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Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними
процесами в економіці [Текст] : кол. монографія / [Прохорова В. В., Аванесова

Н. Е., Ареф'єва О. В.] ; за ред. В. В. Прохорової ; Українська інженерно-педагогічна
академія. - Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2019. - 301 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. в
кінці ст. - Авт. зазнач. на с. 300.
В колективній монографії розглядаються сучасні теоретичні та практичні аспекти
управління інноваційними процесами в економіці: актуальні проблеми сучасної
економіки в умовах структурних перетворень, проблеми управління розвитком суб’єктів господарювання на
засадах інноваційної економіки, моделі та методи інноваційного управління економікою в умовах
постіндустріального розвитку, питання адаптації суб’єктів господарювання до інтеграційних змін.
716774 R
621.3

Андрейко, Іван Іванович.
Електричні машини постійного струму [Текст] : навч. посіб. / І. І.

Андрейко, В. Г. Гайдук ; Національний університет "Львівська політехніка". - Л. :
Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 568 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 562-565.
У посібнику із використанням основних законів електродинаміки викладено
узагальнену теорію електромеханічних перетворювачів енергії та детально
розглянуто всі фізичні процеси в електричних машинах постійного струму різних
типів і виконань. У зрозумілій формі описано конструкції та принцип дії як
традиційних колекторних машин із електромагнітним збудженням, так і вентильних та магнітоелектричних
машин постійного струму. Наведено експлуатаційні характеристики машин постійного струму в різних
режимах роботи, зокрема в перехідних. Для контролю знань наприкінці кожного розділу подано запитання
та задачі.
Посібник призначений для поглибленого вивчення курсу електричних машин і суміжних курсів у ВНЗ,
вирішення практичних завдань та розширення знань інженерно-технічних працівників, які проектують і
експлуатують електричні машини постійного струму загальнопромислового та спеціального призначення.

716650 R
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Барановська, Ірина Вікторівна.
Фактори модернізації економіки України [Текст] : монографія / І. В.

Барановська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України.
- К. : Кондор, 2018. - 318 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 255-275.
У монографії розкрито особливості модернізації як процесу об’єктивно
обумовленої трансформації суспільства, узагальнено концептуальні засади та
підходи до побудови моделей модернізації. За результатами досліджень виокремлено
основні групи факторів модернізації економіки та обгрунтовано доцільність врахування їх
взаємодоповнюючого впливу при формуванні модернізаційної моделі реформування національної
економіки відповідно до критеріїв розумного, сталого та інклюзивного зростання. Визначення особливостей
чинників модернізаційних процесів дозволило визначити основні напрями створення умов для модернізації
національної економіки, розробити підходи до формування політики модернізації економіки та пропозиції
щодо механізму її реалізації.
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Борисова, Т. М.
Міжнародна економічна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова

; Тернопільський національний технічний університет. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 232 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.205-215. - Предм. покажч.: с. 221-222.

У навчальному посібнику розглянуто основи теорії міжнародної економічної
конкуренції, висвітлено зарубіжний досвід регулювання економічної конкуренції
серед комерційних та некомерційних підприємств і організацій. Призначено для студентів вищих
навчальних закладів, викладачів та підприємців.

716771 R
33

Введение в теорию причинности следствий [Текст] : концептуал.-аналит.
альманах : в 7 т. / Университет имени Альфреда Нобеля, Международная академия
биоэнерготехнологий. - Д. : Монолит. Т. 6 : Причинность следствий инновационного развития в условиях
неопределенности / [С. Н. Войт, К. В. Завгородний, Н. Е. Рогоза и др.] ; под общ. и
науч. ред. Ткаченко Владимира Андреевича. - Д., 2019. - 244 с. : рис., табл. Библиогр.: с. 235-242. - Авт. указ. на об. тит. л.
Рассматриваемый в работе, как основной (базовый), системно-целевой метод оперативного управления
социально-экономическими системами в условиях неопределенности.
Этот метод обладает определенными преимуществами по сравнению с другими подходами. К таким
преимуществам можно отнести возможность обеспечить максимальное соответствие системы управления
производственным требованиям и условиям, использовать разнообразные организационные формы,
учитывая наиболее прогрессивный организационный опыт, соединить процесс проектирования структуры с
ее освоением, являющихся системами высшего порядка сложности, которые представляют собой целостный
комплекс взаимосвязанных элементов, образующих особое единством с окружающей социальной средой

