65.052.254.2я7
Б94

Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві:
Навч. Посібник / Г.В. Блакита [та інш.]. - К.: ЦУЛ, 2014. - 288 с.
Примірники: всього:2 - чз№ 2(2)
Учбова література: ФЗДО/Бухгалтерського
обліку/Бухгалтерський облік в галузях/10
Анотація: Видання надає змогу засвоїти теоретичні основи з
обліку господарських операцій на підприємствах торгівлі та
ресторанного господарства, набути практичних навичок
відображення в обліку товарних операцій та результатів
діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства. У посібнику наводяться основні питання, що розкривають зміст теми, теоретичні основи, практичні
завдання для аудиторної та самостійної підготовки, тести для контролю рівня засвоєння матеріалу, а також контрольні питання для проміжного та підсумкового
контролю знань.

65.052.253.2я7
Б94

Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах: Підручник / В.Я. Плаксієнко, Л.О. Мармуль,
Т.Г. Маренич. За заг. ред. Плаксієнка В.Я.. - К.: ЦУЛ, 2014. 448 с.
Примірники: всього:2 - чз№ 2(2)
Анотація: Ґрунтовне вивчення матеріалу за змістом запропонованого підручника забезпечить студентів необхідними знаннями з організації та методики ведення бухгалтерського обліку для професійної діяльності у виробничих та агросервісних кооперативах.
Метою вивчення курсу є освоєння теоретичних знань, принципів сучасної організації бухгалтерського обліку у конкретних виробничих та агросервісних кооперативах із врахуванням напрямків їх діяльності, особливості застосування плану
рахунків, організацією синтетичного і аналітичного обліку, застосовування форми
бухгалтерського обліку а також формування вмінь практичного ведення облікового процесу, оцінювання стану бухгалтерського обліку у різних кооперативах та
визначення шляхів для його поліпшення. Для реалізації мети зміст підручника
складається з викладу теоретичного матеріалу за розділами, в яких висвітлено
загальні засади організації фінансового обліку та формування облікової політики,
викладено порядок обліку основного виробництва сільськогосподарських кооперативів за різними схемами, детально розглянуто специфіку облікової роботи витрат і послуг сервісних кооперативів, висвітлено особливості обліку формування
та використання власності кооперативів, а також обліку оподаткування та подання
звітності.

95
В53

Вісник національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. пр. № 804:
Фізико-математичні науки / ред. : П. І. Каленюк. - Львiв: Львівська політехніка,
2014. - 188 с.
Примірники: всього:1 - чзп(1)

95
В53

40.711
В43

Вісник національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. пр. № 807:
Юридичні науки / ред. : В. Л. Ортинський. - Львiв: Львівська політехніка, 2014. 256 с.
Примірники: всього:1 - чзп(1)

Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна / ред. : М. В. Присяжнюк, В. Ф.
Петриченко. - К.: Аграрна наука, 2013. - 96 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: Висвітлено питання наукових основ консервування та зберігання в плівкових рукавах стеблових
кормів і зерна. Запропоновано варіанти технологій
здійснення переліку робіт для організації зберігання
зерна та заготівлі кормів у плівкових рукавах. Наведено
типи машин та обладнання для здійснення цього процесу й особливості їх використання з максимальною ефективністю.

20.1
Е45

Екологічні проблеми сучасності: Матеріали I Регіональної
науково-практичної конференції 21 квітня 2015 р. / Кіровоградський національний технічний університет; ред. :
О. В. Медведєва. - Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2015. - 240 с.
Примірники: всього:50 - чз№ 1(2), дбв(1), аб№1(47)
Анотація: Видання містить матеріали І Регіональної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сучасності».
Метою конференції є забезпечення співпраці освітніх установ, органів державної влади, місцевого самоврядування, науки, громадських організацій у розв`язанні екологічних проблем, формуванні ефективного управління екологічною безпекою,
вирішенні сучасних задач регіонів у формуванні державної політики в галузі охорони навколишнього середовища.
Для науково-педагогічних працівників, аспірантів та здобувачів, студентів вищих навчальних закладів, представників органів державної влади та місцевого
самоврядування, громадськості.

