 
Перше в Україні видання, в якому аналізується 

процес становлення та розвитку політичної науки в Україні 

упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому 

знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку 

її предметного поля, проблемами, пов'язаними зі 

специфікою категоріального апарату, а також теоретико-

методологічними підходами до досліджень політичного в 

західних країнах. Окремо звертається увага на процес 

накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних 

теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й 

до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації 

політичної науки в Україні з моменту унезалежнення 

наприкінці XX ст. й до сьогодення. 

Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого 

цікавить політична наука. 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 32-027.21(477) 

П50 

 

Політична наука в Україні. 1991-2016 :  

у 2 т. / упор. О. Майборода ; ред.: О. Рафальський, 

М. Кармазіна. – К. : Парламентське видавництво, 

2016 – . 

Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і 

концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. – 

2016. – 704 с. 

ISBN 978-966-922-059-2 

ISBN 978-966-922-069-1 (т. 2) 
Матеріали другого тому дають уявлення про 

тематичну спрямованість політологічних досліджень, 

проведених суспільствознавцями України протягом 1991-

2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад 

вітчизняної політичної науки, її концептуальні здобутки, її 

внесок у вирішення суспільно-політичних проблем, які 

поставали в процесі розбудови української незалежної 

держави. Розділи тому розкривають результати вивчення 

українськими науковцями найбільш значимих об'єктних 

сфер політичної науки – спрямованості суспільно-політичної 

трансформації нашої країни, інституціоналізації її 

політичного простору, залученості до нього суспільства та 

рівня його активності, у т. ч. у форматі громадських 

організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, 

пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому світі та 

інших аспектів національного політичного буття. 

Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого 

цікавить політична наука. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 31(477)(058) 

С78 

 

Статистичний щорічник м. Києва за 2014 

рік : щорічник / ред. Р. Г. Віленчук. – К. : 

Консультант, 2015. – 444 с. 

ISBN 978-966-8459-56-6 
У статистичному щорічнику вміщено дані про 

соціально-економічне становище міста у 2014 році у 

порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники 

системи національних рахунків, матеріального виробництва, 

фінансової та соціальної сфери, населення. Надані окремі 

зіставлення за регіонами України. 

Розрахований на широке коло користувачів. 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 
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УДК 31(477)(058) 

С78 

 

Статистичний щорічник України за 2015 

рік : щорічник / ред. І. М. Жук. – К. : Інформаційно-

аналітичне агенство, 2016. – 575 с. 

ISBN 978-966-8459-97-9 
У Статистичному щорічнику вміщено дані про 

соціально-економічне становище України у 2015 році 

порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники 

системи національних рахунків, матеріального виробництва, 

фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні 

показники деяких країн світу. 

Розрахований на широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 329.78(477)+316.723(477) 

В19 

 

Васильчук, Євген Олегович. 

Субкультурний молодіжний радикалізм : 

монографія / Є. О. Васильчук, Л. П. Чернова. – Х. : 

Діса плюс, 2016. – 128 с. – (Проблеми національної 

безпеки). 

ISBN 978-617-7384-10-5 
У монографії досліджено ідейно-світоглядні аспекти 

та особливості інституціоналізації субкультурного 

молодіжного радикалізму. Проаналізовано тенденції 

поширення радикалістських ідей у сучасному молодіжному 

середовищі. Визначено структуру радикалістського 

світогляду молодіжних субкультурних груп і течій. 

Для фахівців правоохоронних і безпекових органів, 

органів державної влади та управління, відповідальних за 

розроблення і реалізацію державної політики у сфері 

національної безпеки, науковців, викладачів, студентів 

вищих навчальних закладів, які цікавляться дослідженнями 

радикалізму та екстремізму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

   



НТБ КНУТД 6 Листопад-2017, Бібліодайджест 
 

 
 

УДК 329.78(477)+316.723(477) 

В19 

 

Васильчук, Євген Олегович. 

Політичний радикалізм та екстремізм у 

молодіжному середовищі України : монографія /  

Є. О. Васильчук. – 2-ге вид., випр. і доп. – Черкаси : 

Видавець Ольга Вовчок, 2015. – 416 с. – (Проблеми 

національної безпеки). 

