Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції. Аналіз
сучасної західної літератури : наук.-пр. вид. / за заг. ред.
Дж. Перліна, наук. ред. : О. А. Мартиненко та Ю. Л. Бєлоусов. –
Львів : Астролябія, 2011. – 632 с. – Дар 18 Форуму видавців у
Львові (2011 р.).
Це одна з перших спроб узагальнити найвідоміші публікації з
проблематики етнічно-вибіркового підходу в сучасній західній
літературі. Автори детально розглядають генезу етнічного
профайлінгу, найпоширеніші визначення цього терміна, результати
сучасних досліджень етнічного профайлінгу в США, Канаді та в
країнах Європи. Окремий розділ присвячено заходам протидії
етнічному профайлінгу, серед яких особливу увагу звернено на
механізми цивільного контролю за діяльністю поліції, а також на
ефективні форми взаємодії поліції та населення. Для студентів і
викладачів вищих навчальних закладів, активістів неурядових
організацій,
політиків
і
працівників
культури,
державних
службовців.
Ханенко-Фрізен Н.
Інший світ або Етнічність у дії: канадська українськість кінця
двадцятого століття / Наталія Ханенко-Фрізен. – К. : Смолоскип,
2011. – 392 с. : іл. – (Серія “Українські Студії”). – Дар 18 Форуму
видавців у Львові (2011 р.).
У запропонованій читачеві книзі розглядається проблематика
тяглості та життєздатності місцевої української етнічності в
канадському
повсякденні
у
часи
активного
відновлення
транснаціональних зв’язків українців наприкінці XX ст. Монографія
базується на матеріалах, зібраних авторкою впродовж п’яти років
(1997–2001) під час різних етнографічних досліджень як у районі
компактного поселення українців у провінції Альберта і селищі
Мандери зокрема, так і в селі Грицеволя Львівської області, яке на
початку минулого століття стало одним із джерел міграції селян до
Мандер. Розглядаючи з антропологічної точки зору місце локальної
етнічної ідентичності в житті пересічної громади розвиненого
суспільства, авторка пропонує читачеві насичений деталями
етнографічний екскурс у життя маленького містечка Західної
Канади кінця XX ст. та запрошує разом із нею зануритися в це
середовище та пережити різні аспекти його українськості.
Для науковців, студентів, викладачів і всіх,
сучасними виявами української культури в світі.

хто

цікавиться

Гордієнко Л. Ю.
Управління
організаційними
трансформаціями:
теоретикометодологічні
засади
та
управлінський
інструментарій :
монографія / Гордієнко Л. Ю. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 440 с.
Розглянуто
теоретико-методологічні
основи
дослідження
управління організаційними трансформаціями з урахуванням
тенденцій глобальних, регіональних і організаційних змін.
Сформовано концептуальні положення управління організаційними
трансформаціями та визначено закони, закономірності та принципи
управління цим видом перетворень. На основі систематизації
підходів до управління організаційними трансформаціями та
детального аналізу факторів, що їх ініціюють, запропоновано базові
методологічні
положення
розбудови
системи
управління
трансформаційними
процесами
на
підприємстві.
Розглянуто
технологію та управлінський інструментарій процесу управління
організаційними трансформаціями.
Панченко Т. В.
Політична регіоналістика : навч. посіб. / Т. В. Панченко. – X. : ХНУ
ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 188 с.
У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми нової галузі
наукового знання – політичної регіоналістики, яка досліджує як
особливості макрополітичних процесів на регіональному і місцевому
рівнях, так і специфічні аспекти регіонального і місцевого
управління, щільно пов’язані з процесами загальнонаціонального
масштабу. Значна увага приділяється питанням територіальної
організації держави, регіоналізму та регіоналізації, регіональної
політики, специфіці інститутів місцевої та регіональної влади,
регіональним елітам тощо. Висвітлені актуальні проблеми
адміністративно-териоріальної реформи, політики регіонального

