Кацуба О.
Управління
господарською
діяльністю
з
видобутку та подальшої реалізації нафти та
природного
газу:
адміністративно-правові
засади :
моногр.
/
Кацуба
Олександр
Володимирович. – Х. : ТОВ “Друкарня Мадрид”,
2014. – 244 с.
Монографію присвячено аналізу адміністративноправових
засад
управління
господарською
діяльністю з видобутку та подальшої реалізації
нафти та природного газу. Дано загальну
характеристику управління у зазначеній сфері,
визначено
особливості
такої
господарської
діяльності як об'єкта державного управління.
Розглянуто конкретні напрями управління у
зазначеній
сфері,
зокрема
особливості
ліцензійно-дозвільної діяльності з видобутку та
подальшої реалізації нафти та природного газу,
управління створенням, зберіганням, оновленням
та використанням мінімальних запасів нафти та
природного газу, забезпеченням належних умов
експлуатації
та
охорони
магістральних
трубопроводів нафти та природного газу, а також
специфіку контрольно-наглядової діяльності за їх
видобутком та подальшою реалізацією.
Для
наукових,
науково-педагогічних
та
педагогічних працівників, аспірантів, ад'юнктів,
студентів, слухачів, курсантів вищих навчальних
закладів, а також всіх тих, хто цікавиться
проблемами адміністративного права у цілому та
господарською діяльністю з видобутку та
подальшої реалізації нафти та природного газу.
Барвінська П.
Між наукою і політикою. Інтерпретації Східної
Європи
в
академічному
середовищі
німецькомовного простору у кінці XIX – початку
XXI ст. : моногр. / П.І.Барвінська. – Одеса :
Одеськ. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, 2012. –
450 с.
У монографії представлено порівняльний аналіз
інтерпретацій Східної Європи в академічному
середовищі Німеччини, Австрії і німецькомовної
Швейцарії з кінця XIX до початку XXI ст. з
урахуванням
політичних,
соціокультурних
і
особистісних
чинників.
Розглянуто
процеси
інституалізації східноєвропейських досліджень,
особливо історичних, у контексті східної політики
німецькомовних країн Європи. Вагому увагу
приділено українській тематиці.
Для істориків, науковців інших гуманітарних
напрямків, викладачів, студентів.

Міжнародні економічні відносини: практикум :
навч.
посіб./
[авт.
кол.:
О. І.Шнирков,
Р.О.Заблоцька, З.О.Луцишин та ін.] ; за ред.
О.І.Шниркова. – Черкаси : [Вид. Ю.А.Чабаненко],
2013. – 387 с.
У
практикумі
систематизовано
перелік
літератури,
термінів,
контрольних
питань,
тестових завдань та задач з історії, теорії та
основних
форм
розвитку,
регулювання
міжнародних економічних відносин. Основна
увага зосереджена на теоретичних та практичних
питаннях
розвитку
сучасної
системи
міжнародного
обміну
товарами,
послугами,
капіталом, робочої сили та інтелектуальної
власності.
Для студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів.

Шеляженко Ю.
Мій Євромайдан / Юрій Шеляженко. – К. : Вид.
Ю.В.Шеляженко, 2013. – 24 с.
Євроінтеграцію кожен має починати з себе.
Такою є головна ідея цієї збірки публіцистичних
та літературних творів, укладеної, виданої та
поширеної під час та на честь “Євромайдану” –
громадянської акції за вступ України до
Європейського Союзу.
Політична сатира тут урівноважена цитуванням
виступів лідерів влади та опозиції на підтримку
євроінтеграції. Читачеві пропонується ставитись
до акції протесту без фанатизму і, перш за все,
відповісти на питання про свій власний внесок у
побудову європейської України.
Для всіх небайдужих громадян.

Давня людина: палеографія та археологія :
моногр.
/
В.М.Степанчук,
Ж.М.Матвіїшина,
С.М.Рижов та ін. – К. : Наукова думка, 2013. –
208 с. – (Проект “Наукова книга”).
Монографію присвячено реконструкції природних
умов
існування
людини
в
палеоліті
та
характеристиці форм культурної адаптації на
прикладі
ключових
пам'яток
нижнього,
середнього і верхнього палеоліту України.
Схарактеризовано
методичні
засади
археологічних і палеогеографічних досліджень,
наведено геологічні, педологічні, археологічні
дані щодо стоянок Закарпаття, Побужжя,
Подніпров'я і Криму. Детально розглянуто
динаміку змін середовища і способів життя
найдавнішого населення й ступінь взаємозв'язку
між цими процесами.
Для археологів, істориків первісного суспільства,
фахівців з природничо-наукових дисциплін, які
вивчають четвертинний період, студентів, а
також усіх, хто цікавиться історією України.

