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715599 R
629.3

Автоматизація механічної трансмісії автобусів та вантажних
транспортних засобів [Текст] : монографія / [В. І. Клименко, В. О. Богомолов, М.

Г. Михалевич, Д. М. Леонтьєв] ; Харківський національний автомобільно-дорожній
університет. - Х. : ХНАДУ, 2018. - 92 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 90-91. - Авт.
зазнач. на звороті тит. арк.

Наведені результати наукових досліджень у галузі проектування автоматизованої
механічної трансмісії автобусів та вантажних транспортних засобів. На основі
математичних моделей запропоновані технічні рішення щодо зменшення часу синхронізації під час
перемикання передач.

715564 R
33

Гладченко, Анатолій Юрійович.
Глобальні детермінанти та інституційні механізми макроекономічної
рівноваги [Текст] : [монографія] / Гладченко Анатолій Юрійович. - Рівне :
Волинські обереги, 2018. - 220 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 203-218.

У поданій монографії розглянуто теоретико-методологічні підходи до визначення
макроекономічної рівноваги, досліджено методологію сутності циклів та криз,
визначено інституційні моделі й інструменти забезпечення макроекономічної

рівноваги.
Монографія буде цікавою для фахівців, що досліджують процеси макроекономічної рівноваги, практичних
спеціалістів, що приймають участь в організації зовнішньоекономічної діяльності, студентів магістерського
рівня, які навчаються за напрямами «Міжнародні економічні відносини», «Підприємництво, торгівля,
біржова справа», « Економіка», науковців, аспірантів.

715555 R
336

Гребельник, Олександр Петрович.
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. /

Гребельник О. П., Сторожук О. В. ; Держ. фіскальна служба України, Університет
Державної фіскальної служби України. - Ірпінь : [Університет ДФСУ], 2018. - 554 с. :
граф., рис., табл. - (Серія "Податкова та митна справа в Україні" ; т. 120). - Бібліогр.:
с. 547-553.
У навчальному посібнику на основі законодавчих актів, які регулюють митнотарифні відносини та оподаткування, розглядається ряд проблем, пов’язаних із оподаткуванням при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД): причини та передумови розвитку митно-тарифних
відносин, система оподаткування ЗЕД, характеристика тарифного інструментарію регулювання відносин у
сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та основні складові оподаткування ЗЕД та митнотарифної політики країни.
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Дефектоскопия XXI века. Основные направления работ ИЭС им. Е. О.
Патона по развитию технологий неразрушающего контроля сварных
соединений [Текст] : [сб. статей] / [Троицкий В. А., Посыпайко Ю. Н., Бородай О.

С. и др.] ; под ред. В. А. Троицкого ; Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН
Украины, Отдел неразрушающих методов контроля качества сварных соединений. К. : [Украинское об-во неразрушающего контроля и технич. диагностики], 2018. 195 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 145-193 и в конце ст. - Авт. указ. на с. 3.

Это необычное издание в форме сборника статей и библиографии, касающееся деятельности отдела № 4
ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины… можно рассматривать, как сокращенный отчет за последнее
десятилетие.
Авторы будут благодарны читателям, если они найдут время сообщить им свои замечания и пожелания
для последующих изданий подобного формата, который более познавателен, чем монографии с
рассмотрением моновопросов для моночитателей. За последние (1980 – 2018) годы нами было внедрено
много новых технологий качества металлов, сварных соединений и сооружений различными физическими
методами. Общий библиографический список наших работ составляет 777 названий. В этом издании
приведены только 10 работ из этого списка.

715802 R
629.3

Експериментальні дослідження динаміки спортивного автомобіля з
елементами пасивної безпеки і несучою системою з композитних
матеріалів [Текст] : монографія / [кол. авт. : Туренко А. М., Клименко В. І., Ужва

А. В. та ін.] ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2018. - 92
с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 83-84 (32 назви). - Кол. авт. зазнач. на звороті тит. арк.

У монографії подано результати наукових досліджень в галузі експериментальних
досліджень динаміки спортивних автомобілів з елементами пасивної безпеки на
основі методів розрахунку основних параметрів і експериментальних даних руху транспортного засобу.
Отримано аналітичні залежності визначення динаміки руху транспортного засобу з урахуванням
геометричних, вагових, швидкісних, зчіпних властивостей коліс з опорною поверхнею з застосуванням
елементів пасивної безпеки на несучій системі спортивного автомобіля. Теоретично та експериментально
досліджено шляхи створення та особливості робочих процесів спортивного автомобіля під час руху.