розвитку та встановлення місцевого самоврядування в Україні. Для
студентів спеціальностей “Соціологія” і “Політологія” та усіх, хто
цікавиться політико-регіональними питаннями.
Куліков А. Ю.
Тонкошарова хроматографія: теоретичні основи та практичне
використання : навч.-метод. посіб. / А. Ю. Куліков. – X. : ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2011. – 260 с.
У посібнику розглянуто питання щодо теоретичних основ
тонкошарової хроматографії (ТШХ): варіанти методів ТШХ,
особливості рухомої та нерухомої фаз, які використовуються для
розділення речовин різної полярності. Розглянуто різни варіанти
детектування та особливості загальних і селективних реагентівпроявників, сучасні фізико-хімічні методи детектування; сучасне
обладнання для кількісної ТШХ.
Посібник призначено для студентів, які вивчають загальний курс
“Аналітична хімія”, спеціальні курси “Сучасні методи хроматографії
та електрофорезу“, “Хроматографічні та тестові методи аналізу”,
“Фармацевтична хімія та контроль якості лікарських засобів”. Також
видання становить інтерес для широкого кола спеціалістів, які
зацікавлені у використанні методу ТШХ для аналізу лікарської
рослинної
сировини,
добавок
до
продуктів
харчування,
біопрепаратів, лікарських засобів тощо.
Ткачук В. М.
Фундаментальні проблеми квантової механіки : навч. посіб. /
В. М. Ткачук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 144 с.
Посібник складається з дев’яти розділів: “Математичні основи
квантової механіки”, “Двостанові квантові системи”, “Квантові
комунікації”, “Квантові обчислення та квантові комп’ютери”,
“Вимірювання у квантовій механіці”, “Геометрія простору квантових
станів”, “Еволюція квантової системи”, “Декогеренція”, “Операторні
тотожності та середні значення функцій від бозонних операторів”.
Він присвячений фундаментальним проблемам квантової механіки і
його можна розглядати як доповнення до традиційних підручників
із квантової механіки.
Для студентів, аспірантів фізико-математичних
університетів, викладачів та науковців.

спеціальностей

Право Європейського Союзу : підруч. / за ред. В. І. Муравйова. –
К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с. – Бібліогр. : с. 520–527. – Дар
18 Форуму видавців у Львові (2011 р.).
У роботі досліджується широкий спектр питань правового
регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в
рамках Європейського Союзу. Висвітлюється юридична природа
Європейського Союзу та його правової системи, діяльність
інститутів об’єднання, основні свободи внутрішнього ринку ЄС,
напрями діяльності і політики ЄС, правові засади зовнішніх зносин
Європейського
Союзу.
Розкриваються
основи
правового
регулювання
фінансово-економічних
відносин,
державних
закупівель, антимонопольного, конкурентного, корпоративного,
транспортного, трудового та соціального законодавства ЄС та
окремих видів діяльності ЄС в інших сферах. Окрему увагу
приділено системі захисту прав людини в рамках Європейського
Союзу. Спеціальний розділ присвячено правовому регулюванню
відносин України з Європейським Союзом та гармонізації
законодавства України з правом ЄС.
Наведено переклад Лісабонського договору про Європейський
Союз
та
Лісабонського
договору
про
функціонування
Європейського Союзу, здійснений доктором юридичних наук,
професором В. І. Муравйовим.
Робота призначена для викладачів, студентів, аспірантів, наукових
та практичних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями
правового регулювання європейської інтеграції.

“Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя
укладення) / відп. ред. В.А. Смолій ; упоряд. : М. С. Трофимук,
Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. : факсиміле. – Дар 18
Форуму видавців у Львові (2011 р.).
У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та
відомих на сьогодні списків “Пактів і Конституцій законів і
вольностей Війська Запорозького”, укладених 1710 р. під
Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом,
з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом – з іншого;
наведено їх переклади українською, англійською, німецькою,
російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної
пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу
супроводжується
археографічною
передмовою,
лінгвістичним
аналізом,
науковим
коментарем,
а
також
факсимільним
відтворенням спеціального дослідження видатного історика та
правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому
міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.
Призначене для науковців, викладачів, студентської та учнівської
аудиторії, громадського загалу.
Калетнік Г. М.
Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК
України : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк. – К. : “ХайТек Прес”, 2011. – 312 с. : іл. – Дар 18 Форуму видавців у Львові
(2011 р.).
У
навчальному
посібнику
висвітлено
науково-методичні,
організаційно-економічні
засади
виробництва
і
споживання
біопалива та інших нетрадиційних джерел енергії. Узагальнено
світові тенденції розвитку біопалива із сировини рослинного
походження, при цьому враховано потенціал біосировини, наявний
в Україні, екологічність використання палива, економічність та
конкурентоспроможність на світовому ринку палива.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців
агропромислового комплексу, екологів, енергетиків, економістів,
підприємців.
Чухрай H. I.
Маркетинг інновацій : підруч. / Н. І. Чухрай. – Львів : Вид. Львів.
політех., 2011. – 256 с. – Дар 18 Форуму видавців у Львові
(2011 р.).
Наведено теоретичні засади і практичні аспекти прийняття
маркетингових рішень та дифузії маркетингової концепції в
інноватиці. У підручнику систематизовано, структуризовано,
“заземлено” у проблематику маркетингової теорії сучасні методичні
підходи та механізми планування, організації, координації,
контролю та управління інноваціями на підприємстві на засадах
маркетингу.
Охоплено широке коло актуальних питань, пов’язаних із
використанням маркетингових підходів до інновацій, і не тільки
продуктових інновацій, але й технологічних інновацій (розділ V) та
організаційно-управлінських інновацій (розділ IX). Структура та
зміст книги відповідають нормативній програмі дисципліни
“Маркетинг інновацій” ОКР “Магістр”.
Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів,
слухачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам
служб
маркетингу,
усім,
хто
цікавиться
маркетингом
та
інноваціями. Особливо корисною книга стане для студентів заочної,
дистанційної та інших форм самостійного навчання.

Овчінніков В.
Історія
книги.
Становлення
сучасного
книгодрукарського
мистецтва : навч. посіб. / Володимир Овчінніков. – Львів : Вид.
УАД, 2010. – 356с. : іл. – Дар 18 Форуму видавців у Львові
(2011 р.).
Навчальний посібник присвячений історії книжкового мистецтва,
яке є невід’ємною складовою загальної культури книги.
Простежується розвиток книгодрукування в європейських країнах у
XIX – першій третині XX ст.: технізація процесів у книговиробництві
та винайдення нових способів репродукування графічних
оригіналів, а також вдосконалення книжкової структури і
художнього оформлення книги; розвиток шрифтової графіки й
системи
ілюстрування
видань.
У
посібнику
розглянуто
книговидавничу діяльність англійського художника Вільяма
Морріса, котрий очолив рух за відродження книгодрукарського
мистецтва і оновлення книжкової графіки та розвиток книжкового
мистецтва в європейських країнах наприкінці XIX – в першій чверті
XX ст. Належну увагу приділено розквітові українського
книгодрукування, зокрема графічній творчості Тараса Шевченка та
становленню сучасного книжкового мистецтва в Україні.
Для студентів, які вивчають художньо-технічне оформлення видань
і дизайн друкованої продукції, для працівників у галузі
книговидання, усіх, хто цікавиться історією книги.
Кушнір Ю. Б.
Персональні фінанси : посіб. – Ужгород : Карпати, 2011. – 176 с. –
Дар 18 Форуму видавців у Львові (2011 р.).
Проблеми
персональних
(сімейних)
фінансів
донедавна
приваблювали тільки зарубіжних аналітиків, які виділяють їх в
окремий курс вивчення. І це не випадково, адже, як показує
практика, фінансова грамотність значною мірою впливає на
успішність чи неуспішність життя пересічних громадян, його
фінансову стабільність, надто в сучасних умовах, коли актуальним
є не тільки те, як заробити гроші, але і як їх заощаджувати та
примножувати. Наслідком підвищення фінансової грамотності
конкретної людини є підвищення рівня життя всього суспільства.
Адже заможна людина не тільки забезпечує себе і свою сім’ю, але й
платить податки і може жертвувати частину своїх доходів на
благодійність.
Це перший в Україні посібник із персональних фінансів,
підготований на основі досліджень найкращих зарубіжних
аналітиків й апробований автором – ужгородським науковцем,
кандидатом економічних наук Юрієм Кушніром на курсах-тренінгах
для різних вікових молодіжних груп.
Видання адресоване учасникам семінарів-тренінгів та усім тим, хто
дійсно прагне досягти фінансової незалежності.
Коць-Григорчук Л. М. Дипінті українських середньовічних ікон /
Лідія Коць-Григорчук. – Львів : Літопис, 2011. – 400 с. : іл. – Дар
18 Форуму видавців у Львові (2011 р.).
Авторка цієї книги – першодослідниця написів на українських
середньовічних іконах, які є однією з найвагоміших часток нашої
мистецької спадщини. На підставі багаторічного палеографічного й
лінгвістичного дослідження науковець пропонує новаторські
твердження й доходить висновків, які мають першорядне значення
для локалізації й часового атрибутування ікон, визначення
походження й освіти іконописців. У роботі використано дані
лінгвістичного картографування, вдосконалені засоби обробки
світлин, досягнуто унікальних результатів досліджень de visu. В
додатку “Альбом ілюстрацій” є багато першопублікацій дипінті XIV–
XVIII століть.
Для
дослідників-мовознавців,
істориків,
історіографів,
мистецтвознавців, музеологів та широкого кола читачів.

