
 

 

Березень 2021 

 

Фонд бібліотеки поповнився новою літературою. 

Пропонуємо Вам ознайомитись з віртуальною виставкою нових 

надходжень на якій представлено 25 джерел, мови джерел – ук-

раїнська, російська. Бібліографічний опис здійснено за держав-

ним стандартом, що регламентує правила складання бібліогра-

фічних записів, література описана та внесена в Електронний ка-

талог. Інформація про розміщення у відділах бібліотеки та кіль-

кість примірників подана в бібліографічному описі книг та до-

повнена анотаціями.  

 

 

 

[укладач  бібліотекар ІБВ Карих О. Б.] 
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620.9 

Б69 

Блінов І. В.  
Теоретичні та практичні засади функціонування конку-

рентного ринку електроенергії : монографія / І. В. Блі-

нов ; НАН України, ін-т електродинаміки. – Київ : Нау-

кова думка, 2015. - 216 с. - (Проект «Наукова книга» 

(молоді вчені)) 

Примірники : всього:1 - чз № 1(1) 

 

У монографії наведено особливості та короткий опис 

основних сегментів конкурентної моделі ринку електро-

енергії — ринку двосторонніх договорів та балансува-

льного ринку електроенергії (РДЦБ). Виконано огляд та 

подано загальні рекомендації міжнародних стандартів 

щодо реалізації інформаційних систем, які дають змогу 

забезпечити ефективний та безпечний обмін даними та 

інформаційними повідомленнями між учасниками рин-

ку електричної енергії. Наведено особливості та прик-

лади побудови об’єктно-орієнтованих моделей сегмен-

тів РДЦБ, що базуються на загальній гармонізованій 

рольовій моделі європейського ринку електроенергії. 

Викладено особливості розв’язання задачі розрахунків результатів аукціону з купівлі-продажу 

електричної енергії, зокрема наведено результати аналізу існуючих форм подання заявок та 

пропозицій, визначено особливості їх використання та запропоновано методи і моделі враху-

вання заявок різних типів залежно від методів оптимізації добового балансу між попитом та 

пропозицією. Проаналізовано сучасні способи врахування мережевих обмежень на ринку «на 

добу наперед», що використовуються в країнах Європи. Запропоновано способи аналізу ефек-

тивності врахування мережевих обмежень на ринку «на добу наперед» та балансувальному ри-

нку електричної енергії в Україні. Розглянуто цільову функцію та систему обмежень балансува-

льного ринку електроенергії як задачі відбору ресурсів для забезпечення балансування прогно-

зованої системи оператором сумарного споживання в ОЕС України з урахуванням втрат, актуа-

льних системних вимог та заданих обмежень за критеріями мінімізації вартості додаткового ви-

робництва та зменшеного споживання електроенергії. Особливу увагу приділено аналізу підхо-

дів до розподілу пропускної здатності міждержавних електричних зв’язків України для розви-

нення механізмів торгівлі електроенергією на міждержавному рівні, що є обов’язковою складо-

вою інтеграції ринку електричної енергії України з ринками електроенергії країн Європи. 
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330.3-026.16 

Г28 

Геєць В. М.  
Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку 

: [монографія] / В. М. Геєць. – Київ : Академперіодика, 

2020. – 456 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 2(1) 

 

Монографія є результатом застосування феноменологіч-

ного підходу до пошуку відповідей на виклики, поро-

джені глобальною нестабільністю, загостренням супере-

чностей глобалізації та національного розвитку, політич-

ною та економічною турбулентністю. Розкрито значення 

соціалізації як технології зростання соціального капіталу 

та ендогенізації економічного розвитку для підвищення 

соціальної якості життєдіяльності суспільства. Показано, 

що серцевиною досягнення раціонального взаємозв’язку 

економічних і політичних трансформацій є перехід від 

космополітичного універсалізму до еволюційно-

інституціонального забезпечення господарського розвит-

ку на основі прагматизму як свідомої економічної, соціа-

льної та етичної дії. 