95
З41

Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету. Вип. 1
(44) / гол. ред. : М. І. Антощенко. - Лисичанськ: ДонДТУ, 2015. - 100 с.
Примірники: всього:1 - чзп(1)

65.9(4УКР)30
К41

Кіндзерський Ю.В.
Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: монографія / Ю. В. Кіндзерський; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування.
- К.: Основа-Принт, 2013. - 536 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 2(1)
Анотація: Проаналізовано зміст категорії «модернізація»,
виділено її соціальну, інституційну і технологічну складові,
показано їхню діалектичну єдність. Висвітлено напрацьовані у світі підходи до формування промислової політики
як засобу технологічної модернізації. Представлено еволюцію моделей політики
на різних етапах суспільного прогресу. Виявлено протилежність тенденцій у розвитку промисловості світу та України і розкрито вади вітчизняної промислової політики, що зумовили деіндустріалізацію країни. Викладено основні положення
стратегії розвитку української промисловості, обґрунтовано модель і заходи державної політики її реалізації.
Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

31.31я7
К65

Константінов С.М.
Теоретичні основи теплотехніки: підручник / С. М. Константінов, Є. М. Панов. - К.: Золоті Ворота, 2012. - 592 с.
Примірники: всього:10 - аб№1(4), аб№2(4), чз№ 1(2)
Анотація: Книга складається з двох частин: технічна термодинаміка і теплообмін.
У першій частині викладені властивості робочих тіл, закони технічної термодинаміки та їх застосування до взаємного перетворення різних видів енергії, аналіз термодинамічних процесів та термодинамічних циклів теплосилових та холодильних установок теплових насосів. Особлива увага звертається на необоротність процесів
та циклів.
У другій частині викладено основні положення теорії теплообміну та основні
визначення і рівняння масообміну. Розглянуто три способи розповсюдження теплоти: теплопровідність, конвективний теплообмін та теплове випромінювання, їх
застосування для аналізу роботи енергетичних пристроїв, а також розглянуто
комплексний процес теплопередачі.
Подано контрольні запитання та приклади розв`язання типових задач для
обох частин підручника.
Підручник для студентів нетеплотехнічних спеціальностей ВНЗ.

39.53
К65

Конструкционные материалы в самолетостроении / А. Г.
Моляр [и др.]. - К.: КВИЦ, 2015. - 400 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Аннотация: В книге рассмотрены основные конструкционные металлические и порошковые материалы, применяемые в самолете строении, их свойства при различных
температурах и технологические особенности. Проанализированы причины разрушения металлических конструкций в самолетах и методы предотвращения эксплуатационных повреждений. Показаны основные подходы
к выбору конструкционных материалов для авиационной
техники.
Книга рекомендована научным и инженерно-техническим работникам, занимающихся проектированием и эксплуатацией авиационной техники, а также аспирантам и студентам ВУЗов соответствующих специальностей.

95К65

40.402
Л59

Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб.. Вип. 45. Ч. 1 / ред. : М. І. Черновол. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - 318 с.
Примірники: всього:2 - чзп(1), дбв(1)

Лінник М.К.
Технології і технічні засоби виробництва та використання органічних добрив: монографія / М. К. Лінник,
М. М. Сенчук ; ред. : В. В. Адамчук. - Глеваха: Лисенко
М.М., 2012. - 248 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: Книга написана за результатами власних
наукових досліджень авторів, а також досліджень
українських і зарубіжних вчених і присвячена проблемі ефективного виробництва і використання органічних добрив. У ній детально проаналізовано технології виробництва органічних
добрив. Подано методики розрахунків параметрів технічних засобів, характеристики добрив, а також результати досліджень по використанню біогазових установок та вермикультивування для переробки органічної речовини у високоефективні добрива.
Монографія призначена для наукових працівників, аспірантів, конструкторів
сільськогосподарської техніки, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.

34.637.3я2
Л13

Лавріненко В.І.
Надтверді абразивні матеріали в механообробці:
енцикл. довідник / В. І. Лавріненко, М. В. Новіков ;
ред. : М. В. Новіков. - К.: ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН
України, 2013. - 456 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: В енциклопедичному довіднику наведені в концентрованому вигляді основні відомості
по властивостями, складом і областях застосування
надтвердих абразивних матеріалів, а також
оброблюваних ними інструментальних і композиційних матеріалів при механообработке в машинобудуванні. Наведено сучасні уявлення про процеси механічної обробки абразивними інструментами з надтвердих матеріалів (ВТМ) та їх показники. Систематизовані дані про властивості абразивних СТМ, абразивних композитів, що містять СТМ, показники ріжучого шару шліфувальних кругів з НТМ,
дані про мастильно-охолоджуючих технологічних середовищах в механообработке і їх властивості, якість поверхонь, що обробляються інструментами з ВТМ.
Наведено відомості про процеси механічної обробки з введенням додаткової
енергії в зону обробки, їх показники. Енциклопедичний довідник призначений
для наукових і інженерно-технічних працівників, які працюють в області створення, виробництва і застосування СТМ для обробки інструментальних і композиційних матеріалів в машинобудуванні, а також для викладачів, аспірантів і студентів
вищих навчальних закладів.

