
НТБ КНУТД 1 Вересень-Жовтень-2018, 
Бібліодайджест 

 

 
 

         Навчально-методичні та наукові видання 

 

 

 

 

УДК 721.012(075.8) 

З-62 

 

Зиміна, Світлана Борисівна. 

Стилі інтер'єру / С. Б. Зиміна. – Київ : Довіра, 

2018. – 360 с. 

ISBN 978-966-507-310-9 
У посібнику викладено загальний огляд основних 

стилів, стильових напрямків і течій в дизайні інтер'єру, 

починаючи з єгипетської цивілізації до сьогодення. 

Пропонується класифікація стилів відповідно до хронології 

їх виникнення і застосування, а також класифікації окремих 

груп стилів, які об'єднуються за певними рисами та 

властивостями. 

Призначено для студентів архітектурних факультетів, 

відділень, а також учнів спеціалізованих шкіл з творчим 

ухилом, студентів ВНЗ творчих спеціальностей 

(архитекторів, дизайнерів, художників, скульпторів, 

мистецтвознавців тощо). 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

Умовні позначення: 

 

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

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 Вересень-Жовтень-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

 
 

 

 

УДК 7.05 

Т38 

 

Технічна естетика і дизайн : міжвідомчий 

науково-технічний збірник / ред. М. І. Яковлев. –  

Київ : КНУБА, 

Вип. 12. – 2013. – 232 с. – Текст укр., рос. 

ISSN 2221-9293 
До збірки ввійшли наукові праці з теоретичних та 

методологічних питань технічної естетики, а також 
проблематики, що складає предметну область застосування 

її методів. Тематика статей охоплює також деякі напрямки 

наукових досліджень, творчої та практичної дизайнерської 

діяльності, які є суміжними щодо технічної естетики. 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

УДК 7.05 

Т38 

 

Технічна естетика і дизайн : міжвідомчий 

науково-технічний збірник / ред. М. І. Яковлев. –  

Київ : КНУБА, 

Вип. 13. – 2017. – 168 с. – Текст укр., рос. 

ISSN 2221-9293 
До збірки ввійшли наукові праці з теоретичних та 

методологічних питань технічної естетики, а також 

проблематики, що складає предметну область застосування 

її методів. Тематика статей охоплює також деякі напрямки 

наукових досліджень, творчої та практичної дизайнерської 

діяльності, які є суміжними щодо технічної естетики. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

УДК 7.05 

Т38 

 

Технічна естетика і дизайн : міжвідомчий 

науково-технічний збірник / ред. М. І. Яковлев. –  

Київ : КНУБА, 

Вип. 14. – 2018. – 256 с. 

ISSN 2221-9293 
До збірки ввійшли наукові праці з теоретичних та 

методологічних питань технічної естетики, а також 

проблематики, що складає предметну область застосування 
її методів. Тематика статей охоплює також деякі напрямки 

наукових досліджень, творчої та практичної дизайнерської 

діяльності, які є суміжними щодо технічної естетики. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 3 Вересень-Жовтень-2018, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 

Роботи науково-педагогічних працівників 
Університету 

 

 
 

 

УДК 338.22:675.6(075.8) 

Г85 

 

Грищенко, Іван Михайлович. 

Сучасне підприємництво в хутровій бізнес-

індустрії : навч. посіб. / І. М. Грищенко. – Київ : Світ 

Успіху, 2018. – 312 с. 

ISBN 978-617-7324-22-4 
У навчальному посібнику висвітлені важливість 

економічної освіти в сучасних умовах, функціонування й 

розвиток хутрового бізнес-середовища, особливості 

заснування власної справи, основи підприємницької 

діяльності, сутність теоретичних і практичних питань, 

пов'язаних із веденням успішного бізнесу у сфері хутрової 

індустрії України. Видання спрямоване на професійний 

розвиток особистості та формування в неї необхідних 

професійних підприємницьких компетентностей. 

 
 

 

 

 

ЧЗГВ (1) 

АНЛ (1) 

 

 
 
 

 

УДК 338.22:675.6=111 

G91 

 

Gryshchenko, Ivan. 

Modern entrepreneurship in fur business industry 

: textbook for stud. of IHEs / I. Gryshchenko. – Kyiv : 

Svit Uspichu, 2018. – 296 p. 

ISBN 978-617-7324-18-7 
The textbook highlights the importance of economic 

education in present-day conditions, fur business environment 

functioning and developing, the peculiarities of establishing and 

realizing your own business, the basics of entrepreneurial activity, 

the essence of theoretical and practical issues related to successful 

business in fur industry of Ukraine. The publication is aimed at 

professional development of young people and the formation of 

the necessary professional entrepreneurial competences for those 

who study. 

 

 
 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

АНЛ (2) 



НТБ КНУТД 4 Вересень-Жовтень-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 

 
 

 

УДК 675.1/.6(075.8) 

Г85 

 

Грищенко, Иван Михайлович. 

Современное предпринимательство в меховой 

бизнес-индустрии : учеб. пособие / И. М. Грищенко. 