 

 

519.1 

Д67 

Донец Г. А.  
Числовые графы и построение дискретных образов : моног-

рафія / Г. А. Донец, И. В. Сергиенко ; НАН Украины, ин-т 

кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 

2014. - 303 с. - (Проект «Наукова книга») 

Примірники : всього :1 - чз № 1(1) 

 

Монографія складається з двох частин. У першій частині 

викладено новий підхід до представлення графів, а саме у 

вигляді двох множин дійсних чисел та породжувальної фу-

нкції. Перевага такого підходу порівняно з традиційним 

представленням графів полягає в значній економії пам’яті 

при розміщенні даних у комп’ютері. Це є базою для ство-

рення удосконалених алгоритмів розв’язування багатьох 

практичних задач на графах. У другій частині викладено 

методи побудови дискретних образів з елементів, що нази-

ваються шаблонами. Це набори чисел, адекватні набору 

фарб, якими зафарбовані дані шаблони. Проблема зводить-

ся до розв’язування системи лінійних рівнянь у класі лиш-

ків за скінченним модулем, рівним кількості заданих фарб. 

Для спеціалістів у галузі теорії графів та комбінаторики, а також для студентів, аспірантів, які цікав-

ляться проблемами дискретної математики. 
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331.101.3 

Д69 

Доронина М. С.  
Управление мотивацией : науч. изд. / М. С. Доронина, Е. 

Г. Наумик, О. В. Соловьев. – Харьков : ХНЭУ, 2006. - 239 

с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Розглянуті проблеми підвищення ефективності діяльності 

персоналу сучасних організацій, а саме - управління мо-

тивацією на основі вивчення й наступного управління мо-

тиваційно-потрібною сферою особистості працівників. 

Рекомендується для дослідників проблем мотивації, кері-

вників організацій усіх рівнів управління, співробітників 

відділів з персоналу, студентів управлінського, економіч-

ного й гуманітарного профілів і кожного, хто бажає розі-

братися в причинах поведінки людини і навчитися напра-

вляти діяльність інших людей. 

 

 

 

 

 

 

339.371.4:004.738/Д72-225488 

Дражниця С.А.  
Електронна комерція : навч. посіб. / С. А. 

Дражниця. – Львiв : Новий Світ – 2000, 2019. - 182 с. 

Примірники : всього : 2 - чз № 2(2) 

 

У посібнику детально висвітлюються основні поняття та 

завдання електронної комерції, особливості електронного 

маркетингу та електронного ринку, платіжні та фінансові 

інтернет системи, діяльність віртуальних підприємств та 

проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при 

електронній комерції. 

Для студентів, аспірантів, усіх хто цікавиться питаннями 

електронної комерції. 
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339.138:330.322 

К17 

Калінін О. В.  
Інвестиційний маркетинг диверсифікованих підприємств : 

теорія, методологія, практика : монографія / О. В. Калінін ; 

М-во освіти і науки України, Приазовський держ. техн. ун-

т. - Маріуполь, 2020. - 291 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 2(1) 

 

У монографії сформовано та досліджено концептуальні 

основи інвестиційного маркетингу диверсифікованих під-

приємств. Розглянуто теоретичні питання формування та 

управління ефективної системи інвестиційного маркетингу 

на диверсифікованих підприємствах, методологічні аспек-

ти щодо впровадження механізмів інвестиційного марке-

тингу в систему прийняття управлінських рішень дивер-

сифікованих підприємств, також досліджено практичні ас-

пекти реалізації зазначених теоретичних та методологіч-

них засад. Проведено науково - методичну оцінку ресурс-

ного забезпечення інвестиційної привабливості диверсифі-

кованих підприємств, концептуальних засад забезпечення 

менеджменту інвестиційною привабливістю диверсифіко-

ваних підприємств, моделювання стратегії розвитку інвестиційного маркетингу на мікро га макрорі-

внях. Виокремлено та опрацьовано рівень впливу складової ризик-менеджменту щодо ефективності 

системи інвестиційного маркетингу диверсифікованих підприємств. 

Монографія має наукову та практичну цінність та буде корисною для фахівців зі сфери маркетингу, 

менеджменту та інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання. 

Рекомендовано фахівцям із теорії та практикам з управління підприємствами різних видів діяльнос-

ті, студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

 

621.791.7+001.32(/К36-441231 

Керманич української науки : Життєвий і творчий шлях 

Б. Є. Патона : до сторіччя від дня народження / [О. С. 