715786 R
34

Задорожна, Світлана Михайлівна.
Загальні принципи сучасного міжнародного права: еволюція та
сучасність [Текст] : монографія / С. М. Задорожна ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю.
Федьковича. - Чернівці : ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2019. - 360 с. - Бібліогр.: с.
297-359 та у виносках.

У монографії розглянуто філософський, теоретичний, історичний аспекти загальних
принципів сучасного міжнародного права, проаналізовано особливості принципів
міжнародного права, взаємозв’язок із нормами jus cogens і зобов’язаннями erga omnes, а також практичні
проблеми їх застосування.
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004

Засоби та системи технічного захисту інформації [Текст] : навч. посібник
для студ. спец. 125 "Кібербезпека" спец. "Системи технічного захисту інформації" /
[І. Є. Антіпов, А. М. Олейніков, Ю. В. Ликов та ін.] ; Харківський нац. ун-т
радіоелектроніки. - Х. : [ХНУРЕ], 2019. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 202-212 (171
назва).
У навчальному посібнику поєднуються дослідження з використанням стандартних
контрольно-вимірювальних приладів, спеціальних засобів ТЗІ і оригінальних
програмних продуктів власної розробки, які дозволяють скоротити матеріальні витрати під час вивчення і
практичних досліджень технічних каналів витоку інформації.
715794 R
658

Захаренко, Наталя Сергіївна.
Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н.

С. Захаренко, І. С. Псарьова ; ДВНЗ "Приазовський держ. техн. ун-т", Кафедра
економіки підприємств. - Маріуполь : [ПДТУ], 2018. - 141 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.
139-140 (23 назви).

Курс «Інноваційний розвиток підприємства» є нормативною дисципліною, мета
викладання якої – формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення
інноваційного розвитку підприємства, оцінювання його інноваційного потенціалу, обґрунтування та
реалізації ефективних господарських рішень з розвитку економіки підприємства на інноваційних засадах.
715759 R
667

Коваленко, Андрій Віталійович.
Методи і засоби нанесення лакофарбових покриттів під час ремонту
транспортних засобів [Текст] : монографія / А. В. Коваленко, В. І. Коваленко ;

Харківський нац. ун-т міського господарства імені О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ ім.
О. М. Бекетова, 2018. - 403 с. : рис., табл.

Монографія присвячена дослідженню методів і засобів нанесення лакофарбових
покриттів під час ремонту транспортних засобів, подано методики розрахування і
техніко-економічні характеристики такого устаткування.
715562 R
004

Кордзая, Натела Ревазівна
Основи інтернет-маркетингу [Текст] : навч. посіб. / Н. Р. Кордзая. - Херсон :

ОЛДІ-ПЛЮС.
Ч. 2. - Херсон, 2018. - 162 с. : кол. іл. - Бібліогр.: с. 158-161.

Навчальний посібник розкриває наступні питання: основні поняття інтернетмаркетингу; характерні риси та алгоритм проведення маркетингової кампанії у
месенджерах; методика та особливості маркетингу у геосоціальних мережах/сервісах;
основи ведення вірусного маркетингу; сутність advergaming; особливості контекстної та банерної реклами у
просторі Інтернет; основи партнерського маркетингу; методика та особливості ремаркетингу. У посібнику
наведено питання щодо самоконтролю знань студентів, тести та завдання для самостійної роботи.
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715705 B
34

Ластовський, Валерій Васильович.
Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посібник / Валерій

Ластовський ; Мінкульт, Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. міжнар.
відносин. - К. : [Вид. центр КНУКІМ], 2017. - 196 с. - Бібліогр.: с. 193 та наприкінці
тем.

У навчальному посібнику представлені основні етапи історії держави і права
зарубіжних країн від найдавніших часів. Розглядаються найважливіші історикоправові факти та функціонування державно-правових інститутів в контексті процесу історичного розвитку
суспільств і цивілізацій світу.

715580 R
5

Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних
джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку
Карпатського регіону [Текст] : колективна монографія / [Архипова Л. М.,

Мандрик О. М., Приходько М. М. та ін.] ; за ред. Л. М. Архипової ; ІваноФранківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2018. 298 с. : граф., карти. - Бібліогр.: с. 289-298.
Монографія є результатом виконання у 2015–2017 роках держбюджетної науково-дослідної роботи
«Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристичнорекреаційному розвитку Карпатського регіону», яку фінансувало Міністерство освіти і науки України.
Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

715784 R
622

Механика образования форм разрушения образцов горных пород при
их сжатии [Текст] : [монография] / Васильев Л. М., Васильев Д. Л., Малич Н. Г.,