– Киев : Світ Успіху, 2018. – 344 с. 

ISBN 978-617-7324-25-5 
В учебном пособии освещена важная роль 

экономического образования в современных условиях, 

раскрыты аспекты функционирования и развития меховой 

бизнес-среды, рассмотрены особенности создания 

собственного дела, основы предпринимательской 
деятельности, теоретические и практические вопросы, 

связанные с ведением успешного бизнеса в сфере меховой 

индустрии Украины. Издание направлено на 

профессиональное развитие личности и формирование у нее 

необходимых профессиональных предпринимательских 

компетентностей. 

 

 
 

 

 

АСіМК (1) 

ЧЗПТВ (1) 

 

 

 

 

 

УДК 675.01 

А65 

 

Андреєва, Ольга Адіславівна. 

Особливості шкіряно-хутрової сировини /  

О. А. Андреєва, І. М. Грищенко, І. Т. Зварич ; за заг. 

ред. І. М. Грищенка. – Київ : Світ Успіху, 2018. – 

416 с. 

ISBN 978-617-7324-24-8 
Викладено сучасні уявлення про сировину, 

призначену для виробництва натуральних шкіри та хутра. 

Висвітлено питання будови, хімічного складу, товарно-

технологічних властивостей шкірного покриву тварин. 

Розглянуто основи первинного оброблення та сортування, 

можливості раціональнішого використання шкіряно-хутрової 

сировини, характеристику та виробниче призначення певних 

її видів. 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 5 Вересень-Жовтень-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

УДК 675.1/.6.05 

Т38 

 

Технологічне обладнання для виробництва 

хутра і шкіри в інноваційній економіці : 

монографія / [І. М. Грищенко, І. Т. Зварич,  

О. А. Охмат] ; за заг. ред. І. М. Грищенка. – Київ : 

Світ Успіху, 2018. – 272 с. 

ISBN 978-617-7324-21-7 
У монографії наведено основні відомості щодо 

класифікації, експлуатації та технічних характеристик 

обладнання хутрових і шкіряних підприємств. Представлено 

технологічні та конструктивні схеми обладнання, прийоми 

виконання, контролювання, а також регулювання 

виробничих процесів й операцій. Розглянуто 

вантажопідйомні та транспортні пристрої, засоби механізації 

й автоматизації підприємств. 
Для працівників хутрових і шкіряних підприємств, а 

також студентів, які навчаються за означеним фахом. 

 

 

АНЛ (2) 

 

 

 
 

 

УДК 338.22(477) 

С91 

 

Сучасні проблеми економічного розвитку 

України : монографія / [О. В. Ольшанська, А. О. 

Мельник, Н. П. Борецька, М. П. Денисенко, О. Ю. 

Чубукова, М. І. Скрипник, Н. В. Стежко, С. Г. 

Натрошвілі, Т. Є. Воронкова, В. В. Бугас, Т. М. 

Власюк, М. М. Матюха, З. Я. Шацька, К. В. Фокіна-

Мезенцева, А. О. Саюн, О. О. Григоревська, Т. Е. 

Белялов, Н. Й. Радіонова, Т. Г. Бабина, І. В. 

Пономаренко, О. Ю. Будякова та ін.]. – Київ : ТОВ 

"ДКС центр", 2018. – 184 с. 

ISBN 978-617-7300-35-8 
В монографії висвітлено теоретичні основи розвитку 

бізнес-середовища підприємств, організацій, закладів вищої 

освіти в економічних, соціальних та інформаційних аспектах 

глобальних проблем. В роботі особливу увагу приділено 

питанням ефективності управління в умовах глобалізації, 

забезпечення економічної безпеки, значення обліку, 

контролю та аналізу у забезпеченні ефективності сучасного 

управління суб'єктами підприємницької діяльності. 

Досліджено проблему щодо перспектив розвитку глобалізації 
в контексті четвертої промислової революції і її соціально-

економічних наслідків. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, 

державних службовців, фахівців, керівників вищих 

навчальних закладів, аспірантів, студентів, які досліджують 

проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації. 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НТБ КНУТД 6 Вересень-Жовтень-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

 
 

 

УДК 330.1 

E20 

 

Economic processes in the safety measurement 

: monograph / [I. Gryshchenko, A. Olshanska,  

A. Melnyk, T. Voronkova, N. Denysenko,  

N. Boretskaya, Z. Shatskaya, K. Fokina-Mezentseva,  

S. Breus et al.] ; edit.: V. Fedorenko, I. Gryshchenko,  

T. Voronkova. – Kyiv : "DKS Tsentr" Ltd, 2018. –  

264 p. 

ISBN 978-617-7300-29-7 
The monograph covers the theoretical and 

methodological foundations of the formation of economic 

security system and the determinants of its development. Special 

attention is paid to the influence of geoeconomic factors on the 
country's economic security in the conditions of globalization and 

the elimination of the negative impact of world crises on the 

economic security of Ukraine. The monograph provides a 

thorough analysis of the international policy of ensuring national 

security in the context of economic and social aspects. The 

problem of economic security of regions and economic entities is 

investigated. 