Онищенко та ін. ; редкол. : А. Г. Наумовець та ін.] ; НАН 

України, Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського. 

- Київ, 2018. - 350 с. 

Примірники: всього:1 - чз № 1(1) 

 

Ця книга є своєрідним науковим і соціальним портретом 

Бориса Євгеновича Патона - унікальної особистості, вели-

кого вченого, організатора науки і видатного державного і 

громадського діяча. Ідеться про його внесок у вічну про-

блему з'єднання матеріалів (новаторські науково-технічні 

прориви в галузі електрозварювання на землі, у воді, кос-

мосі), розбудову Національної академії наук України як 

головного вітчизняного і визнаного міжнародного науко-

вого центру, формування національної наукової системи в 

Україні, відповідальну громадянську позицію в складних 

доленосних соціальних ситуаціях. 

Розрахована на науковців, освітян, працівників засобів ма-

сової інформації, усіх, хто цікавиться історією науки і зна-

ковими постатями в ній. Книга багато ілюстрована. 
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659.113(075.8) 

К56 

Ковальчук С. В.  
Рекламний менеджмент : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, Р. 

В. Бойко, А. В. Корюгін. – Львiв : Новий Світ – 2000, 

2019. - 270 с. 

Примірники: всього:1 - чз № 2(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

908(477)(082) 

К65 

Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. 

ред. С. М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 

2020. - 320 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 2(1) 

 

Збірник «Конференція Дмитра Штогрина» вміщує вибрані 

матеріали учасників щорічної українознавчої конференції, 

яку проводив професор Штогрин у 1982-2009 роках в Іллі-

нойському університеті (м. Урбана-Шампейн, США). Пере-

дусім вони ґрунтуються на текстах виголошених доповідей. 

Учасники цих конференцій також могли представити пуб-

лікації на теми, актуальні для них тепер. Матеріали згрупо-

вані за умовними тематичними рубриками, не пов’язаними 

з темами конференцій. Збірник присвячується світлій 

пам’яті професора Дмитра Штогрина. 

Видання може бути цікавим для студентів і дослідників, ін-

тереси яких стосуються українознавчих дисциплін. 
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336.221.4(477)(07/Л38-928900 

Лєгостаєва О. О.  
Податкова система : практикум : навч. посіб./ О. О. Лєго-

стаєва, Н. О. Гнип. - 2-ге вид. – Львiв : Новий Світ – 2000, 

2019. - 228 с. Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Практикум підготовлений відповідно до програми дисци-

пліни «Податкова система». Містить методичні рекомен-

дації до вивчення кожної теми, питання до практичних та 

семінарських занять, контрольні питання та завдання для 

самостійної роботи, завдання для експрес-перевірки теоре-

тичних знань, практичні задачі тощо. Гармонійно поєднує 

завдання теоретичного та практичного характеру. Контро-

льні питання та завдання подані в посібнику таким чином, 

щоб зорієнтувати студента на самостійну перевірку якості 

засвоєння матеріалу, зробити більш ефективним його спі-

лкування з викладачем, налаштовуючи як на відповіді з 

конкретних питань, так і на творче мислення. 

Для студентів економічних спеціальностей денної та заоч-

ної форм навчання, аспірантів, викладачів, а також прак-

тичних працівників та фахівців, які займаються дослі-

дженнями у сфері оподаткування. 

 

 

331.101.262:332.1/Л93-444982 

Людський капітал регіонів України в контексті інно-

ваційного розвитку : монографія / [В. П. Антонюк, О. І. 

Амоша, Л. Г. Мельцер та ін.] ; НААН України, Ін-т еко-

номіки промисловості. - Донецьк, 2011. - 308 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 2(1) 

 

У монографії досліджено сучасні тенденції суспільного 

розвитку та ролі людського капіталу в його динаміці. Ро-

зглянуто взаємозв’язок соціальності та інноваційності, 

визначено роль регіонів у забезпеченні соціального та 

інноваційного розвитку. На основі аналізу системи ста-

тистичних показників виконано оцінку рівня сформова-

ності й ефективності використання людського капіталу 

регіонів. Обґрунтовано модель ефективного викорис-

тання людського капіталу та визначено концептуальні 

засади державної політики відтворення людського капі-

талу в контексті інноваційного розвитку. Досліджено 

сутність регіональних інноваційних систем, здійснено 

оцінку їх сформованості в Україні. обґрунтовано пропо-

зиції щодо розвитку регіональних інноваційних систем. 