716645 R
34

Голіна, Олена Володимирівна.
Договори про надання послуг у сфері господарювання [Текст] :

монографія / О. В. Голіна. - Х. : Право, 2019. - 200 с. - Бібліогр.: с. 177-198 та у
виносках.
Представлена монографія базується на змісті дисертації, присвяченої
комплексному аналізу господарсько-правового регулювання договірних відносин,
пов’язаних із наданням послуг, та захищеної автором у 2017 році у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
У монографії проаналізовано основні концептуальні підходи щодо розуміння послуги як економікоправової категорії, досліджено й узагальнено наукові погляди щодо тлумачення категорії «правовий режим»
та визначено основні аспекти розуміння поняття правового режиму послуг у сфері господарювання.
Особливу увагу приділено аналізу правової природи договорів та питанням систематизації означених
договорів.
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Губа, Людмила Николаевна.
Товароведение (упаковочные материалы и тара) [Текст] : учеб. пособ. / Л.

М. Губа, И. В. Шурдук ; ВУЗ Укоопсоюза "Полтавский ун-т экономики и торговли
(ПУЭТ). - Полтава : ПУЭТ, 2019. - 153 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-152.

Охарактеризованы основные виды упаковочных материалов, их роль, свойства и
методы производства. Изложены характеристики, функции и требования к упаковке
продовольственных и непродовольственных товаров. Рассмотрены основы классификации, стандартизации
и унификации тары. Представлена система штрихового кодирования тары и упаковки. Проанализировано
влияние упаковки на свойства товаров и их хранение, а также на внешнюю среду.

716734 B
338

Завербний, Андрій Степанович.
Комплементарність енергетичної та економічної політики України в
умовах євроінтеграції [Текст] : монографія / А. С. Завербний. - Л. : Вид-во

Львів. політехніки, 2018. - 308 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 283-302.

Розглянуто методологічні засади становлення енергетичної політики України в
умовах євроінтеграції, розкрито її сутність і значення, місце в управлінні
енергетикою та висвітлено характерні особливості. Наведено концепцію
стратегічного розвитку енергозабезпечення України в умовах інтеграції з Європейським Союзом..
Викладено принципи створення умов для ефективного енергозабезпечення економіки України. Сформовано
систему взаємодії енергетичної інфраструктури з іншими елементами критичної інфраструктури,
удосконалено систему формування енергетичного балансу України із використанням відновлюваних
джерел енергії.

716845 B
338

Маслак, Олександр Олександрович.
Системи кластеризації національної економіки: формування,
розвиток та державне управління [Текст] : монографія / О. О. Маслак ;

Національний університет "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки,
2018. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 281-313.

Розроблено теоретичні положення, науково-методологічні та практичні
рекомендації щодо формування і розвитку систем кластеризації національної
економіки. Вперше запропоновано модель гнучкого управління кластеризацією національної економіки;
сформовано рекомендації зі створення Національного кластерного бюро при Президентові України.
Удосконалено механізм забезпечення формування і розвитку систем кластеризації національної економіки.
Рекомендовано групи формальних і неформальних заходів із удосконалення інформаційної складової
формування і розвитку систем кластеризації; сформовано матриці визначення стратегії ціноутворення з
урахуванням рівня загроз для формування і забезпечення кластеризації національної економіки.
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Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних
мереж [Текст] : монографія / М. М. Климаш, М. В. Кайдан, В. С. Андрущак, Ю. В.

