Козаренко О.
Феномен української національної музичної мови / О. Козаренко. –
Львів : НТШ, 2011. – ( Українознавча бібліотека ; чис. 15 ).

Стець Н.
На водах, берегах та островах Аралу : художньо-документальна
інтерпретація / Н. Стець. – Львів, 2011.

Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління
підприємством : матеріали VI науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених / [ відповідальні за випуск :
проф. Рудницький В. С., доц. Бачинський В. І.]. – Львів : Вид-во
Львів. комерц. акад., 2011. – 432 с.
Матеріали містять тези доповідей, що обговорювались на шостій
науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі
управління підприємством”. Мета конференції – дослідження
проблем обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємством та обмін досвідом.
Опубліковані матеріали можуть бути використані студентами,
аспірантами, молодими науковцями, а також фахівцями-практиками
у сфері бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.
Кроуфорд Г. С.
Резной орнамент ирландских каменных памятников христианского
периода / Г. С. Кроуфорд ; перев. С. В. Иванова. – [СанктПетербург] : “Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ”,
2007. – 176 с.
Эта книга под названием “Руководство по резному орнаменту с
ирландских памятников христианского периода” была впервые
опубликована в 1926 году Королевским Обществом изучения
ирландских древностей. В 1980 году она была переиздана
издательством “Мерсьер Пресе” под названием “Ирландский резной
орнамент”. В своей работе, ставшей классической, Генри Кроуфорд
подробно описывает орнаменты каменных памятников эпохи,
берущей свое начало в кельтском, дохристианском периоде. Теперь
книга переведена на русский язык, и наши читатели могут
познакомиться с уникальными изображениями (почти 300
иллюстраций), отражающими реконструкцию резных орнаментов
разного типа, сфотографированных и описанных Г. Кроуфордом.
Бровко О. О.
Новела в структурі української прози: модифікації та функції :
монографія / О. О. Бровко. – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені
Тараса Шевченка”, 2011. – 400 с.
У монографії досліджено новелу в структурі художнього твору,
осмислено типологію та модифікації вставних новел, що мають давні
традиції та стійко зберігають свою популярність у літературі
сьогодення. Висвітлено комплекс питань, пов’язаних зі структуротвірним потенціалом цього явища, традиційно асоційованого з
літературним прийомом, та функціонуванням вставного жанру.
Пропонується літературознавцям, викладачам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться проблемами вивчення теорії та історії
прози.

Драч О. О.
Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини XIX –
початку XX століття : монографія / О. О. Драч ; [наук. ред.. проф.
В. В. Калініченко] ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. –
Черкаси : Вертикаль : ПП Кандич СЕ, 2011. – 532 с.
Монографія є першим комплексним історичним дослідженням, що
розкриває процес зародження та становлення вищої жіночої освіти
на теренах Російської імперії в другій половині XIX – початку XX ст.
У праці висвітлено ставлення суспільства до інноваційних прагнень
жінок до вищої школи, розглядається політика державної влади у
сфері вищої жіночої освіти. Значну увагу приділено з’ясуванню
чисельності та соціально-демографічних характеристик курсисток
вищої школи, обставин їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться
проблемами історії жіночої освіти.
Кляп М.П.
Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор.
— К. : Знання, 2011. — 334 с.
Автори посібника досліджують соціальний феномен туризму в
сучасних груп і організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Посібник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень
ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.
Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент
туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи,
туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного
бізнесу та туризмології.
Скоморович І. Г.
Грошові системи на українських землях: історія і теорія : монографія
/ І. Г. Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 244 с.
Розглянуто теоретичні та практичні засади формування грошових
систем на українських землях, а також вплив економічних процесів
на особливості та закономірності проведення грошових операцій.
Визначено роль центральних банків у розвитку грошового господарства, механізми емісії грошей у різних економічних системах.
Висвітлено порядок організації грошового обігу в економіці
незалежної України.
Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, фінансистів,
бізнесменів, усіх, хто цікавиться особливостями функціонування
грошових систем.
Ефективність і Законність: національні інституції з прав людини /
Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2009 –
184 с.

Соціально-економічні інституції економічної системи України :
монографія / за заг. ред. проф. К. С. Солонінка. – Житомир : ЖДТУ,
2011. – 232 с.
У монографії досліджуються теоретико-методологічні основи
інституційного аналізу економічних систем. З’ясовуються проблеми
неефективності сучасної економічної системи України, пов’язані з
несформованістю ряду політичних, соціально-економічних та правових інституцій, які є базовими для соціально-орієнтованої
ринкової економіки.
Рекомендовано науковцям, економістам, викладачам, студентам і
аспірантам економічних спеціальностей, усім, хто цікавиться
економічною теорією та інституціоналізмом.

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків :
навч. посіб. / Т. С. Клебанова, О. В. Мілов, С. В. Мілевський, С. О.
Степуріна, Г. С. Ястребова. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 264 с.
Подано систематичний виклад основних базових підходів та методів,
що використовуються у процесі прийняття рішень в умовах ризику
та невизначеності. Наведено основні теоретичні та практичні
аспекти, що стосуються прийняття рішень у підприємницькій
діяльності, а також способи й методи побудови моделей прийняття
рішень.
Рекомендовано для студентів напряму підготовки “Економіка підприємства”.
Атлас диноцист палеогена Украины, России и сопредельных стран. –
К. : Наукова думка, 2011.

Нарис історії канадійсько-українського інституту “Просвіта”
Канадійсько-український
інститут
“Просвіти”.
–
Онтаріо
Тризуб, 2010.
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