Для фахівців державних і регіональних органів управ-

ління, науковців, роботодавців. профспілок, викладачів, аспірантів, студентів. 
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339.7(075.8) 

М58 

Міжнародні фінанси : теорет. -практ. посіб. / С. С. До-

ровська, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. ; М-во освіти і на-

уки України. – Київ : Кондор, 2018. - 312 с. 

Примірники : всього : 3 - аб № 1(1), чз № 2(2) 

 

Посібник висвітлює практичні аспекти модульної системи 

з дисципліни «Міжнародні фінанси». З метою поглибле-

ного засвоєння студентами базових та навичок з питань 

глобалізації світових фінансів, ролі міжнародної фінансо-

вої системи, місця та ролі небанківських інституцій в 

економіці зарубіжних країн передбачено 8 змістовних 

модулів, крім того, до теоретичного матеріалу додано ме-

тодику виконання ситуаційних завдань, а також прикла-

ди. 

У посібнику передбачені форми активних методів нав-

чання: відкритий тест на формування та структурування 

відповідей, технічні вправи, ситуаційні завдання з еконо-

міко-математичного моделювання економічних процесів 

на світовому фінансовому ринку. 

Розрахований на студентів економічних та фінансових 

спеціальностей. 

 

 

1330.59(477) 

М23 

Мандибура В.О.  
Рівень життя населення України та проблеми реформу-

вання механізмів його регулювання: монографія / В. О. 

Мандибура ; [відп. ред. Д. П. Богиня]. – Київ : Парламе-

нтське видавництво, 1998. - 256 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 2(1) 

 

Досліджуються теоретичні та методологічні питання 

аналізу категорії “рівень життя", особливості соціально-

економічного забезпечення життєдіяльності населення 

України в умовах кризового стану економіки, деструкти-

вний вплив інфляції на рівень життя, основні соціальні 

компенсатори і латентні механізми гальмування поши-

рення бідності в умовах кризової ринкової кон'юнктури, 

а також питання впливу “тінізацїї” економіки на процеси 

розподілу доходів і стан майнового розшарування гро-

мадян, специфічної особливості проявів маргіналізації 

населення України. 

Проаналізовані найбільш актуальні проблеми реформу-

вання ринкових механізмів суспільного регулювання рі-

вня життя населення в умовах перехідного періоду. Велика увага приділяється системному аналізу 

шляхів вдосконалення таких ринкових механізмів, що регулюють рівень життя населення, як меха-

нізми податкового регулювання особистих доходів, консюмеризму, соціального захисту населення, 

регулювання мінімальних державних соціальних гарантій, обмеження пільг та ліквідація привілеїв, 

відновлення знецінених заощаджень громадян тощо. 

Розрахована на науковців, економістів, народних депутатів України, а також на керівників та прак-

тичних працівників державних органів управління економікою і соціальною сферою. 



 9 

004.89 

М54 

Методи та засоби функціонування систем підтримки 

прийняття рішень на основі онтологій: монографія / В. А. 

Висоцька, Д. Г. Досин, Х. І. Микіч та ін. ; М-во освіти і 

науки України, Львівська політехніка. – Львiв : Новий 

Світ – 2000, 2019. - 236 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 1(1) 

 

Досліджено та вирішено важливу науково-технічну про-

блему моделювання та проектування інтелектуальних си-

стем опрацювання інформаційних ресурсів на основі он-

тологій. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке 

коло питань, зокрема запропоновано класифікацію інте-

лектуальних систем опрацювання інформаційних ресур-

сів, розроблено формальну модель такої системи, її окре-

мих складових, інформаційних ресурсів, методи та алго-

ритми проектування інтелектуальних систем опрацюван-

ня інформаційних ресурсів. Книга призначена для спеціа-

лістів із проектування, розроблення та впровадження ін-

телектуальних систем опрацювання інформаційних ресу-

рсів, науковців у галузі глобальних інформаційних сис-

теми, систем штучного інтелекту, Інтернет-технологій, фахівців з електронної комерції, Інтернет-

маркетингу та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Wеb-проектів, а також для здобувачів 3-

ого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні технології». Моногра-

фія призначена для студентів, що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 

«Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології» та споріднених спеціальностей, 

пов’язаних з вивченням інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів на основі он-

тологій. 