Ангеловский А. А. ; Ин-т геотехн. механики имени Н. С. Полякова, НАН Украины. Д. : ИМА-пресс, 2018. - 175 с. : граф., рис. - Библиогр.: с. 168-174 (77 названий).
Монография посвящена раскрытию неизвестных механизмов четырех форм
(усеченно-клиновой, клиновой, диагональной и продольной (парадоксальной по
Бриджмену)) разрушения образцов горных пород при одноосном сжатии по Л.И. Барону. Дано
теоретическое обоснование этих механизмов на основании критерия прочности хрупких материалов Кулона,
дополненного показателями контактного трения. Для теоретического обоснования механизмов разработана
теория разрушения материалов в локальной области тела на основании теории линий скольжения,
усовершенствованной учетом внутреннего и контактного трения материала.
Разработаны методы расчета и построения диаграмм «напряжение – деформация» для указанных форм
разрушения с использованием четырех экспериментальных показателей физико-механических свойств
материала: кn – предела прочности породы на сдвиг; µ и ƒk – коэффициентов внутреннего и контактного
трения, Е – модуля упругости. Дано сопоставление расчетных пределов прочности горных пород,
полученных по запредельным ветвям диаграмм, с экспериментальными данными кадастра горных пород.
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715792 R
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Объемный гидропривод в мобильных подъемниках с рабочими
платформами [Текст] : монография / [кол. авт.: И. Г. Кириченко, Г. А. Аврунин, В.

Б. Самородов, А. В. Ярыжко] ; Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. - Х.
: ХНАДУ, 2018. - 296 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 282-288 (93 названия).- Предм.
указ.: с.291-293. - Авт. указ. на об. тит. л.

Представлені класифікація, номенклатура і основні технічні характеристики
мобільних підйомників з робочими платформами (МПРП), розглянуті їх принципові
гідравлічні схеми на автомобільному, самохідному і причіпному видах шасі. Особлива увага приділена
гідропристроям, що забезпечують безпеку і надійність роботи МПРП. Приведені методики розрахунку
об’ємного гідропривода з гідроциліндром і гідромотором і вибору окремих гідропристроїв для МПРП.
Іл. 136. Табл. 27. Бібліогр. 93 найм.

715598 R
629.3

Оценка напряженно-деформированного состояния несущих систем и
элементов конструкции из современных материалов в спортивных
автомобилях [Текст] : монография / [Туренко А. Н., Клименко В. И., Ужва А. В. и
др.] ; Харьковский нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2018. - 160 с. : граф., рис.,
табл. - Библиогр.: с. 144-152. - Авт. указ. на об. тит. л.

Наведено результати наукових досліджень в галузі оцінки напруженодеформованого стану несучих систем та елементів конструкції із сучасних матеріалів у спортивних
автомобілях. На основі методів розрахунку основних параметрів і експериментальних даних, отримані
результати напружено-деформованого стану несучих систем транспортного засобу з урахуванням
геометричних, вагових, швидкісних параметрів та застосування сучасних матеріалів. Теоретично та
експериментально досліджено шляхи створення несучої системи спортивного автомобіля.

715748 R
35

Прокопенко, Валерія Вікторівна.
Правове регулювання порядку переміщення металобрухту через
митний кордон України [Текст] : монографія / В. В. Прокопенко, В. В.

Прокопенко. - Чернівці : Технодрук, 2017. – 172 с. – Бібліогр .: с. 144-171.

Монографію присвячено правовому регулюванню переміщення металобрухту
через митний кордон України. Визначено специфіку переміщення металобрухту
через митний кордон України залежно від напрямку переміщення (ввезення,
вивезення, транзит). Установлено суб’єктів, які забезпечують та беруть участь у переміщенні металобрухту
через митний кордон України, та визначено роль органів доходів і зборів у цих заходах.
Проаналізоване чинне законодавство та визначено прогалини і колізії щодо правового регулювання
порядку переміщення металобрухту через митний кордон України. Значну увагу приділено аналізу митних
процедур, які при цьому застосовуються, а саме митному контролю, митному оформленню та застосуванню
заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення металобрухту через митний
кордон України.
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Рациональное управление объектами: теория и приложения [Текст] :
[монография] / [Е. В. Гавриленко, К. Ю. Дергачев, Л. А. Краснов и др.] ; под. общ.
ред. А. С. Кулика ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т".
- Х. : ХАИ, 2018. - 308 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 294-301. - Авт. указ. на об.
тит. л.
Наведено результати теоретичних досліджень нового принципу керування за
діагнозом для вирішення завдань раціональної стабілізації та позиціонування
автономних об’єктів автоматичного керування при дестабілізаційних впливах. Описано інструментальні
засоби діагностування та відновлення роботоздатності для лінеаризованих математичних моделей об’єктів
автоматичного керування.
Розглянуто застосування теоретичних результатів до завдань раціонального керування роботоздатністю
блока
електромаховикових
приводів
мікросупутника,
ударостійкого
безпілотного
апарата,
безплатформенної інерціальної навігаційної надлишкової системи, блока гіроскопічних вимірників каналу
курсу, автономного робота з технічним зором і сервоприводу 15Л464.

