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716364 R
663

Актуальные проблемы биотехнологии и биоинженерии [Текст] :
монография / [А. Н. Огурцов, И. А. Белых, О. Н. Близнюк и др.] ; под ред. А. Н.
Огурцова ; Национальный технический университет "Харьковский политехнический
институт". - Х. : Типография Мадрид, 2019. - 240 с. : граф., рис., табл. - Библиогр.: с.
227-239. - Авт. указ. на об. тит. л.
Розглянуті та узагальнені наукові, технологічні та методичні підходи до вирішення
сучасних задач біотехнології та біоінженерії на молекулярному рівні у нанобіотехнології, біокаталізі,
біосенсориці та нанофармації.

716354 R
004

Бажанова, Анастасія Юріївна.
Інформаційні технології в проектуванні [Текст] : [навч. посіб.] / А. Ю.

Бажанова, Д. В. Лазарєва, М. Г. Сур'янінов. - О. : [ОДАБА], 2018. - 290 с. : іл. Бібліогр.: с. 289.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програм курсів «Пакети
прикладних програм» та «Програмування для CAD/CAE систем», що викладається
бакалаврам спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».
Посібник присвячений моделюванню та розрахунку конструкцій у двох популярних інженерних
програмах скінченно-елементного аналізу – ANSYS і SolidWorks.

716376 R
8

Білецька, Оксана Олександрівна.
International Relations and Diplomacy Thesaurus and Glossary [Text] :

тлумачний та англо-укр. словник лексики міжнар. та дип. сфери діяльності / О. О.
Білецька ; Мінкульт України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : [Вид. центр
КНУКіМ], 2018. - Авт. на обкл. не зазнач.
International Relations and Diplomacy Thesaurus and Glossary, тлумачний та англоукраїнський словник репрезентує в поняттях і термінах ключову лексику лексики
міжнародної та дипломатичної сфери діяльності.
Словник-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю
«Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародне право» та широкого кола
осіб, які зацікавлені в цій сфері діяльності.
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716350 R
656

Бурмака, Игорь Алексеевич.
Теория и методы внешнего оптимального управления судами в
ситуации опасного сближения [Текст] : монография / И. А. Бурмака ;

Национальный ун-т "Одесская морская академия". - O. : [НУ "ОМА"], 2019. - 284 с. :
граф., рис., табл. - Библиогр.: с. 273-282.

Розглянуто метод зовнішнього управління процесом розходження небезпечно
суден, що зближаються, який передбачає повне управління системою суден, що зближаються, зовнішнім
управлінцем. Він враховує всі парні ситуації зближення суден, передбачаючи вибір загальної стратегії
розходження, яка містить їх взаємоузгоджені маневри. Запропоновано процедури вибору оптимальних
безпечних стратегій розбіжності для елементарної групи суден, зміною їх курсів або швидкостей.
Особливу увагу приділено оперативним методам оцінки ситуації зближення і вибору маневру
розходження за допомогою областей неприпустимих значень параметрів руху суден, що зближаються.
Розглянуто стратегії розходження зміною курсу або швидкості в ситуації небезпечного зближення пари або
декількох суден, які враховують навігаційні небезпеки, що знаходяться в районі розходження суден, і їх
динаміку.

716347 R
339

Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / Довгаль О. В., Андрусів У. Я.,
Ткаліч О. В., Павленко О. С. - Івано-Франківськ : [ФОП Супрун В. П.], 2019. - 262 с.
: табл. - Бібліогр.: с. 242-261 та у виносках. - Предм. покажч.: с. 239-241.
Навчальний посібник охоплює основні теми програми дисципліни «Глобальна
економіка», наведені матеріали розкривають зміст і основні положення дисципліни.
Після викладання кожної теми курсу студентам пропонуються питання для
самоперевірки знань. Навчальний посібник призначений для студентів усіх форм
навчання за програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та
адміністрування».

716379 R
339

Григорчук, Тарас Васильович.
Словник маркетингових термінів [Текст] / Тарас Григорчук ; [наук. ред.