Климаш ; Національний університет "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львівської
політехніки, 2018. - 176 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 158-173.
Наведено концептуальну модель та класифікацію фотонних транспортних мереж.
Розглянуто основні технології, компоненти та моделі, які використовуються під час
передачі даних у фотонних транспортних мережах, та основні моделі теорії
випадкових графів, описано тензорні моделі для дослідження телекомунікаційних мереж. Розглянуто модель
визначення параметрів енергоефективності для оптичних транспортних мереж. Сформовано підходи до
побудови OBS для фотонних транспортних мереж, проведено аналіз моделювання та дослідження
ефективності протоколів сигналізації за критерієм часових параметрів та ймовірності втрат даних для
технології OBS, а також практичні рекомендації щодо їхнього використання.

716665 R
33

Мороз, Олег Васильович.
Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств
сільськогосподарського машинобудування [Текст] : монографія / О. В.

Мороз, Н. П. Карачина, А. В. Вітюк ; Вінницький національний технічний
університет. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 184 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 160178.

В монографії запропоновано концептуальний підхід до формування та розвитку
інвестування підприємств на основі спрощення процедур і процесів надходження інвестиційних ресурсів.
Розроблено методичний підхід оцінювання доцільності та ефективності інвестування напрямів діяльності
підприємств сільськогосподарського машинобудування. Розвинуто типологію проблем та особливостей
використання методів фінансування залучення інвестиційних ресурсів. Удосконалено нормативно-правову
базу здійснення інвестування підприємств.

716772 R
678

Ниткоподібні кристали кремнію і твердого розчину кремній-германій
в мікро- та наноелектроніці [Текст] : монографія / А. О. Дружинін, І. П.

Островський, Ю. М. Ховерко, С. І. Нічкало] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. :
Тріада плюс, 2016. - 264 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 235-263.

Узагальнено експериментальні та теоретичні результати дослідження
особливостей низькотемпературних характеристик легованих напівпровідникових
мікрокристалів з концентрацією домішки в околі переходу метал-діелектрик, що можна використати для
створення високочутливих сенсорів фізичних величин, дієздатних за низьких температур. Проаналізовано
вплив технологічних чинників на структуру ниткоподібних мікро- і нанокристалів Si твердих розчинів Si1–
xGex, отриманих методом хімічного парового осадження у закритій та відкритій системах. Подано
конструктивні особливості та наведено технічні характеристики сенсорів фізичних величин (у тому числі
деформації, тиску, температури і різниці температур, магнітного поля і температури тощо), а також термо- і
фотоелектричних перетворювачів з використанням ниткоподібних нанокристалів на основі кремнію.
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Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і
Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України [Текст]

/ [Юрчишин В., Ануфрієва К., Бажал Ю. та ін. ; наук. ред. В. Юрчишин] ; Центр
Разумкова. - К. : [Заповіт], 2019. - 147 с. : граф., табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт.
зазнач. на звороті тит. арк.

Цією аналітичною збіркою Центр Разумкова продовжує низку публікацій,
присвячених складним і суперечливим глобальним процесам сьогодення і
визначенню в них місця України.
У цьому виданні, крім аналітичної доповіді Центру Разумкова, представлені позиції (у форматі авторських
статей, у т.ч. дискусійного характеру) провідних вітчизняних фахівців стосовно складних економічних
процесів посткризового економічного розвитку, як у провідних країнах світу загалом, так і успішних країнах
ЦСЄ зокрема, а також висновки і уроки, які сприятимуть Україні у формуванні і втіленні успішних
соціально-економічних трансформацій.