715581 R
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Словник-довідник зі зварювання та склеювання пластмас [Текст] :
[довідкове вид.] / [М. В. Юрженко, А. М. Шестопал, В. Л. Гохфельд та ін.] ; за ред.
Б. Є. Патона ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. - К. : Наукова
думка, 2018. - 365 с. : іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 298-302. - Предм.
покажч.: с. 303-362 . - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Парал. тит. арк. англ.
Словник-довідник є доповненим перекладом «Словаря-справочника по сварке и
склеиванию пластмасс» видання 1988 року. Він містить близько 1,5 тис. термінів зі
зварювання та склеювання полімерних матеріалів, а також споріднених галузей. Наведено переклади
термінів англійською та російською мовами. Додано широкий ряд термінів, що стосуються сучасних
тенденцій та знань в галузі з’єднання матеріалів та формування виробів з них, їх випробування і
використання. Найбільшу увагу приділено термінам та їх тлумаченням зі структурних, механічних та
теплових процесів, які відбуваються під час різних способів зварювання пластмас і склеювання різних
матеріалів.
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Турченко, Юлія Вікторівна.
Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони

[Текст] : [монографія] / Турченко Юлія Вікторівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса
Шевченка, Філософський ф-т, Військовий ін-т. - К. : Кондор, 2018. - 146 с. Бібліогр.: с. 131-145.

Монографію присвячено висвітленню процесів інституціоналізації державної
інформаційної політики України у сфері оборони. Особливу увагу надано
визначенню суб’єктів її реалізації. Цінністю роботи виступає забезпечення інформаційної відкритості сфери
оборони, за участю державних та недержавних суб’єктів її здійснення.
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Чопоров, Сергей Викторович.
Дискретные модели форм технических объектов [Текст] : монография /

Чопоров Сергей Викторович ; Запорожский нац. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2019. 324 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 275-320.
Монографія присвячена питанням побудови математичних моделей форм
технічних об’єктів. Розглянуті особливості побудови функціональних моделей для
креслень деталей. Розроблені методи побудови дискретних моделей форм технічних
об’єктів. Наведено особливості їх програмної реалізації.
Іл. 130. Табл. 13. Бібліогр. 443.
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Шинкарук, Л. В.
Макроекономічні диспропорції України: особливості формування та
механізм регулювання [Текст] : монографія / Л. В. Шинкарук, А. А. Вдовічен ;

Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Чернівці :
Технодрук, 2018. - 488 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 341-373.
В монографії обґрунтовано можливості забезпечення макроекономічної
стабільності та інклюзивного економічного зростання через необхідність
реформування системи стратегічного планування в напрямі органічного поєднання стратегії, прогнозу,
програм соціально-економічного розвитку та державного бюджету, цілей та ресурсів.
Запропоновано підходи до усунення диспропорцій і розроблення програми структурної перебудови
промисловості України у відповідності до європейського підходу, що базується на поєднанні
горизонтального та секторального підходів і перехід від традиційного галузевого підходу в аналізі і
плануванні сектору до кластерного підходу.
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Rail vehicles: the resistance to the movement and the controllability [Text] :
monograph / S. Yu. Sapronova, V.P. Tkachenko, O. V. Fomin [et al.]. - Dnipro : Akcent
PP, 2017. - 160 p. : fig., tab. - Текст кн. англ. - Бібліогр.: с. 151-159 (151 назва).
В монографії обґрунтовано існування і з’ясовано виникнення складової опору руху
рейкових екіпажів, обумовленої спрямуванням колісних пар рейковою колією.
Запропоновано методику аналізу замкнених силових контурів в механічних
передачах потужності стосовно до рейкового рухомого складу. Розроблено методику
математичного моделювання двох-точкового контакту колеса з рейкою. Отримані характеристики
кінематичного опору руху для низки типів серійного рухомого складу. Проаналізовано силові фактори
спрямування рейкових екіпажів. Запропоновано принципи проектування ходових частин рейкового
рухомого складу з низьким опором руху, засновані на зниженні коефіцієнту циркуляції в замкнених силових
контурах системи спрямування екіпажів рейковою колією.