40.715
М55

Механизация и автоматизация производства молока / ред.
: В. В. Адамчук, А. И. Фененко. - Глеваха: Лысенко Н.М.,
2013. - 324 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Аннотация: В книге изложены, базирующиеся на достижениях теории и практики, наиболее рациональные для практического применения системы и способы содержания коров, параметры рекомендуемых планировочных решений
молочних ферм, технологические параметры машин и оборудования, обеспечивающие оптимизацию операций и
процессов производства молока, рекомендуемые комплекты машин и оборудования для технического, технологического и организационного перевооружения молочного животноводства путем реконструкции существующих и строительства нових ферм различной категории хазяйств.
Книга рассчитана на специалистов агропромышленного комплекса, инженеров, технологов-зооинженеров и руководителей, внедряющих достижения научно-технического прогресса в молочном животноводстве.

65.053я7
М74

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті:
Навч. Посібник / О.В. Сметанко, Н.В. Бурдюг, В.О. Горбачьов. - К.: ЦУЛ, 2013. - 456 с.
Примірники: всього:2 - чз№ 2(2)
Анотація: Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог освітньо-професійних програм та стандартів з
підготовки фахівців з обліку і аудиту, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Навчальний посібник складається з тринадцяти розділів. У
даних розділах міститься курс лекційних та практичних
матеріалів, який включає посилання на сучасні нормативно-правові акти України,
джерела інформації для прийняття управлінських рішень, погляди видатних науковців та провідних економістів, приклади із практичної діяльності організацій,
ключові терміни і поняття, практичні завдання для індивідуальної та самостійної
роботи з відповідями та ходом рішення, питання для самоконтролю, тести, що
дозволяє перевірити отримані знання, набуті шляхом вивчення дисципліни за
наданим посібником.
Навчальний посібник призначено для студентів ВНЗ України економічного
спрямування, керівників підприємств, фахівців з питань внутрішнього аудиту,
економістів, менеджерів, аналітиків, бухгалтерів та слухачів курсів підвищення
кваліфікації та інших зацікавлених осіб, щодо питань, пов’язаних з моделюванням, прогнозуванням та прийняттям управлінських рішень за результатами господарських подій.

41я7
М84

Мостіпан М.І.
Рослинництво. Лабораторний практикум: навч. Посібник / М. І. Мостіпан. - Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2015. 320 с.
Примірники: всього:50 - чз№ 1(10), аб№1(40)
Анотація: Подано ботанічну класифікацію та морфологічну будову рослин основних польових культур. Приділена увага особливостям розпізнання різних видів у
межах одного роду та різновидів в межах одного
виду рослин основних сільськогосподарських культур.
Викладено принципи програмування врожаю полових
культур та методика розробки технологічних карт вирощування польових культур.
Пропонуються тестові завдання для самоконтролю знань.
Для студентів та викладачів агрономічних спеціальностей вищих навчальних
закладів освіти, агрономів та керівників різних агропромислових формувань, фермерів, дорадників, менеджерів комерційних аграрних компаній.

60.7(4УКР)
Н31

Населення України: демографічні складові людського
розвитку: монографія / Ін-т демографії та соціальних
досліджень ім. М. В. Птухи; ред. : О. М. Гладун. - Умань:
Сочінський, 2015. - 180 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 2(1)
Анотація: Монографія підготовлена колективом фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень імені
М. В. Птухи НАН України. Мета роботи – всебічно розглянути демографічні складові також багатогранного
поняття як людський розвиток. Демографічні, соціальні
та економічні процеси є взаємопов`язаними та взаємообумовленими. Але демографічні процеси є найбільш інерційними та такими,
що багато у чому визначають хід усіх інших процесів. У монографії розглядаються
такі демографічні складові як народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні відносини, міграція.
Монографія призначена для фахівців у галузі демографії, соціальної економіки
і соціальної політики, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
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65.052.244я7
О16

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]: Збірник наукових праць. Вип. 25 / Кіровоградський національний технічний університет; Гол. ред.: Н.С. Шалімова. - Електрон. текстові дан.. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - 471 с.
Примірники: всього:1 - чзп(1)

