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які надійшли до бібліотеки за 2016–2017 роки

2017

Теоретична  механіка :  підручник  /  І. В. Кузьо,
В. П. Шпачук,  Т. Н. М. Ванькович  та  ін.  –  Харків  :  Фоліо,
2017. – 780 с.

Підручник  складається  з  трьох  частин:  статики,  кінематики  та
динаміки.  Головним  завданням  авторського  колективу  була
систематизація  теоретичного  матеріалу  і  роз’яснення  фізичної  суті
законів,  теорем та основних понять механіки. Після кожного розділу
наведено  приклади  роз’яснення   задач,  в  яких  проілюстровано
застосування основних теоретичних полдожень відповідного розділу. 

Видання  буде  корисним  стедентам  всіх  форм  навчання  як  за
повною, так і за скороченними програмами з теоретичної механіки, а

також аспірантам, викладачам, інженерам.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127523

2016

Державна  політика  і  демократичне  урядування:
становлення  та  взаємовплив  :  підручник  /  [Е. А. Афонін,
Т. В. Бєльська,  Я. В. Бережний  та  ін.].  –  Київ  :  [К. І. С.],  
2016. – 262 с.

У  підручнику  досліджуються  проблеми  взаємодії  державної
політики  і  демократичного  урядування  в  контексті  сучасних
політичних реалій. Визначаються інституційні чинники цієї взаємодії,
ціннісні  засади  її  гармонізації,  аналізується  взаємозв’язок  державної
політики із соціально-економічними і культурними засадами розвитку
суспільства, вплив глобалізаційних процесів на процедури вироблення
державної політики і демократичного урядування.

В  основу  підручника  покладені  результати  науково-дослідної  роботи  за  темою
«Державна  політика  і  демократичне  урядування:  сутність  і  механізми  взаємодії»
(ДР № 0113U002442).

Розрахований на слухачів НАДУ всіх форм навчання та державних службовців.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126015

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126015


Карлова О. А.  Основи  менеджменту  і  маркетингу  :
підручник / О. А. Карлова, С. І. Плотницька, М. К. Гнатенко. –
Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 228 с.

У  підручнику  розглянуто  сутність  основ  менеджменту  та
маркетингу,  їх  місце  в  системі  управління  організаціями,  роль
менеджерів  і  управлінців,  види  організацій  як  об’єктів  управління,
функції та методи менеджменту та маркетингу, управлінські рішення й
методи  їх  оптимізації,  стратегічні  зміни  та  організаційний  розвиток,
ефективність  менеджменту  й  маркетингу  тощо.  Підручник  поєднує
теоретичні основи менеджменту та маркетингу й методи їх практичного
використання в діяльності організацій.

Підручник  адресований  студентам,  аспірантам,  викладачам  вищих  навчальних
закладів.  Також  буде  корисний  широкому  колу  практикуючих  менеджерів,  економістів,
підприємців та керівникам організацій.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122717

Перехідні  процеси  в  системах  електропостачання  :
підручник  /  М. М. Черемісін,  О. М. Мороз,  О. Б. Єгоров,
С. В. Швець. – Харків : В справі, 2016. – 260 с.

Підручник  присвячений  основним  питанням  теорії  перехідних
процесів в електроенергетичних системах. Викладено базові положення
електромагнітних,  електромеханічних  перехідних  і  асинхронних
режимів,  що  виникають  в  аварійних  режимах  у  системах
електропостачання. Матеріал містить рішення розрахункових завдань та
конкретних  прикладів,  що  дозволяє  використати  підручник  при
виконанні практичних розрахунків енергосистем в режимах перехідних

процесів. Наведені теоретичні й практичні матеріали дозволяють ефективно використовувати
їх для дипломного і курсового проектування.

Для  студентів  вищих  навчальних  закладів,  які  навчаються  за  спеціальністю
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115026

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115026
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122717