Ісаєнко О.
Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування :
монографія / Олександр Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 158 с.
Монографію присвячено впровадженню, функціонуванню та
розвитку інноваційних технологій інформаційного обслуговування в
бібліотеках. Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних
фахівців, доповнено і уточнено поняттєвий та класифікаційний
апарати з даної проблематики. Узагальнено досвід впровадження
інноваційних технологічних складників у практику роботи
провідних
бібліотек
України.
Розроблено
комплексну
трикомпонентну модель інформаційного обслуговування сучасної
бібліотеки.
Запропоновано
стратегічні
напрями
розвитку
інноваційних технологій в системі бібліотечного інформаційного
обслуговування. Розглянуто управлінський аспект функціонування
сучасної
бібліотеки
в
умовах
інноваційних
структурнофункціональних перетворень. Описано методику й інструменти та
здійснено аналіз даних, зібраних за підсумками проведеного
соціологічного дослідження серед користувачів бібліотеки.
Для бібліотечних
діяльності.
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Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів :
підруч.
/
С. А. Воронов,
Ю. Б. Стецишин,
Ю. В. Панченко,
В. П. Васильєв ; за ред. проф. С. А. Воронова. – Львів : Вид. Львів.
політех., 2010. – 316 с. – Дар 18 Форуму видавців у Львові
(2011 р.).
У підручнику подано основні дані про певні класи ксенобіотиків, що
можуть міститись у харчових продуктах та косметичних засобах.
Особливу увагу приділено аспектам потрапляння токсикантів із
зовнішнього середовища в організм людини, їх токсичній дії,
методам їх виявлення та запобігання отруєнням. Значну увагу в
підручнику приділено проблемі використання харчових добавок і
компонентів косметичних засобів та можливим проявам їх
токсичності.
Для студентів спеціальності “Хімічна технологія харчових добавок
та косметичних засобів”. Також може бути цікавим студентам
харчових спеціальностей, токсикологам, медикам та біологам.
Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик
деталей ГТД. Диски компрессора и турбины. Ч. III : монография /
Богуслаев В. А., Кравченко И. Ф., Качан А. Я. и др. – Запорожье :
Изд. АО “Мотор Сич”, 2011. – 428 с.
В монографии освещены вопросы повреждаемости дисков
компрессора и турбины при изготовлении и в процессе
эксплуатации. Рассмотрены особенности технологических методов,
применяемых при изготовлении дисков компрессора и турбины, а
также приведены результаты экспериментальных исследований
финишных технологических методов, повышающих несущую
способность указанных деталей ГТД.
Монография предназначена для научных и инженерно-технических
работников ракетно-космической и авиационной техники, других
предприятий машиностроительного профиля, а также может быть
использована студентами и магистрами ВТУЗов соответствующих
специальностей.