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва: Навч.
посібник / Ю. А. Верига [та інш.]. - К.: ЦУЛ, 2014. - 272 с.
Примірники: всього:2 - чз№ 2(2)
Анотація: Навчальний посібник підготоапено відповідно до
навчальної програми дисципліни «Об¬лік і звітність суб'єктів малого підприємництва». Авторами висвітлено загальні
засади здійс¬нення господарської діяльності суб'єктами
малого підприємництва, порядок застосування спрощеної
системи оподаткування, обліку та звітності та форм ведення бухгалтерського обліку. Висвітлено особливості організації й методики обліку
активів, пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів суб'єктами малого підприємництва. Розкрито склад, структуру, порядок складання і подання звітності
суб'єктів малого підприємництва.
До кожної теми запропоновано методичні поради до вивчення теоретичного
матеріалу, наведено перелік питань та завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, термінологічний словник, а також тести для самоконтролю знань, що сприяєтиме набуттю, закріпленню та поглибленню теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни.

22.311
О53

Олемской А.И.
Статистическая теория самоорганизованных сложных систем: монография / А. И. Олемской, И. А. Шуда. - Сумы:
Изд-во СумГУ, 2010. - 373 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: У рамках феноменологічного і статистичного
уявлень досліджена колективна поведінка складних систем. Викладені картина самоорганізації структури конденсованого середовища, феноменологічна теорія само
організованої модуляції когерентного випромінювання,
теорія статистично деформованих полів, мультифрактальних об`єктів та ієрархічних структур.
Для наукових співробітників, аспірантів і студентів старших курсів фізико-математичних, природничо-наукових, інженерних та економічних спеціальностей.
У монографії наведені дослідження, що були проведені у Сумському державному університеті.

41
П37

Планування проектів вирощування сільськогосподарських культур на основі статистичного імітаційного моделювання: монографія / В. В. Адамчук, О.
В. Сидорчук, П. М. Луб та ін.. - Глеваха: Лисенко
М.М., 2014. - 224 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: Розкриваються системні засади моделювання, прогнозування показників та планування
проектів технологічних систем із обробітку грунту та
сівби озимих культур, а також хімічного захисту рослин обприскуванням. Параметри цих систем обґрунтовуються на основі функціональних показників їх
ефективності, які залежать від характеристик виробничих програм вирощування культур та параметрів технологічних комплексів
машин, а також агрометеорологічних умов відповідного періоду польових робіт та
ін.
Монографія рекомендована науковцям, докторантам, аспірантам та магістрантам, а також інженерам-практикам виробничої та управлінської сфери.

40.728
С34

Сидорчук О.В.
Планування механізованих зернозбиральних робіт і проектів: монографія / О. В. Сидорчук ; ред. : В. В. Адамчук. Глеваха: Лисенко М.М., 2013. - 157 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: У монографії розроблено системно-чинникові
засади
дослідження
та
планування
збирально-транспортних робіт і проектів. Обгрунтовано методи їх
планування на основі результатів статистичного імітаційного моделювання. Розкрито методику та наведено результати дослідження агрометеорологічних умов проектного середовища. Розроблено статистичні імітаційні моделі для узгодження збиральних і транспортних
робіт та планування архітектури підпрограм технологічного обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових культур. Обгрунтовано алгоритм
та наведено результати застосування процесу управління архітектурою цих підпрограм .

40.711
С40

Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва / ред. : В. В. Адамчук, М.
І. Грицишин. - К.: Аграрна наука, 2012. - 416 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: Організаційне та науково- методичне керівництво щодо розроблення цієї системи здійснено співробітниками лабораторії системи машин і технологій у
рослинництві ННЦ «ІМЕСТ». Розрахована на спеціалістів
і менеджерів органів державного управління агропромислового комплексу та сільськогосподарського машинобудування, працівників науково-дослідних і конструкторських організацій, навчальних закладів системи
агропромислового виробництва.

46.0
С40

Система технологій та машин для виробництва молока і
яловичини / ред. : М. В. Присяжнюк, В. Ф. Петриченко. - К.:
Аграрна наука, 2013. - 336 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: У книзі викладені найбільш раціональні для практичного застосування системи і способи утримання корів, технологічні параметри машин та обладнання, що забезпечують оптимізацію операцій і процесів виробництва продукції
скотарства, які базуються на досягненнях теорії і практики.
Довідник-посібник призначений для науковців і фахівців агропромислового
комплексу, інженерів, технологів-зооінженерів, викладачів ВНЗ і керівників, які
впроваджують досягнення науково-технічного прогресу в скотарстві.