Филюк Галина Михайлівна] ; Мінкульт України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв, Каф. шоу-бізнесу. - К. : [Вид. центр КНУКіМ], 2018. - 47 с. - Авт. на тит.
арк. не зазнач.
Словник є спробою зібрати та впорядкувати в одному джерелі актуальні в
сучасному маркетингу означення, терміни й категорії. Він призначений для
поглибленого вивчення навчальних дисциплін «Маркетинг» і «Маркетинг у соціокультурній діяльності»
студентами спеціальності «Менеджмент у соціокультурній діяльності». Однак, може з користю
використовуватися й для підготовки студентів економічних спеціальностей, викладачами споріднених
навчальних дисциплін, чи особами, що мають намір ознайомитися з викладеними в даному словнику
термінами та категоріями або поглибити свої знання з маркетингу.
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716356 R
339

Гуцул, Інна Анатоліївна.
Митна політика зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ III-IV

рівнів акредитації / І. А. Гуцул ; Тернопільський національний економічний
університет, Ф-т фінансів, Каф. податків та фіскальної політики. - Тернопіль :
ТНЕУ, 2018. - 198 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Навчальний посібник «Митна політика зарубіжних країн» орієнтований на
засвоєння студентами основ реалізації митної політики у різних країнах та охоплює
систематичне вивчення теоретичних основ реалізації митної політики, визначення її принципів, основних
тенденцій розвитку в розрізі країн, інтеграційних угрупувань, глобальних організацій і прикладних аспектів
використання здобутих теоретичних знань. Метою цього посібника є формування у студентів та фахівців у
сфері управління митною справою уявлення про правила та принципи реалізації митної політики в
економічно розвинутих країнах та країнах, що розвиваються.

716360 R
33

Думанська, Ілона Юріївна.
Фінансове забезпечення інноваційних процесів в АПК України: теорія,
методологія та практика [Текст] : монографія / І. Ю. Думанська ; ДВНЗ

"Університет банківської справи". - К. : [ДВНЗ "Університет банківської справи"],
2018. - 300 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 279-298 та у виносках.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та організаційні аспекти
фінансового забезпечення інноваційних процесів в агропромисловому комплексі
України. Обгрунтовано підходи, розроблено методичне забезпечення і практичні рекомендації щодо
формування та реалізації комплексної системи фінансового забезпечення інноваційних процесів в АПК з
урахуванням специфіки галузі на засадах системності.

716378 R
681

Єнікєєв, Олександр Фанілович.
Покоординатне керування параметрами технологічних процесів на
основі обробляння даних непрямих вимірювань [Текст] : монографія / О. Ф.

Єнікєєв ; Донбаська державна машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2018.
- 266 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 242-259.
У монографії вирішено науково-прикладну проблему невідповідності за умов
неповної інформації та дії випадкових завад продуктивності й точності існуючих
апаратних засобів потребам забезпечення якості технологічних процесів. Створено концепцію програмного
керування рухами апаратних засобів щодо організації (безперервного циклу оброблення деталі та
забезпечення заданої якості, теоретичні засади побудови компонент тривимірної комп’ютерної системи,
метод підвищення точності обробляння результатів вимірювань на основі прогнозування та мінімізації
дисперсії вихідного сигналу, метод та апаратні засоби із покращеними метрологічними характеристиками
для вимірювань флуктуацій миттєвої швидкості.
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716358 R
33

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти [Текст] :
міжуніверситетська колективна монографія / [О. М. Коваленко, Є. І. Масленніков, Е.
А. Кузнєцов та ін.] . - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016 - .
Вип. 3 / за ред. О. М. Коваленко, Є. І. Масленнікова. - Херсон, 2018. - 633 с. :
граф., табл., рис. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Розглянуто теоретико-методологічні та практичні аспекти інноваційної економіки
в умовах трансформаційних змін. У монографії представлені результати наукових
досліджень та наукові позиції дослідників різних університетів України. В
монографії започатковано наукову дискусію для науковців та практиків в галузях економіки, управління та
адміністрування, щодо розвитку інноваційної економіки.
716374 R
62

Климчук, Марина Миколаївна.
Економіко-організаційні засади управління енергозбереженням на
будівельних підприємствах [Текст] : монографія / М. М. Климчук ; Київський

національний університет будівництва та архітектури. - К. ; Івано-Франківськ :
Фоліант, 2017. - 372 с. - Бібліогр.: с. 312-369.

