Грабчук О.
Фінансове
прогнозування
невизначеності
економічних процесів на макрорівні : моногр. /
О. М. Грабчук. – Дніпропетровськ : Вид.
Біла К. О., 2012. – 358 с.
Викладено концептуальні засади фінансового
прогнозування економіки країни з урахуванням
невизначеності. Особлива увага присвячена
характеристиці економіки України як об’єкта
фінансового
прогнозування,
теоретичним
засадам розуміння ролі невизначеності у
розвитку економічних систем, синергетичному
підходу
в
методології
фінансового
прогнозування, фінансовому регулюванню рівня
невизначеності економіки. Наведено параметри
невизначеності
фінансових
процесів
для
окремих секторів економіки.
Монографія
може
бути
рекомендована
науковцям, викладачам, аспірантам, студентам
економічних вищих навчальних закладів і
факультетів, слухачам шкіл, інститутів, центрів
підвищення кваліфікації та перепідготовки,
державним службовцям, працівникам банківської
системи та іншим зацікавленим особам.

Толерантність
як
соціально-культурний
феномен: світоглядно-методологічний аспект :
кол. моногр. / [Ф. С. Бацевич С. Л. Грабовська,
О. В. Дарморіз та ін.]; за ред. д-ра філос. наук,
проф. В. П. Мельника. — Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2012. — 330 с.
Монографія – це результат колективної праці
науковців, котрі осмислюють толерантність як
філософсько-культурологічний,
суспільнополітичний, психологічний феномен та категорію
суспільного
буття
людини.
Толерантність
досліджується
як
універсальна
цінність
європейської культури у контексті сучасних
викликів цивілізаційного поступу.

Рудько Г.
Національні та міжнародні системи класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин: стан та
перспективи гармонізації : моногр. / Г. І. Рудько,
О. В. Нецький, М. В. Назаренко, С. А. Хоменко. –
К. ; Чернівці : Букрек, 2012. – 240 с.
У
монографії
в
ретроспективному
та
сучасному аспектах розглянуто класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин. Детально
схарактеризовано
класифікації,
які
використовуються
окремими
державами
(Україна, Російська Федерація) та міжнародні
класифікації,
що
використовуються
комерційними
організаціями
з
метою
формування
загальноприйнятих
стандартів
банківської
звітності.
Викладено
принципи
зіставлення
та
гармонізації
основних
класифікацій
та
окреслено
принципи
їх
гармонізації з українською класифікацією запасів
і ресурсів корисних копалин державного фонду
надр.
Для геологів, гірничих інженерів, спеціалістів
з економічної геології, підрахунку запасів
корисних копалин та інших спеціальностей.

Мудрий С.
Фізичне матеріалознавство : навч. посіб. /
С. І. Мудрий, І. І. Штаблавий. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2012. – 418 с.
У посібнику викладено основні розділи фізичного
матеріалознавства що стосуються металічних та
неметалічних матеріалів. Розглянуто сплави на
основі заліза та кольорових металів а також
полімери, скло, кераміку та інші неметалічні
матеріали. Основну увагу звернуто на фізичні
процеси формування структури і властивостей
матеріалів. Для глибшого засвоєння матеріалу в
посібнику
описано
лабораторні
роботи
з
фізичного
матеріалознавства
та
подано
контрольні запитання та задачі.
Для студентів, аспірантів, наукових працівників.

Цельняк І.
“Переселенці”: тисячолітня дорога Холмщини,
Підляшшя,
Надсяння
і
Лемківщини :
іст.
розповідь / Ірина Цельняк. – Львів : Вид-во
“Край”, 2009. – 412 с.
У книзі Ірини Цельняк “Переселенці” змальовані
події, що відбувалися у Галичині та на Волині, а
пізніше – Холмщині, Підляшші, Надсянні та
Лемківщині з І по XX століття. Ця більш ніж
тисячолітня дорога зневаги і знущань полита
кров’ю мільйонів жертв, які загинули тільки за
те, що були українцями. Угорці, поляки, литовці,
москалі, австрійці з 1340 року почергово ділили
західноукраїнські землі, як і всю Україну,
владарювали і поневолювали народ, жорстоко
насилуючи його віру та мову. Детально
проаналізовано
найважливіші
віхи
історії
західноукраїнських земель, а особливо події
першої половини минулого століття: моральний
геноцид і фізичний терор, які закінчилися
знищенням
десятків
тисяч
українців,
руйнуванням церков, кладовищ, спаленням сіл і
насильним виселенням-депортацією дев’ятисот
тисяч “закерзонців” у Радянську Україну і на
північ Польщі.
Як це було, чому це було і як жилося при різних
владах поневоленим русинам-українцям у ті
далекі століття ви дізнаєтеся з історичної
розповіді
Ірини
Цельняк
“Переселенці”:
тисячолітня
дорога
Холмщини,
Підляшшя,
Надсяння і Лемківщини”. Дане видання не тільки
ілюструє історичні події та дати, але й аналізує
всі державотворчі та руйнуючі сили, що діяли в
українській, а особливо “закерзонській” історії.
Історична
розповідь
написана
на
основі
багаточисельних наукових праць та публікацій.
Сучасникам, які прагнуть знати правдиву та
трагічну історію Галицько-Закерзонського краю.
Бук С.
Частотний словник роману Івана Франка
“Основи суспільності”. Інтерпретація твору крізь
призму статистичної лексикографії / Соломія
Бук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. —
264 с.
Вперше
в
українській
лексикографії
створено частотний словник роману І. Франка
“Основи суспільності”. Його укладено на
основі електронного корпусу із використанням
комп’ютерних
програм
автоматичного
опрацювання
тексту
за
методикою
та
принципами,
розробленими
у
проекті
комплексного квантитативного дослідження
творчості І. Франка. До кожного слова подано
абсолютну й відносну частоту його вживання,
а також покриття тексту.
Отримано
важливі
статистичні
характеристики роману: обсяг тексту і
словника,
індекси
різноманітності,
винятковості,
концентрації,
кількісний
розподіл лексем за частинами мови тощо.
Словник подає нову цікаву інформацію про
багатство Франкового мовлення, що уточнює
особливості ідіолекту письменника. Дані
словника
можуть
бути
використані
в
літературознавчих,
культурологічних,
лінгвістичних дослідженнях тощо.