81.411.1я2
С48

Словник української мови: у 20 т.. Т. 1: А – Б / НАН України,
Український мовно-інформаційний фонд. - К.: Наукова думка, 2010. - 912 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: Виходом цього тому розпочинається видання
академічного тлумачного Словника української мови в 20
томах. Він охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
Словник розрахований на широке коло користувачів, усіх кого цікавить українська мова.

65.9(4УКР)-05
С78

Статистичний щорічник України за 2014 рік / Державна
служба статистики України; ред. : І. М. Жук. - К.: Консультант, 2015. - 586 с.
Примірники: всього:2 - чз№ 2(2)
Анотація: У Статистичному щорічнику вміщено дані про
соціально-економічне становище України у 2014 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.

34.751
Т33

Теорія вібраційних машин сільськогосподарського
виробництва: монографія / М. В. Присяжнюк, В. В.
Адамчук, В. М. Булгаков та ін.. - К.: Аграрна наука,
2013. - 440 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: Монографія присвячена питанням дослідження і аналітичного описання коливань механічних
систем, вібраційних процесів та принципів створення і
розрахунку машин та обладнання вібраційної дії.
Монографія призначена для фахівців у галузі вібраційних технологій сільськогосподарського машинобудування і може бути корисною для науковців, аспірантів та інженерів сільськогосподарського виробництва.

22.21я7
Т33

Теоретична механіка: Підручник / В.М. Булгаков, І.В.
Гриник, Г.М. Калетник та ін.; За ред.: В.М. Булгакова. К.: Аграрна наука, 2014. - 560 с.
Примірники: всього:3 - чз№ 1(3)
Анотація: Підручник містить основні розділи теоретичної механіки – статику, кінематику, динаміку та аналітичну механіку згідноз програмою навчальної дисципліни теоретична механіка для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр технічного напряму підготовки у вищих аграрних навчальних закладах.
Підручник може бути корисним також аспірантам,
викладачам, магістрам та інженерам технічних спеціальностей сільськогосподарського виробництва.

22.21я7
Т33

Теоретична механіка в прикладах і завданнях: Навч.
посібник / В. М. Булгаков, Г. М. Калетнік, І. В. Гриник та
ін.; За ред. : В. М. Булгакова. - К.: Аграрна наука, 2014. 348 с.
Примірники: всього:4 - чз№ 1(4)
Анотація: Навчальний посібник охоплює основні теми
курсу теоретичної механіки, містить приклади розв`язків
задач і завдання для самостійного опрацювання зі статики, кінематики та динаміки. До кожної теми надаються теоретичний матеріал, контрольні запитання,
розв`язки типових задач, вихідні дані варіантів завдань
за темами, а також зразок виконання аналогічних завдань тем.
Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів у вищих
аграрних навчальних закладах. Викладачам та інженерам технічних спеціальностей сільськогосподарського виробництва.

40.72
Т33

Теория машин и оборудования для производства
гидропонной продукции: монография / Г. Н. Калетник,
И. В. Гриник, В. В. Адамчук и др.. - К.: Аграрна наука,
2013. - 344 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Аннотация: Одной из главных задач сельскохозяйственного производства являэтся круглогодичное
обеспечение его важнейших отраслей – животноводства и птицеводства – зеленым кормом. Достичь этого
можно только на основе широкого повсеместного использования технологий и устройств для производства
гидропонной продукции. Поэтому в книге рассматриваются актуальные вопросы
фундаментального теоретического исследования машин и оборудования для
производства гидропонной продукции.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистров и студентов факультетов агрономии, механизации сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственного машиностроения.

32.97
Т38

Технологии конструирования современных конкурентоспособных комплексов управления стохастическим движением объектов: монография / Л. Н. Блохин
[и др.]. - Кировоград: Лисенко В.Ф., 2015. - 284 с.
Примірники: всього:10 - чз№ 1(2), аб№1(8)
Аннотация: Изложены технологии применения положений современной теории управления для проектирования оптимальных структур регуляторов в комплексах управления стохастическим движением объектов. В основе предлагаемых технологий лежат новые
спектральные методы и алгоритмы оптимального
наблюдения, структурной идентификации, фильтрации, комплексирования, синтеза и анализа качества многомерных многосвязных
динамических систем работающих в стохастических условиях. Указанные методы
отличаются возможностью использования результатов динамической аттестации
измерителей для проектирования оптимальных регуляторов.
Книга предназначена для специалистов в области применения информационных технологий для синтеза систем, научных работников, а также для преподавателей, инженеров, аспирантов и студентов старших курсов высших учебных
заведений, специализирующихся в сфере методов современной теории управления, их применения в практике.