 

 

336.74 

М71 

Мищенко С. В.  
Современные проблемы теории денег и денежного обра-

щения : [монография] / С. В. Мищенко. - Киев, 2011. - 231 

с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Монография посвящена исследованию сущности и роли 

денег в современной экономической системе, становлению 

и развитию денежных систем, организации наличного и 

безналичного денежного обращения, а также развитию и 

совершенствованию денежного регулирования в совре-

менных условиях. Освещены основные идеи ведущих 

научных школ, теоретические и практические подходы к 

определению стоимости и цены денег, роли денежного об-

ращения в обеспечении финансовой стабильности. 

Обобщены отечественная практика и зарубежный опыт ор-

ганизации денежного обращения. разработаны предложе-

ния по совершенствованию институциональных основ ре-

гулирования наличного денежного обращения, функцио-

нированию платежных систем. использованию электрон-

ных денег и формированию методологических подходов к организации оверсайта платежных си-

стем. 
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621.311.25:620.17/Н19-374863 

Назарчук З. Т.  
Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакто-

рів атомних електростанцій : [монографія] / З. Т. Назарчук, 

І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський ; НАН України, ННЦ 

«Харків. фіз.-техн. ін-т», Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. 

Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2016. - 308 с. - (Проект 

«Наукова книга») 

Примірники : всього :1 - чз № 1(1) 

 

У монографії описано методологічні засади і можливості 

застосування засобів не0уйнівного акустико-емісійного ко-

нтролю стану корпусів реакторів атомних електростанцій. 

Запропоновано новий підхід до оцінювання ступеня пош-

кодженості конструкційних матеріалів унаслідок їх трива-

лого експлуатування під дією водневого чинника і механіч-

ного навантаження. На результатах досліджень базуються 

методики акустико-емісійного діагностування. Для їх прак-

тичного застосування на діючих об’єктах розроблено тех-

нічні засоби, що використовують радіорелеметричну пере-

дачу даних. Засоби можуть працювати в режимі on-line, та-

ким чином, забезпечувати безперервний акустико-

емісійний моніторинг зародження чи розвитку тріщино подібних дефектів у структурі матеріалу. 

Попереднє випробування створеної апаратури показало її ефективність під час проведення діагнос-

тичних робіт. 

  

 

 

 

658.5:621]-048.34/О-62-894909 

Оптимізація виробництва в машинобудуванні : навч. 

посіб. / Н. М. Колпаченко, О. В. Сайчук, В. К. Аветісян та 

ін.. – Харків : Діса плюс, 2020. - 252 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Навчальний посібник присвячено вивченню основних 

концептуальних принципів і методів ефективної органі-

зації та управління матеріальними потоками в сфері ви-

робництва та їх використання в практичній діяльності 

промислового підприємства. 

Видання призначене для студентів, аспірантів і виклада-

чів закладів - освіти, а також практичних працівників, ке-

рівників і фахівців, які здійснюють логістичну діяльність 

на промислових підприємствах і в організаціях. 
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004.056.5(075.8) 

О-76 

Остапов С. Е.  
Кібербезпека : сучасні технології захисту: навч. посіб. / 

С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король; М-во освіти і 

науки України, Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця. 

– Львiв : Новий Світ – 2000, 2019. - 680 с. 

Примірники : всього :1 - чз № 1(1) 

 

У пропонованому виданні викладені основи сучасного 

захисту інформації в комп'ютерних системах, не 

пов’язаних з державною таємницею. Посібник склада-

ється з теоретичного матеріалу та лабораторного прак-

тикуму. У теоретичній частині висвітлено основні по-

няття й подані визначення, які стосуються захисту інфо-

рмації, формування політики безпеки. Розглянуто кри-

терії оцінки захищеності комп'ютерних систем, основи 

криптографічного захисту інформації, захист інформації 

від несанкціонованого доступу в сучасних операційних 

системах, описано комплексні системи захисту в корпо-

ративних інформаційних системах. 