ISBN 978-966-8645-74-7 
Монографія є спробою системного дослідження 

ідейно-політичної сутності, особливостей поширення, 

визначення місця політичного радикалізму та екстремізму 

серед викликів і загроз національній безпеці України. 

Проаналізовано ідейно-культурні джерела політичного 

радикалізму та екстремізму, встановлено логіку та 

механізми формування радикалістських ідейно-політичних 

доктрин. Окрему увагу приділено визначенню, 

структуруванню та аналізу соціально-економічних,  

соціо-культурних, суспільно-політичних та ідеологічних 

чинників ескалації екстремізму в молодіжному соціумі. 

Розроблено та обгрунтовано рекомендації із запобігання та 

протидії цьому явищу. 

Для фахівців правоохоронних і безпекових органів, 

органів державної влади та управління, відповідальних за 

розробку й реалізацію державної молодіжної політики, 

науковців, які досліджують процеси, що відбуваються в 

сучасному молодіжному середовищі України, викладачів 

ВНЗ, студентів, які цікавляться дослідженнями радикалізму 

та екстремізму. 

 

 

ЧЗГВ (1) 

 

 
 

 

УДК 323(477):329.88(470) 

В19 

 

Васильчук, Євген Олегович. 

Російський екстремізм в Україні : монографія 

/ Є. О. Васильчук. – Черкаси : Видавець Ольга 

Вовчок, 2015. – 120 с. 

ISBN 978-966-8645-77-8 
У монографії досліджено ідейно-політичну сутність, 

особливості розгортання діяльності та політико-правові 

аспекти загроз і викликів українській державності з боку 

російських екстремістських об'єднань. Проаналізовано 

тенденції деструктивної діяльності суб'єктів російського 

екстремізму на території України. 

Для фахівців правоохоронних і безпекових органів, 

органів державної влади та управління, відповідальних за 

розроблення і реалізацію державної політики у сфері 

національної безпеки, науковців, викладачів, студентів 

вищих навчальних закладів, які цікавляться дослідженнями 

радикалізму та екстремізму. 

 

 

 

АНЛ (1) 
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Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 

 
 

 
 

 

 

УДК 001.894:67/68(477) 

В48 

 

Винахідницька діяльність Київського 

національного університету технологій та 

дизайну за 2016 р. : у 2 т. / [І. М. Грищенко,  

В. В. Каплун, Г. Ю. Павленко, Н. Д. Пруднікова,  

І. В. Скопінцева, О. О. Коваленко]. – К. : КНУТД, 

2017 – . 

Т. 1. – 2017. – 185 с. 
В виданні «Винахідницька діяльність Київського 

національного університету технологій та дизайну за 2016 р.» 

наведені дані про отримані патенти співробітниками 

університету за 2016 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. 

 
 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (2) 

 

 

 

УДК 001.894:67/68(477) 

В48 

 

Винахідницька діяльність Київського 

національного університету технологій та 

дизайну за 2016 р. : у 2 т. / [І. М. Грищенко,  

В. В. Каплун, Г. Ю. Павленко, Н. Д. Пруднікова,  

І. В. Скопінцева, О. О. Коваленко]. – К. : КНУТД, 

2017 – . 

Т. 2. – 2017. – 356 с. 
В виданні «Винахідницька діяльність Київського 

національного університету технологій та дизайну за 2016 р.» 

наведені дані про отримані патенти співробітниками 

університету за 2016 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. 

 
 

 

 

 

ЧЗПТВ (2)  
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УДК 101(075.8)+32.001(075.8)+316(075.8) 

Ф56 

 

Філософія, політологія, соціологія. 

Практикум для самостійної роботи студентів : 

навч. посіб. / [А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович,  

Д. С. Черняк, Н. В. Грєбєннікова,  

Н. В. Пархоменко]. – К. : КНУТД, 2017. – 260 с. 

ISBN 978-966-7972-90-5 
В навчальному посібнику розкрито зміст основних 

тем курсу «Філософія, політологія, соціологія». Навчальний 

матеріал представлено у вигляді схем і таблиць. В посібнику 

запропоновані методичні рекомендації до кожної теми, 

питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, 

матеріали для читання, тематика наукових робіт, список 

літератури, питання для підсумкового контролю. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 

викладачів. 
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УДК 7.012:001.891(075.8) 

Ч-92 

 

Чупріна, Наталія Владиславівна. 