95
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32.973.2я7
Ф34

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. праць.
Вып. 27 / ред. : Я. Турчин. - Львiв: Львівська політехніка, 2015. - 168 с.
Примірники: всього:1 - чзп(1)

Федунець А.Д.
Економічна інформатика: підручник / А. Д. Федунець, Л. В. Рибакова. - Кіровоград: Лисенко В.Ф.,
2015. - 208 с.
Примірники: всього:2 - чз№ 1(2)
Анотація: В підручнику систематизовано викладено
основи економічної інформатики, включаючи інформаційні технології, поняття апаратного тп програмного забезпечення засобів автоматизованої
обробки електронної документації, основи офісного
програмування. Висвітлено призначення, основні
властивості та особливості побудови сучасних експертних навчальних систем.
Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів.

40.715
Ф42

Фененко А.И.
Биотехническая система производства молока.
Теория и практика: монография / А. И. Фененко ;
ред. : В. В. Адамчук. - Глеваха: Лысенко Н.М., 2014. 192 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотация: Освещены теоретические разработки,
обобщены результаты исследований и методические
основы
расчета
конструкторско-технологических параметров и режимов работы
молоковакуумной системы доильных установок,
которые предусматривают сбор молока в индивидуальный молокосборник, в верхний и нижний молокопровод. Основными параметрами, которые теоретически и экспериментально обоснованы в монографии, являются потери давления, потоки воздуха и
молока, сопротивление движению двухфазного потока, длина и диаметр трубопроводов молокопроводной линии, параметры новых доильных аппаратов.
Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов, конструкторов, студентов сельскохозяйственных вузов, специалистов.

65.052.247
Х22

Харченко С.І.
Бухгалтерський облік виконання бюджетів: монографія.
Кн. 2 / С. І. Харченко. - К.: Кондор, 2016. - 544 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 2(1)
Анотація: У монографії висвітлюються теоретичні та
правові засади бюджетного обліку на основі законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють питання бухгалтерського обліку виконання державного та
місцевих бюджетів в Україні, а також процедур казначейського обслуговування бюджетних коштів. Розглянуто специфічні ознаки бюджетної політики як важливого середовища формування та реалізації бюджетної доктрини.
Призначена для науковців, працівників фінанси. системи України, викладачів,
аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

40.725
Ш39

Шейченко В.О.
Теорія і розрахунок апаратів для підбирання та обертання: монографія / В. О. Шейченко, Г. А. Хайліс. Глеваха: Лисенко М.М., 2014. - 240 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: Монографія написана за результатами
власних наукових досліджень авторів, а також досліджень українських та зарубіжних вчених і присвячена
проблемі ефективного виробництва продукції льонарства. У ній детально проаналізовано сучасні технології виробництва льоноволокна і насіння, наведено результати досліджень взаємодії робочих органів
машин для підбирання та обертання стебел (стрічки) льону-довгунця.
Монографія призначена для наукових працівників, аспірантів, конструкторів
сільськогосподарської техніки, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.

4г
Ш70

Шляхами мудрості: патріархи вітчизняної аграрної
науки: збірник. Ч. 1 / ред. : В. А. Вергунов. - К.: Аграрна наука, 2015. - 144 с.
Примірники: всього:1 - чз№ 1(1)
Анотація: У збірнику вміщено біографічні нариси про
життєві й творчі шляхи дійсних членів ( академіків),
членів-кориспондентів, почесних членів Національної академії аграрних наук України, що перейшли
80-ти річний рубіж, за плечима яких майже ціла епоха. Головну увагу приділено характеристиці напрямів
наукової, педагогічної, науково-організаційної, державної та громадської діяльності вчених-патріархів, а
також основним етапам і найважливішим результатам пошуків, здійснених у певних напрямах науки, думкам про шляхи розвитку
галузі, пережите у житті тощо.
Матеріали подано різноманітно, деякі з них – в авторській інтерпретації вчених.
Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам аграрного профілю та
всім тим, хто цікавиться розвитком вітчизняної сільськогосподарської науки і небайдужим до її проблем.