Для студентів, які навчаються за галуззю 12 - «Інформа-

ційні технології» всіх форм навчання, інших спеціальностей, де вивчається цикл дисциплін захисту 

інформації, а також для самостійного опанування його основами. 

 

 

 

551.58(477):504.7 

П18 

Парниковий ефект і зміни клімату в Україні : оцінка та 

наслідки / НАН України ; за ред. В. І. Лялька. – Київ : Нау-

кова думка, 2015. - 284 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

На Землі відбуваються масштабні просторово-часові кліма-

тичні зміни глобального і регіонального характеру — так 

званий парниковий ефект. Це зумовило необхідність прове-

дення різноманітних досліджень з метою виявлення приро-

ди цих змін, причин виникнення та прогнозування перебігу 

таких процесів у майбутньому. В монографії викладено су-

часний стан досліджень з проблеми визначення парниково-

го ефекту в світі. Наведено результати експериментальних 

визначень балансу вуглекислого газу та оцінки розбіжнос-

тей у визначенні цього показника за методикою Національ-

ного кадастру та супутниковими вимірами. Проаналізовано 

багаторічні матеріали наземного та супутникового моніто-

рингу температури повітря для пояснення кліматичних змін 

в Україні. Виконано оцінку ризиків впливу цих змін. За-

пропоновано заходи щодо мінімізації негативних наслідків 

подібного впливу. Розглянуто прогнозні варіанти кліматичних змін у короткостроковій перспективі. 

Оцінено можливий еколого-економічний вплив цих процесів на природу і суспільство. Визначено 

напрями подальших досліджень з метою раціонального природокористування та сталого економіч-

ного розвитку України. 

Для широкого кола читачів, яких цікавить вплив кліматичних змін на довкілля та еколого-

економічний розвиток суспільства. 
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349.41 

П68 

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аг-

рарних і земельних відносинах : [монографія] / [Д. В. Бу-

суйок, П. Ф. Кулинич, М. Л. Муравська та ін. ; відп. ред.: В. І. 

Семчик, П. Ф. Кулинич] ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2015. - 198 с. - 

(Проект «Наукова книга») 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

У монографії досліджуються становлення та шляхи вдоско-

налення правового регулювання публічно-приватного парт-

нерства в аграрних і земельних відносинах у контексті світо-

вого досвіду та вітчизняної практики. Розкриваються особли-

вості правового забезпечення публічно-приватного партнерс-

тва при здійсненні органами влади управлінської та сервісної 

діяльності у сфері використання та охорони земель. Дослі-

джуються правові форми публічно-приватного партнерства у 

сфері використання земель для будівництва й експлуатації 

лінійних об’єктів та об’єктів трубопровідного і залізничного 

транспорту, а також у земельно-водних відносинах. 

Для науковців, викладачів, політиків, державних службовців, 

активістів громадських організацій, студентів юридичних і сільськогосподарських навчальних за-

кладів. 

 

 

 

 

 

 

332.1:005(075.8) 

Р32 

Регіональний менеджмент : навч. посіб. / М. А. Ковале-

нко, Н. А. Кругла, Л. М. Радванська, Г. М. Швороб. – 

Херсон : Олді-плюс, 2018. - 304 с. 

 Примірники : всього : 2 - чз № 2(2) 

 

У навчальному посібнику подаються основи управління 

соціально-економічним розвитком регіону, розглядають-

ся основні засади державної регіональної політики, прин-

ципи, методи і механізми управління регіональним роз-

витком, методи аналізу, прогнозування, програмування, 

побудови і оцінки результатів соціально-економічного 

розвитку регіонів. 