Сучасні технології дизайн-діяльності : навч. 

посіб. / Н. В. Чупріна, Т. В. Струмінська. – К. : 

КНУТД, 2017. – 416 с. 

ISBN 978-966-7972-94-3 
Навчальний посібник дає знання в галузі методики 

розробки проектного дослідження, основ наукової організації 

дизайнерської діяльності, інформаційного забезпечення та 

систематизації результатів проектного дослідження, а також 

передпроектне дослідження як основну форму аналітичної 

роботи в дизайнерській діяльності. Теоретичний матеріал 

представленого курсу базується на останніх наукових 

розробках в галузі проектування та дизайнерської діяльності. 

Призначений для студентів вищих начальних 

закладів, які навчаються за спеціальністю «Дизайн». Він буде 

корисним студентам-магістрантам, їх науковим керівникам, а 

також всім тим, хто хоче підвищити культуру своєї проектної 

роботи, а саме – студентам суміжних творчих та 

технологічних спеціалізацій різних художніх та технічних 

ВНЗ, коледжів та технікумів. 
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УДК 330(477)+658.012.8(477) 

Е45 

 

Економічна безпека України : монографія / 

[В. Г. Федоренко, І. М. Грищенко,  

О. В. Ольшанська, А. О. Мельник, Т. Є. Воронкова, 

М. П. Денисенко, Н. П. Борецька, С. В. Бреус,  

Т. М. Янковець, З. Я. Шацька, К. В. Фокіна-

Мезенцева, та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка,  

І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. – К. : ДКС центр, 

2017. – 380 с. 

ISBN 978-617-7300-00-6 
В монографії висвітлено теоретико-методологічні основи 

формування системи економічної безпеки, детермінанти її 

розвитку. В роботі особливу увагу приділено впливу 

геоекономічних чинників на економічну безпеку держави в умовах 

глобалізації та елімінування негативного впливу світових криз на 

економічну безпеку України. В монографії проведено ґрунтовний 

аналіз щодо міжнародної політики забезпечення національної 

безпеки в контексті економічних і соціальних аспектів. Досліджено 

проблему економічної безпеки регіонів та суб'єктів господарської 

діяльності. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, 

державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств та 

фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а також 

широке коло читачів, які досліджують проблеми економічної 

безпеки національної економіки. 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

УДК 338.2(477) 

Е45 

 

Економіка України в глобальному і 

внутрішньому вимірі : монографія /  

[І. М. Грищенко, О. В. Ольшанська, А. О. Мельник, 

Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко, З. Я. Шацька,  

Т. М. Янковець та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка,  

І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. – К. : ДКС центр, 

2017. – 344 с. 

ISBN 978-966-2339-83-3 
В монографії висвітлено теоретичні основи розвитку 

світового господарства, форм міжнародних економічних відносин в 

економічних аспектах глобальних проблем. В роботі особливу увагу 

приділено ролі міжнародних економічних організацій в 

багатосторонньому економічному співтоваристві і регулюванні 

міжнародних економічних відносин. В роботі проведено ґрунтовний 

аналіз щодо унікальності розвитку волонтерського руху в Україні, а 

також залучення та використання внутрішньо переміщених осіб як 

ресурсу розвитку територіальних громад та країни. Досліджено 

проблему щодо перспектив розвитку глобалізації в контексті 

четвертої промислової революції і її соціально-економічних наслідків. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, 

державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і 

фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а також широке 

коло читачів, які досліджують проблеми інвестування економіки в 

умовах глобалізації. 
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УДК 330.1+339.9 

Г54 

 

Глобалізація сучасної економіки : 

монографія / [В. Г. Федоренко, І. М. Грищенко,  

Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко, В. В. Лойко,  

Т. М. Янковець, З. Я. Шацька, Д. М. Лойко та ін.] ; 

за ред.: В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка,  

Т. Є. Воронкової. – К. : ДКС центр, 2016. – 316 с. 