The monograph is intended for scientists, lecturers, civil 

servants, specialists, managers of enterprises and financial 

institutions, teachers, postgraduates, students, as well as a wide 
range of readers who are studying national economic security 

problems. 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 

 

УДК 338.2-048.35(477) 

К28 

 

Касич, Алла Олександрівна. 

Модернізація економіки України в умовах 

глобалізаційних викликів : монографія / А. О. Касич. 

– Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2018. 

– 240 с. 

ISBN 978-617-641-065-2 
У монографії представлено результати дослідження 

теоретичних засад управління процесами модернізації та 

методичних підходів до визначення динаміки процесів 
розвитку у національному господарстві на макро-, мікрорівні, 

а також у регіональному розрізі, узагальнено зарубіжний 

досвід проведення реформ у контексті врахування 

глобалізаційних викликів, обгрунтувано стратегічні 

орієнтири багаторівневого управління модернізацією в 

Україні. 

Монографія розрахована на наукових працівників, 

державних службовців, представників бізнес-середовища, 

викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів економічних 

спеціальностей. 

 

АНЛ (1) 



НТБ КНУТД 7 Вересень-Жовтень-2018, 
Бібліодайджест 

 

 
 

 
 

 

УДК 808.5(075.8) 

Г85 

 

Грицаєнко, Людмила Михайлівна. 

Основи красномовства : навч. посіб. /  

Л. М. Грицаєнко. – 2-ге вид., доп. – Київ : 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 260 с. 

ISBN 978-617-7349-71-5 

У навчальному посібнику розглянуто історичні етапи 

розвитку красномовства та роль мистецтва слова в житті 

людини, суспільства. Теоретичний і практичний матеріал 

структуровано у два змістові модулі. У теоретичній частині 

через морально-етичний аспект подано розвиток мистецтва 

слова з найдавніших часів до часів імператорського Риму та 

розкрито особливості вітчизняного красномовства. 

Практична частина містить плани семінарських 

занять, запитання для самоконтролю, теми наукових 
повідомлень та індивідуальні проблемні завдання. У 

посібнику подано ілюстративний матеріал з промов ораторів 

різних епох, з художніх та публіцистичних творів митців 

слова. 

Розраховано на широку аудиторію педагогів, 

здобувачів вищої освіти і всіх, хто любить і шанує рідне 

слово, цікавиться ораторським мистецтвом та жанрами 

красномовства. 

 

 

ЧЗГВ (1) 

АНЛ (2) 

АСіМК (2) 

 

 
 

 

УДК 342.7:316.3(477) 

А43 

 

Актуальні правові проблеми реформування 

українського громадянського суспільства : 

матеріали всеукраїнського студентського Інтернет 

круглого столу (28 березня 2018 р., м. Київ, КНУТД) 

/ ред.: А. Ю. Олійник, О. С. Шморгун. – Київ : 

КНУТД, 2018. – 132 с. 
Збірник містить матеріали доповідей і повідомлень 

учасників всеукраїнського студентського Інтернет круглого 

столу «Актуальні правові проблеми реформування 
українського громадянського суспільства», який відбувся в 

Київському національному університеті технологій та 

дизайну за ініціативи кафедри приватного та публічного 

права факультету підприємництва та права 28 березня 2018 

року. Результатом проведеного студентського круглого столу 

є напрацьовані висновки та рекомендації щодо проблемних 

правових питань реформування Українського 

громадянського суспільства та перспектив удосконалення 

діючого права і законодавства, ефективності діючих в 

Україні механізмів реалізації його норм. 

 

 

ЧЗПТВ (1) 



НТБ КНУТД 8 Вересень-Жовтень-2018, 
Бібліодайджест 

 

 

 

 
 

 
 

 

УДК 334.7:001.895(477)(06) 

А43 

 

Актуальні проблеми інноваційного 

розвитку кластерного підприємництва в Україні 

: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (29 березня 2018 р., м. Київ) /  

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

О. М. Ніфатова, М. С. Шкода. – Київ : КНУТД, 2018. 

– 388 с. – Текст укр., англ., рос. 
До збірника увійшли дослідження молодих учених з 

актуальних питань інноваційного розвитку кластерного 

підприємництва в Україні. Збірник статей II Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

інноваційного розвитку кластерного підприємництва в 

Україні» сформовано за наступними напрямами: 
інноваційний розвиток кластерного підприємництва в 

Україні: стратегічні орієнтири; маркетингові підходи до 

розвитку кластерного підприємництва; фінансове 

забезпечення підтримки кластерного підприємництва; 

збільшення ступеня відкритості, прозорості, динамічності 

знань в умовах розвитку кластерного підприємства. 

 

 

 

 

 

 

АНЛ (1) 

 

 
 

 

УДК 005.3 

З-41 

 

Збірник наукових праць магістрів 

спеціальності 8.03060101 "Менеджмент 

організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)" кафедри менеджменту 

КНУТД : збірник / упор. О. В. Кухленко. – Київ : 

КНУТД, 2015. – 128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЗПТВ (1) 
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