Книга призначається для студентів економічних вузів і 

може бути корисною для спеціалістів-практиків у сфері 

регіонального управління-службовців місцевих органів 

державної влади і самоуправління, депутатів усіх рівнів. 
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332.13(075.8) 

Р64 

Розміщення продуктивних сил: навч. посіб./ В. І. Анто-

нік, В. А. Ковальчук, В. Д. Кононенко та ін.. - Кривий Ріг: 

Мінерал, 2005. - 196 с 

Примірники: всього:1 - чз № 2(1) 

 

В посібнику висвітлено основні теоретичні і методичні пи-

тання розміщення продуктивних сил України в умовах ро-

збудови ринкових відносин. Визначені задачі, принципи і 

закономірності просторового розміщення виробничих 

об’єктів і населення. Дано аналіз факторам, що впливають 

на вибір напрямків вдосконалення існуючих і створення 

нових територіальних схем розміщення продуктивних сил 

з метою оптимізації використання ресурсних можливостей 

виробництв і підвищення конкурентоспроможності проду-

кції. Розглянуто галузеву структуру господарського ком-

плексу України та його вплив на формування економічних 

зон та районів держави. Теоретичні положення супрово-

джуються прикладами розв’язання конкретних тематичних 

завдань. 

Посібник призначений для студентів економічних спеціа-

льностей, аспірантам, викладачам навчальних закладів та спеціалістам, які займаються питаннями 

розвитку і розміщення продуктивних сил, та менеджментом соціально-економічного розвитку дер-

жави. 

 

 

331.5+331.2]:005./С69-592145 

Соціально-економічний механізм регулювання ринку 

праці та заробітної плати : [кол. монографія] / [Д. П. Бо-

гиня та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки. - Київ, 2001. - 

300 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 2(1) 

 

Розглянуто науково-практичні аспекти формування, фун-

кціонування і розвитку соціально-економічного механіз-

му регулювання ринку праці та заробітної плати. Аналі-

зуються соціально-економічні засади регулювання зага-

льнонаціонального та регіонального ринків праці, основні 

шляхи вдосконалення державного і договірного регулю-

вання оплати праці, ключові соціальні проблеми удоско-

налення ринкових регуляторів зайнятості і оплати праці. 

Досліджуються концептуальні засади визначення конку-

рентоспроможності робочої сили на ринку праці та спе-

цифічні прояви посилення експлуатації праці в умовах 

сучасної економічної кризи. Викладається зарубіжний до-

свід регулювання ринків праці і заробітної плати та мож-

ливості його застосування в Україні. 
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Т34 

Теплофизика надежности активных зон : монография / [А. 

А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др.] ; 

НАН Украины. Ин-т проблем безопасности атом. электро-

станций. - Чернобыль, 2015. - 484 с. - (Теплофизика атомных 

электростанций) 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

В монографии рассмотрены теплофизические, а также мате-

риаловедческие аспекты комплекса не регламентных про-

цессов и эксплуатационных факторов, которые способны 

оказать влияние на показатели надежности элементов и си-

стем активных зон энергетических ядерных реакторов. Рас-

смотрены наиболее важные физические аспекты нестацио-

нарных тепловых и гидродинамических процессов, которые 

связаны с устойчивостью движения теплоносителя первого 

контура в режимах принудительной и естественной цирку-

ляции. Особое внимание уделено теплофизическим аспек-

там прикладной теории надежности с позиций вероятност-

ного анализа стохастических показателей и параметров без-

опасности ядерных энергоблоков. Рассмотрены пути повышения эксплуатационной надежности ак-

тивных зон, а также актуальные вопросы теплофизики ядерных реакторов, связанные с проблемати-

кой раннего автоматического обнаружения начальных фаз опасных теплогидравлических аномалий. 

Предназначена для научных работников, специалистов ядерной энергетики, а также для аспирантов 

и студентов. 

 

 

303.732.4(075.8) 

Ш19 

Шамровський О.Д.  
Системний аналіз : математичні методи та застосування : 

навч. посіб. / О. Д. Шамровський; М-во освіти і науки Ук-

раїни, Запорізька держ. інженерна академія. – Львiв : Маг-

нолія 2006, 2018. - 275 с. 

Примірники : всього : 1 - чз № 1(1) 

 

У навчальному посібнику викладаються основні поняття 

системного аналізу. У першу чергу, увага приділяється 

математичним моделям системного аналізу і способам їх-

нього вивчення. Розглядається велике коло проблем, по-

чинаючи від класичної механіки, і закінчуючи задачами 

екології й економіки. Широко застосовуються як чисельні, 

так і аналітичні методи розв'язання алгебраїчних і дифе-

ренціальних рівнянь, шо дозволяє доводити розгляд будь-

якої задачі до остаточних результатів. 

 

 

 