ISBN 978-617-7300-12-9 
В монографії висвітлено теоретичні основи розвитку 

світового господарства, форм міжнародних економічних 

відносин в економічних аспектах глобальних проблем. В 

роботі особливу увагу приділено ролі міжнародних 

економічних організацій в багатосторонньому економічному 

співтоваристві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин. Досліджено проблему щодо перспектив розвитку 

глобалізації в контексті четвертої промислової революції і її 

соціально-економічних наслідків. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, 

державних службовців, фахівців, які досліджують проблеми 

розвитку економіки в умовах глобалізації.  
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УДК 339.13:339.9(477) 

U31 

 

Ukraine in the global economy : monograph /  

[I. Gryshchenko, I. Bondarenko, O. Novikova,  

A. Olshanska, A. Melnyk, T. Voronkova,  

N. Denysenko, T. Iankovets, Z. Shatskaya et al.] ; edit.: 

V. Fedorenko, I. Gryshchenko, T. Voronkova. – К. : 

ДКС центр LTD, 2017. – 300 p. 

ISBN 978-617-7300-01-3 
The monograph covers the theoretical foundations of the 

world economy development, international economic relations' 

forms in the economic aspects of global problems. Special 

attention is paid to the role of international economic 

organizations in the multilateral economic community and the 

regulation of international economic relations. The problem of 

prospects for the development of globalization in the context of 

the fourth industrial revolution and its socioeconomic 

consequences was investigated. 

The monograph is useful for enterprises and financial 

institutions, teachers, postgraduates, students, as well as for a 

wide range of readers who study the problems of globalization of 

the economy. 
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УДК 72(477)(092) 

К47 

 

Клара Демура: архитектор-педагог / сост.: 

О. С. Слепцов, М. К. Кумейко ; под ред.  

О. С. Слепцова. – К. : Украинская академия 

архитектуры, 2016. – 200 с. – (Научные 

исследования кафедры Основ архитектуры и 

архитектурного проектирования). 

ISBN 978-966-8613-59-3 

Книга продолжает серию книг профессора  

О. С. Слепцова «Наука-Практика-Творчество» (книга 

девятая) и серию «Научные исследования кафедры Основ 

архитектуры и архитектурного проектирования». В книге 

отображены биографические вехи становления и почти  

70-летний опыт работы архитектора и педагога кафедры 

Клары Георгиевны Демуры. Собраны впечатления о 

плодотворном совместном сотрудничестве коллег и учеников 

Клары Георгиевны. Книга иллюстрирована фотографиями из 

личного архива К. Г. Демуры. Будущим поколениям 

архитекторов представлено творческое наследие в виде 

отмывок классических ордеров, рисунков, акварелей, а также 

вышивок и схем к вышивкам в авторском исполнении. 

Издание выходит к 90-летию со дня рождения  

К. Г. Демуры и рассчитано на архитекторов, художников, 

искусствоведов, студентов, а также на широкий круг 

читателей. 
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УДК 94(477.54)(092) 

С47 

 

Славные имена (Почетные граждане города 

Харькова) / ред. О. П. Воловник. – Х. : 

Издательский дом ЖЗЛ ; Глобус, 2015. – 464 с. – 

(Современная ЖЗЛ Харьковщины ; кн. 12). 

ISBN 978-966-7083-64-9 

В серии «Современная ЖЗЛ Харьковщины» уже 

представлены более 60-ти «Славных имен» Слобожанщины. 

В очередном томе предлагаем познакомиться с этапами 

жизни еще четырех почетных граждан города Харькова: 

- Бойко Валерий Владимирович – директор ГУ «Институт 

общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН 

Украины», заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

ХНМУ, профессор, доктор медицинских наук;  

- Исаев Леонид Алексеевич – стоявший у истоков 

харьковской подземки, сначала как ответственный за ход 
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строительства метро в обкоме партии, потом – как 

руководитель предприятия, возглавлявший Харьковский 

метрополитен 18 лет! Кандидат технических наук, профессор 

ХНУГХ им. А. Бекетова; 

- Кирик Сергей Васильевич – высокопрофессиональный, 

инициативный руководитель, председатель правления АК 

«Харьковоблэнерго», заслуженный энергетик Украины; 

-  Пономаренко Владимир Степанович – ректор Харьковского 

национального экономического университета им. Семена 

Кузнеца, профессор, доктор экономических наук. 

Презентация «Славных имен» Харьковщины остается 

главной наставнической задачей нашего проекта. Книга 

адресована всем, кто интересуется историей и современной 

жизнью Харьковщины. 
 