Реверчук С.
Ринок банківських металів : навч. посіб. /
С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, М. М. Павлунь. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 246 с.
У навчальному посібнику досліджено теоретичні
основи розвитку ринку банківських металів,
з’ясовано особливості його функціонування у
трансформаційній економіці, визначено напрями
удосконалення механізму регулювання ринку
банківських металів в Україні, охарактеризовано
геолого-економічні
аспекти
формування
і
функціонування ринку банківських металів.
Для
науковців,
викладачів,
фінансистів,
аспірантів,
студентів
економічних
спеціальностей, усіх, хто цікавиться проблемами
розвитку сучасного фінансового ринку.

Ильченко А.
Основы
теории
цветности
органических
красителей / А. Я. Ильченко. – К. : Наукова
думка, 2012. – 263 с. – (Проект “Наукова
книга”).
У монографії узагальнено й систематизовано
основні
закономірності
теорії
кольоровості
органічних
барвників,
які
встановлюють
залежність
їх
спектрально-люмінесцентних
властивостей від будови молекул. Показано, що
порівняно прості квантово-хімічні методи в
наближенні Парізера–Парра–Попла можуть бути
корисним і надійним інструментом для пояснення
і передбачення спектрів поглинання барвників
різноманітної будови. Для вивчення спектрів
поглинання несиметричних барвників широко
використано кількісну залежність між девіаціями
й
електронодонорностями
кінцевих
груп,
гетероциклічних залишків, запропоновано шкалу
електронодонорностей.
Основи
теорії
кольоровості органічних барвників дають змогу
здійснювати
дизайн
нових
барвників
із
практично корисними властивостями.
Для наукових співробітників та інженерів, які
займаються
дослідженням
і
застосуванням
органічних барвників, студентів, аспірантів,
викладачів вишів хімічного і фізичного профілю.

Рябошапко Г.
Суверенітет в Україні: від радянської федерації –
до незалежної держави : [моногр.] / Галина
Рябошапко. – Львів : Простір-М, 2012. – 520 с.
Книжка складається з двох частин. Перша –
це текст монографії, написаної крізь призму
комуністичної ідеології про суверенітет УСРРУРСР 1917-1966 років. На противагу цьому друга
частина містить тексти, в яких відображено
аргументовано переосмислені погляди науковців
щодо суверенітету УСРР-УРСР, а також сучасне
бачення юристами, політологами, економістами,
соціологами,
експертами,
державними
та
громадськими
діячами
головних
напрямів
удосконалення
українського
суверенітету.
Представлення цих текстів у порівняльній
площині сприятиме продовженню подолання
політико-правових стереотипів й ідеологічних
рудиментів радянської доби. Для читачів і
фахівців,
які
цікавляться
гуманітарною
проблематикою.

Бойко В.
Актуальні
проблеми
статусу
особи
в
кримінальному судочинстві України : навч. посіб.
/ В. П. Бойко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2012. – 328 с.
Досліджено теоретичні та правові проблеми
статусу осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві (підозрюваного, обвинуваченого,
потерпілого та ін.), обґрунтовано пропозиції
щодо напрямів їхнього вирішення.

Фінансовий
потенціал
регіону:
механізми
формування та використання : моногр. / за наук.
ред. д-ра екон. наук, проф. М. А. Козоріз. —
Львів : НАН України. Ін-т регіональних дослідж.,
2012. — 307 с. — (Сер. “Проблеми регіонального
розвитку”).
Проведено узагальнення наукових підходів до
дослідження фінансового потенціалу регіону та
подано нове бачення вирішення проблеми
підвищення
рівня
соціально-економічного
розвитку
регіону
на
основі
підвищення
ефективності формування та використання
власного фінансового потенціалу. Значна увага
приділена розробці методичних підходів до
оцінювання фінансового потенціалу регіону в
розрізі
секторів
економіки.
Окреслено
концептуальні засади функціонування системи
управління фінансовим потенціалом регіону.
Визначено основне коло проблем у формуванні
та використанні фінансового потенціалу регіону,
подолання
яких
сприятиме
зростанню
ефективності його використання, підвищенню
рівня фінансової забезпеченості регіонального
розвитку, зниженню рівня дотаційності регіонів
України,
запуску
механізмів
забезпечення
фінансової спроможності регіонів.
Для
науковців,
економістів,
керівників
і
практичних працівників органів управління
різних рівнів.