716659 R
622

Транспортні системи гірничих підприємств [Текст] : навч. посіб. для
здобувачів вищ. освіти, які навч. за спец. "Гірництво" / З. Р. Маланчук, В. Я.
Корнієнко, В. С. Сорока, О. Ю. Васильчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та
природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2018. - 191 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187190.
У навчальному посібнику викладено аспекти транспортних систем гірничих
підприємств, становлення, аналіз і розвиток систем розробки; розглянуто сутність транспортних систем та їх
місце в загальній системі управління організацією. Видання дасть змогу студентам усвідомити суть
основних категорій транспортних систем гірничих підприємств.

716735 B
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Шуляр, Роман Віталійович.
Розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення
бізнес-процесів: моделювання, регулювання та економічне
обґрунтування [Текст] : монографія / Р. В. Шуляр ; Національний університет

"Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 276 с. : граф., табл. Бібліогр.: с. 234-246.
Досліджено проблеми формування та розвитку економіко-управлінського
інструментарію забезпечення бізнес-процесів підприємств як чинників, що визначають якість предмета та
результатів, гнучкість та адаптивність цих процесів з метою забезпечення якості. Увагу зосереджено на
висвітленні інструментарію управління бізнес-процесами з позицій управління якістю, а також на розвитку
та появі у сучасних школах управління нових концептуальних положень щодо забезпечення перебігу цих
процесів відповідно до цілей, мети та заданих параметрів. Розвинено та обґрунтовано нові науковометодичні розробки щодо удосконалення інструментарію забезпечення бізнес-процесів з метою підтримки
їхньої гнучкості та адаптивності.

Державна науково-технічна бібліотека України
http://dntb.gov.ua/
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Яворська, Моніка.
Розвиток освіти і науки як складової національної економіки [Текст] :

монографія / Моніка Яворська. - Рівне : Волин. обереги, 2018. - 300 с. : граф., табл. Бібліогр.: с. 211-232.
В монографії досліджено теоретичні засади науки вищої школи; запропонована
модель забезпечення наукою вищої школи реформування економіки країни, яка
дозволила сформувати систему економічних відносин між суб’єктами державного
впливу і її об’єктами; здійснено комплексний аналіз джерел з питань глобалізації та її впливу на освітні
системи України та Польщі, управління сферою освіти й освітніми установами на різних рівнях, базису
побудови систем управління вищими навчальними закладами та їх функціональних підсистем; удосконалено
аналітичний інструментарій оцінювання наукової і науково-технічної діяльності, який базується на
поєднанні компонентного аналізу наукового потенціалу країни та аналізу результатів наукової діяльності,
що дало можливість здійснити оцінювання науки як складової, що забезпечує реформування національної
економіки.
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Яковенко, Олексій Володимирович.
Кредитування сільськогосподарських підприємств як інструмент
забезпечення продовольчої безпеки України [Текст] : монографія / О. В.

Яковенко. - Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2019. - 180 с. : граф., рис., табл. Бібліогр.: с. 146-164.
Монографія є завершеним науковим дослідженням, у якому запропоновано нове
вирішення наукового завдання у рамках розробки теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо
удосконалення механізму зміцнення продовольчої безпеки України шляхом кредитування
сільськогосподарських підприємств. За результатами дослідження сформульовано висновки й пропозиції,
що мають теоретичне й практичне значення.
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Pazyura, N. V.
Business English for Aviation [Текст] : manual / N. V. Pazyura ; National Aviation

University. - K. : [NAU], 2018. - 128 р. : il. - Бібліогр.: с. 126-127. – Текст кн. англ.

Навчальний посібник укладений відповідно до навчальних програм з дисципліни
«Ділова іноземна мова». Кожна практична частина містить професійно орієнтовані
тексти, комунікативні та інтерактивні типи вправ.
Для студентів спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньопрофесійної програми «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», 153 «Мікро- та наносистемна
техніка» освітньо-професійної програми «Фізична та біомедична електроніка», 172 «Телекомунікації та
радіотехніка» освітньо-професійних програм «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»,
«Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси», «Телекомунікаційні системи та мережі», 173 «Авіоніка»
освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання».