Горинь Б.
Графічна Шевченкіана Софії Караффи-Корбут /
Богдан Горинь. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ,
2014. – 192 с.
У виданні, приуроченому до 200-ліття від дня
народження генія світової культури Тараса
Шевченка і 90-ліття від дня народження видатної
художниці, талановитого ілюстратора “Кобзаря”
Софії Караффи-Корбут, дано аналіз графічної
Шевченкіани
художниці,
ідентифіковано
її
гравюри з рядками поезій Т. Шевченка, які лягли
в основу задумів мистецьких аркушів, вперше
поміщено повний каталог цих творів. Видання
розраховане на учнів і викладачів художніх ліцеїв
(училищ), студентів та викладачів академій
мистецтв,
учителів
української
літератури
загальноосвітніх
шкіл,
а
також
усіх
шанувальників геніального Кобзаря й видатного
мистецького інтерпретатора його поезій – Софії
Караффи-Корбут.

Стасюк І.
Функції Ґріна у квантовій статистиці твердих тіл :
посіб. / І.В.Стасюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана
Франка, 2013. – 392 с. : 9 іл.
Посібник знайомить з основами методу функцій
Ґріна у квантовій статистичній фізиці та теорії
твердих тіл. Викладено головні фізичні ідеї та
математичний апарат, на яких ґрунтується цей
підхід. Обговорено його різні варіанти та
модифікації у застосуванні до конкретних
фізичних систем і моделей. Розглянуто широке
коло
проблем
фізики
магнетиків,
сегнетоелектриків,
надпровідників,
ангармонічних явищ у кристалах, ефектів,
зумовлених кулонівськими та короткосяжними
взаємодіями
електронів
у
металах
та
напівметалах, фазових переходів у системах,
описуваних квантовими ґратковими моделями.
Викладений матеріал може бути корисним для
студентів і аспірантів, що спеціалізуються в галузі
теоретичної фізики, а також для наукових
працівників, які хочуть глибше пізнати метод
функцій Ґріна, який є одним з потужних методів
сучасної теоретичної фізики.

Дзюба І.
На трьох континентах : у 3-х кн. / Іван Дзюба. –
К. : Вид-во “КЛІО”, 2013. – Кн. І. – 807 с. : іл.
У книжці подано огляд процесів літературної
творчості українців на їхній етнічній території, на
теренах розселення і в діаспорах. Попри
державні й ідеологічні кордони, які розділяли
український народ упродовж століть, прагнення
до національної єдності не вгасало. Воно
виражалося,
зокрема,
і
в
життєздатності
культурних традицій. Автор зупиняється на
основних етапах пошуку спільності в XIX ст. У XX
ст. ситуація ще ускладнилася: дві великі хвилі
політичної еміграції з України на Захід захопили і
багатьох діячів культури та літератури. їхня
творчість розгорталася на трьох континентах. Цій
вимушеній роз'єднаності протистояло відчуття
відповідальності за долю національної культури,
властиве багатьом інтелектуалам по обидва боки
“залізної завіси”, що породжувало тенденції, котрі
заслуговують на порівняння. Їм і присвячена
книжка.
Розраховано на читачів, які цікавляться історією
й сучасним станом української літератури та
культури.

Притула М.
Моделювання
та
прогнозування
економікоекологічних процесів : навч.-метод. посіб. /
М.М.Притула. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка,
2013. – 252 с.
Розглянуто
питання,
присвячені
методам
економічного прогнозування та моделювання.
Подано основні методи експертних систем.
Наголошено на етапах системного підходу
моделювання стану довкілля.
Для студентів вищих навчальних закладів, які
навчаються за напрямами прикладна математика,
системний аналіз, економічна кібернетика та
прикладна статистика.

Борисенко П.
Сучасне наукоємне виробництво : слов.-довід. /
П.А.Борисенко. – Запоріжжя : Акцент Інвесттрейд, 2013. – 260 с.
Пропонований читачам словник-довідник містить
детальне тлумачення термінів, пов'язаних із
сучасним наукоємним виробництвом в Україні та
світі. В ньому подано найбільш важливі, зокрема
– й маловідомі, факти про авіабудування,
космічну промисловість, оборонно-промисловий
комплекс та інші галузі і підгалузі, які становлять
стрижень сучасного наукоємного виробництва.
Для зручності читачів матеріал подано словником
зі ста п'ятдесяти термінів, за алфавітом, а великі
за обсягом довідкові дані, які допомагають у
сприйнятті матеріалу, – наприкінці довідника, у
додатках.
Словник-довідник призначено для студентів,
аспірантів, викладачів, наукових працівників, а
також для кожного, хто цікавиться соціальноекономічним розвитком України та науковотехнічним розвитком в цілому.