Про стан розвитку громадянського суспільства в
Україні : [аналіт. доп. ] / [ А. В. Єрмолаєв,
Д. М. Горєлов, О. А. Корнієвський та ін.]. – К. :
НІСД, 2012. – 48 с.
Проаналізовано сучасні процеси громадської
самоорганізації та інституціонального розвитку
громадянського
суспільства
в
Україні.
Розглянуто нинішній стан формування та
впровадження різних форм взаємовідносин між
інституціями громадянського суспільства та
органами влади. Подано узагальнюючу оцінку
правового середовища для його розвитку.
Визначено стратегічні пріоритети і головні
завдання державної політики у цій сфері,
законодавчого
і
нормативно-правового
забезпечення суспільно-корисної та соціально
значущої самоорганізації громадян України.

Тріщ Б. Практикум з вищої математики.
Модуль 6. Функції багатьох змінних : навч. посіб.
/ Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2012. – 140 с.
Модуль 7. Числові та функціональні ряди : навч.
посіб. / Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2012. – 71 с.
Модуль 8. Диференціальні рівняння : навч.
посіб. / Б. М. Тріщ. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2012. – 111 с.

Наведено головні означення і теореми,
описано розв’язування типових задач, наведено
задачі для самостійного розв’язування та
індивідуальні
завдання.
Особливу
увагу
приділено
задачам
економічного
змісту.
Матеріал, викладений у посібнику, відповідає
програмі
курсу
вищої
математики
для
економічних спеціальностей вищих закладів
освіти.
Для студентів економічних спеціальностей.

Щерба І.
Високоенергетична спектроскопія матеріалів :
навч. посіб. / І. Д. Щерба. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2012. – 248 с.
Викладено фізичні основи високоенергетичної
спектроскопії.
Розглянуто
інформативність
рентгенівських
емісійних
та
абсорбційних
спектрів елементів. Подано фізичні принципи
рентгенофотоелектронної
спектроскопії.
Розглянуто
кількісну
рентгеноелектронну
діагностику поверхні матеріалів. Значну увагу
приділено висвітленню результатів теоретичного
та експериментального дослідження фізичних
властивостей, валентного стану та електронної
структури подвійних і потрійних інтерметалічних
сполук.
Для
студентів
фізичних
і
технічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.

Пустовалов В.
Пластическая
деформация
кристаллов
при
низких
температурах
/ В. В. Пустовалов,
В. С. Фоменко. – К. : Наукова думка, 2012. –
357 с. – (Проект “Наукова книга”).
У монографії розглянуто аномалії границі
плинності при зниженні температури до 0,5 К
для металевих матеріалів з ГЦК-, ГЩУ- та ОЦКґратками.
Проаналізовано
температурні
залежності швидкісної чутливості деформуючого
напруження, коефіцієнтів зміцнення, виконано
термоактиваційний аналіз. Розглянуто вплив
надпровідного
переходу
на
особливості
пластичної
деформації
ковзанням
і
двійникуванням.
Проаналізовано
природу
стрибкоподібної
деформації
за
низьких
температур. Обговорено широке коло гіпотез, які
дають
змогу
пояснити
ефекти,
що
спостерігаються, а також прикладні аспекти
кріогенного матеріалознавства з точки зору
підвищення надійності використання матеріалів
за низьких температур.
Для спеціалістів у галузі матеріалознавства, а
також
аспірантів
і
студентів
відповідних
спеціальностей.

Макарчук С.
Історико-етнографічні райони України : навч.
посіб. / Степан Макарчук. — Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2012. — 352 с.
У
навчальному
посібнику
узагальнено
погляди
українських
етнологів
XIX—XX ст.
стосовно етнографічного районування України,
ґрунтовані на дослідженнях локальної специфіки
традиційної матеріальної та духовної культури
населення. Розкрито природні, політичні й
міграційно-демографічні
чинники,
які
обумовлювали появу і розвиток у різних
місцевостях відмінних атрибутів етнокультури.
Основний зміст подано у жанрі своєрідних
нарисів про особливості історичного розвитку й
етнокультури Середнього Подніпров’я, Волині,
Полісся, Поділля, Буковини, Слобожанщини,
Півдня
України,
Гуцульщини,
Бойківщини,
Прикарпаття
та
Закарпаття.
На
фоні
етнокультурного
розмаїття
простежуються
інваріантні компоненти традиційної культури, що
є загальноукраїнськими й властивими всім
районам.
Для студентів історичних і культурологічних
спеціалізацій.
Книга
буде
корисною
для
викладачів,
науковців,
учителів
і
старшокласників, а також усіх, хто цікавиться
історією рідного краю.