У монографії систематизовано та узагальнено результати теоретикометодологічних та науково-прикладних досліджень формування економікоорганізаційних засад управління енергозбереженням будівельних підприємств на
основі новітніх концептів: «Environmental economics», «Passive house», «Green Lease», «Surveing», «Target –
costing» та STP-маркетингу.
З метою забезпечення ефективної реалізації заходів енергозбереження в будівництві надані пропозиції
щодо формування систем управління ТОНПО (тимчасового об’єднання незалежних підприємств та
організацій), що характеризується гнучкістю і мобільністю. Розроблено формалізовано-прикладну
технологію управління потенціалом енергоресурсозбереження у кластерній взаємодії залежно від
реалізованої і нереалізованої частин потенціалу енергоресурсозбереження будівельного енергокластеру.
Досліджено процес синкретизації концептів «Green Lease» та «Surveing» в формуванні стратегії управління
енергозбереженням на будівельних підприємствах. Запропоновано методологію фасилітаційнорефлексійного формування економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження
на будівельних підприємствах.
716365 R
34

Личенко, Ірина Олександрівна.
Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні

[Текст] : монографія / І. О. Личенко, І. М. Жаровська, Х. М. Марич ; Національний
університет "Львівська політехніка". - Л. : [ННІПП НУ "Львівська політехніка"], 2018.
- 165 с. - Бібліогр.: с. 149-164.
Представлено розгорнутий аналіз адміністративно-правового забезпечення
екологічної безпеки в Україні з урахуванням нових викликів та загроз в екологічній
сфері. Монографія містить як теоретико-методологічні засади дослідження адміністративно-правового
забезпечення екологічної безпеки, так і практичні пропозиції щодо підвищення якості адміністративного
законодавства та практичної діяльності у досліджувальній сфері. Визначено основні доктринальні підходи
щодо розуміння екологічної безпеки, запропоновано власне бачення змісту, елементів механізму
адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні, форм та методів його реалізації.
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716370 R
657

Муравський, В. В.
Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку [Текст] : монографія / В. В.

Муравський ; Тернопільський нац. економічний ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 486 с. : табл. - Бібліогр.: с. 401-438.
У монографії досліджено теоретичні та прикладні аспекти розвитку
бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерно-комунікаційних
технологій. Визначено місце та роль комунікаційних процесів в еволюції облікових
форм, новітнім етапом розвитку яких є становлення комп’ютерно-комунікаційної форми обліку. Розкрито
особливості трансформації функцій, принципів і елементів методу обліку в умовах комп’ютернокомунікаційної форми. Розроблено методику обліку окремних об’єктів з використанням технологій збору,
обробки і передачі інформації. Розглянуто організаційні варіанти комп’ютеризації обліку з метою
формування та захисту електронних комунікацій.

716198 R
656

Примачев, Николай Тимофеевич.
Стратегические аспекты формирования экономического потенциала
морской транспортной индустрии [Текст] : монография / Н. Т. Примачев, Н. Н.
Примачева. - О. : [НУ "ОМА"], 2019. - 304 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 300-303.

Викладаються проблеми і принципи формування і реалізації стратегії ефективного
і повномасштабного розвитку основних підсистем морського транспорту.
Враховується діяльність як специфічних морських транспортних підсистем
глобальної морської транспортної індустрії, так і особливості функціональної діяльності флоту, морських
торгівельних портів та інших підприємств експлуатаційної та промислової діяльності.
Увага концентрується на різноманітті підходів обґрунтування техніко-економічних характеристик
підприємств морського транспорту, які зумовлюють ефективність капітальних вкладень в умовах постійної
мінливості параметрів ринку морської торгівлі. В роботі систематизовані альтернативні підходи до
управління ефективністю інвестиційних потоків в структурі морської транспортної індустрії.

716066 R
004

Рольщиков, Вадим Борисович.
Застосування засобів інтерфейсу передачі повідомлень при
програмуванні розподілених систем мовою Java [Текст] : навч. посіб. для

здобувачів вищої освіти за спец. "Екологія", "Науки про Землю", "Комп'ютерні
науки", "Технології захисту навколишнього середовища" / В. Б. Рольщиков ;
Одеський держ. екол. ун-т. - О. : ТЕС, 2018. - 209 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 199-200
(14 назв). - Предм. покажч.: с. 201-204.

Навчальний посібник містить опис засобів розробки паралельних програм мовою Java для розподілених
обчислювальних комплексів на основі бібліотеки класів MPJ Express – Java-реалізації стандарту MPI
(Message Passing Interface). Разом з розглядом основних можливостей бібліотеки посібник містить приклади
паралельних програм, які ілюструють основні принципи й прийоми паралельного програмування в
середовищі MPI. Для полегшення трудомісткого процесу пошуку помилок програмування наведені дані про
застосування системи програмування Eclipse.