Экранный мир Сергея Параджанова : сб. ст. /
автор идеи и сост. Юрий Морозов. – К. : [ДУХ I
ЛІТЕРА], 2013. – 336 с., 32 с. илл.
Книга “Экранный мир Сергея Параджанова” – это
сборник статей, посвященных фильмам всемирно
известного кинорежиссера. Авторы статей –
киноведы из разных стран: Украины, России,
Армении, США, Франции. В числе авторов: Иван
Дзюба, Владимир Турбин, Лев Аннинский, Вадим
Скуративский, Мирон Черненко, Юрий Лотман,
Януш Газда, Герберт Маршалл, Жорж Нива... В
сборник вошли рецензии на фильмы С.
Параджанова, опубликованные в киноведческих
изданиях в период с 1965 по 1989 годы, а также
материалы, написанные сравнительно недавно.
Составитель
сборника
–
кандидат
искусствоведения, киновед Юрий Морозов. Его
статьи
о
творчестве
С. Параджанова
публиковались
в
журнале
“KINO-КОЛО”,
“Киноведческих записках” и других изданиях.
Главная тема представленных в сборнике
фотоматериалов – С. Параджанов в работе над
своими фильмами.

Мацкевич Р.
Політико-правові засади формування інституту
лобізму в Україні : моногр. / Р.М.Мацкевич. –
Одеса : Фенікс, 2013. – 168 с.
У монографії досліджено природу та характерні
ознаки функціонування інституту лобізму в
законотворчому процесі; значну увагу приділено
визначенню ролі інституту лобізму як важливого
засобу зв'язку державної влади з суспільством;
вивчено
організаційно-правові
засади
функціонування інституту лобізму в Україні;
охарактеризовано
шляхи
вдосконалення
державно-правового статусу інституту лобізму в
Україні. Затвердження статусу лобізму як
природного й необхідного елемента політичного
життя сучасного суспільства допоможе змінити
негативні стереотипи в українському суспільстві
щодо інституту лобізму.
Положення й висновки монографії можна
використати для оптимізації політичного процесу
в сучасному українському суспільстві, зниження
рівня його конфліктності.

Чувпило О.
Вибрані індологічні твори / О. О. Чувпило. – X. :
[“Цифрова друкарня №1”], 2013. – 748 с.
У
даному
виданні
вміщені
кращі
твори,
опубліковані в різних виданнях протягом 40
років, доктора історичних наук, професора
кафедри нової та новітньої історії Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна
Олександра
Олександровича
Чувпила
–
видатного харківського індолога, фундатора
української національної індології, який увійшов
до десяти провідних індологів світу.
Воно може бути корисним історикам, індологам,
сходознавцям, усім тим, хто цікавиться історією
Індії, Пакистану та Бангладеш.

Кизилова В.
Художня специфіка української прози для дітей
та юнацтва другої половини XX століття : моногр.
/ В. В. Кизилова ; Держ. закл. “Луган. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ
“ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2013. – 400 с.
У монографії досліджено українську художню
прозу для дітей та юнацтва другої половини XX
століття. Осмислено специфіку цієї галузі
письменства
як
явища
мистецтва
й
соціокультурного факту. Висвітлено комплекс
питань,
пов'язаних
із
культурно-художніми
передумовами її існування й розвитку, жанровостильовою
динамікою,
функціональними
стратегіями. Акцентовано увагу на природі
жанрово-стильових трансформацій у художній
практиці, залежності прози для дітей та юнацтва
від естетичної волі автора, інерції жанру,
семантичної структури доби.
Пропонується літературознавцям, викладачам,
студентам, усім, хто цікавиться проблемами
української літератури для дітей та юнацтва.

Тимошенко В.
Теоретические основы технической газовой
динамики : справ. пособ. / В. И. Тимошенко. –
К. : Наукова думка, 2013. – 432 с.
В пособии дано описание основных особенностей
течений газов, которые являются составной
частью процессов, сопровождающих работу
разных элементов технического устройства.
Рассмотрены физическая сущность процессов и
вопросы формулировки математических моделей
течений чистых газов и их смесей с твердыми и
жидкими частицами при наличии газофазных и
гетерогенных химических реакций, фазовых
переходов. Приведены общие постановки задач,
некоторые аналитические решения уравнений
газовой динамики и конечные соотношения.
Анализируется влияние подвода тепла и массы,
межфазного взаимодействия, испарения частиц и
химических реакций на течения газов и
газодисперсных смесей в струях, трубах и
каналах, на истечение газов из емкостей.
Для
научных
и
инженерно-технических
работников, специалистов в области различных
технологий
в
энергетике,
металлургии,
химическом
производстве,
авиационной
и
ракетно-космической технике, а также для
студентов соответствующих специальностей.