Кришталович У.
Рукописні карти XVI–XIX століть. З фондів Центрального
державного історичного архіву України, м. Львів / Уляна
Кришталович ; [передм. Ростислава Сосси]. – К. : ДНВП
“Картографія”, 2011. – 216 с. : іл. – (Серія “Пам’ятки картографії
України”). – Дар 18 Форуму видавців у Львові (2011 р.).
В атласі “Рукописні карти XVI–XIX століть. З фондів Центрального
державного історичного архіву України, м. Львів” вперше в
українській картографії розглядаються карти XVI–XIX ст., які
зберігаються у фондах Центрального державного історичного
архіву України, м. Львів. Найдавніші з них – маєткові карти, що
супроводжували акти поділу, розмежування, купівлі-продажу
володінь і створювалися спочатку як додаток до судових
документів. Описані також карти лісів, карти річок, демаркаційні
карти. Карти стосуються території Західної України та ПівденноСхідної Польщі. Атлас є першою спробою узагальнити матеріал як
про ранні карти, так і підсумувати відомості про їхніх творців –
повітових
геометрів
та
інженерів-картографів.
Видання
розраховане на істориків, географів, краєзнавців, дослідників
історії мистецтва і всіх, кого цікавить минуле українських земель.
Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред.
Лариси Івшиної. – К. : ПрАТ “Українська прес-група”, 2011. – 800 с.
– (Бібліотека газети “День” ; [кн. 12]). – Дар 18 Форуму видавців у
Львові (2011 р.).
“Сила м’якого знака...” – це книжка про незнищенність. Про
глибину й могутність нашого історичного коріння. Це спроба “Дня”
та наших авторів не тільки дослідити Київську Русь як історичне
явище, а й зрозуміти історію її Історії.
Ця книжка про те, як минуле нашого народу намагалися
привласнити і як воно не піддалося. Як державотворчий,
культурний і духовний спадок княжої доби перекроювали спершу
Російська імперія, а згодом – Радянський Союз. І як ці спроби
повторюються сьогодні, вже на нових рівнях. Не дарма відомий
британський вчений, громадський діяч і журналіст Ланселот Лоутон
у 1930-х роках назвав анексію Київської Русі “одним із найбільших
політичних шахрайств у нашій історії”.
Для багатьох книжка “Сила м’якого знака...” означатиме відкриття.
У тому, що стосується походження нашої мови, Церкви, тяглості
державотворчої традиції. А також у тому, як втручання в українське
минуле вплинуло на трагічне розгортання нашої історії у XX
столітті.
Протягом 15 років “День” скрупульозно аналізував українські
“больові точки” як у щоденному газетному форматі, так і в
книжковому. У дванадцятій книжці із “Бібліотеки “Дня”, яку ви
тримаєте в руках, вміщено статті блискучих авторів, багаторічних
експертів і журналістів “Дня” – Валерія Степанкова, Анатолія
Свідзинського, Дмитра Степовика, Григорія Півторака, Оксани
Пахльовської, Петра Кралюка, Сергія Кота, Кирила Галушка,
Олександра Палія... Незмінного ведучого рубрики “Історія та Я”,
журналіста “Дня” Ігоря Сюндюкова. Видання містить також
матеріали незабутніх Сергія Кримського та Клари Гудзик, чия
публіцистична творчість вже стала історією нашої газети.
Автори книжки переконані, що повернення Руської правди та
зміцнення української ідентичності сьогодні вкрай важливе не лише
для нас, а й для Росії та Європи. Українська спільнота дозріла, щоб
прийняти
історичну
правду
у повному
обсязі.
З усією
відповідальністю, яка з цього випливає.

Мартіні Ф.
Анатомічний атлас людини / Фредерік Мартіні ; пер. з 8-го англ.
вид. ; відп. за дизайн та іл. Вільям Обер ; наук. ред. пер.
В. Г. Черкасов. – К. : ВСВ “Медицина”, 2011. – 128 с., 250 іл. – Дар
18 Форуму видавців у Львові (2011 р.).
В основу атласу було покладено “Фундаментальну анатомію та
фізіологію”, восьме видання. Ілюстрації в атласі розміщено за
ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями
розтину трупа. Це допоможе у додатковому сприйнятті інформації
від графічної ілюстрації (у книзі) до лабораторного зображення
розтину трупа, а відтак і до медичного скана живої людини.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації.

