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Фото Бібліографічний запис Анотація 

28.080   Загальна екологія 

 

28.080     

М29 

Марушевський Г. Б. 
 Стратегічна екологічна 

оцінка : навч. посіб. з компакт-

диском / Г. Б. Марушевський. - 

К. : К.І.С., 2014. - 40 с. 

В навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи 

стратегічної екологічної оцінки, можливості та 

переваги СЕО порівняно с ОВНС, вигоди та витрати 

від застосування СЕО, зв'язок СЕО зі стратегічним 

плануванням, методологію проведення СЕО та основні 

методи СЕО. На компакт-диску, що додається до 

навчального посібника, є приклади звітів про СЕО та 

український і канадський кейси з проведенням СЕО. 

32.97  Обчислювальна техніка 



 

32.97  

З-36 

     Засоби доступу до джерел знань, 

та їх використання в навчальному 

процесі педагогічного навчального 

закладу : метод. рек. / за заг. ред.        

С. О. Довгого і О. Є. Стрижака. - 2-е 

вид., допов. - К. : Ін-т обдаров. 

дитини, 2012. - 192 с. 

 

Описуються методологія та технологічні рішення 

щодо використання розподілених інформаційних 

джерел та ресурсів з метою формування систем 

знань навчального призначення. Технологічним 

базисом побудови систем знань навчального 

призначення обґрунтовано вибрано онтологію, як 

певну формалізацію деякої області знань за 

допомогою концептуальної схеми на основі 

виділення систем понять, семантичних відношень 

між ними та визначених правил виводу та 

інтерпретації. За допомогою цієї методики при 

плануванні та подальшій підтримці навчання 

підвищується ефективність управління знань. 

 

 

32.97  

З-36 

     Застосування серверів підтримки 

навчальної взаємодії в педагогічному 

процесі : метод. рек. / за ред. 

В. В. Камишина і О. Є. Стрижака. - К. 

: ТОВ "Інформаційні системи", 2011. - 

308 с. 

Викладені технологічні та методичні рішення 

щодо використання мережевих інструментів - 

сервісів серверу підтримки навчальної взаємодії 

при організації навчального процесу. 

Описуються механізми формування мережевих 

ресурсів, яки можуть забезпечити підтримку 

інтелектуальної інтерактивної взаємодії усіх 

учасників навчального процесу в 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах при забезпеченні навчально-

пізнавальної діяльності обдарованої учнівської 



молоді 

5  Охорона здоров’я 

 

51.1(5Гру) 

Р45 

     Бендукідзе К. Реформи охорони 

здоров'я в Республіці Грузія: від 

радянської руїни до охорони здоров'я 

на ринковій основі / К. Бендукідзе, 

Ф. С. Редер, М. Танер, А. Урушадзе. - 

К. : Вид-во: ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 

2014. - 52 c. 

 

60.7  Демографія 



 

60.7 

Д31 

     Демографічний прогноз до 2030 

року для Львівської області : проект 

РЕОП. - [б.м.] : Проект РЕОП, 2012. - 

38 с. 

Метою проекту РЕОП є сприяння стійкому 

розвитку областей і міст України шляхом 

розбудови спроможності місцевої влади до 

планування соціально-економічного розвитку 

територій з використанням інструментів 

кількісного аналізу та прогнозування. Проект 

РЕОП впроваджується Конференційною радою 

Канади за фінансової підтримки Уряду Канади. 

Думки висловленні в цьому документі, є 

авторськими і не виражають офіційну позицію 

Уряду Канади. 

 

60.7 

Д31 

     Демографічний прогноз до 2030 

року для міста Дніпропетровська : 

проект РЕОП. - [б.м.] : Проект РЕОП, 

2012. - 34 с. 

Метою проекту РЕОП є сприяння стійкому 

розвитку областей і міст України шляхом 

розбудови спроможності місцевої влади до 

планування соціально-економічного розвитку 

територій з використанням інструментів 

кількісного аналізу та прогнозування. Проект 

РЕОП впроваджується Конференційною радою 

Канади за фінансової підтримки Уряду Канади. 

Думки висловленні в цьому документі, є 

авторськими і не виражають офіційну позицію 

Уряду Канади. 



 

60.7 

Д31 

     Демографічний прогноз до 2030 

року для міста Нікополя : проект 

РЕОП. - [б.м.] : Проект РЕОП, 2012. - 

34 с. 

Метою проекту РЕОП є сприяння стійкому 

розвитку областей і міст України шляхом 

розбудови спроможності місцевої влади до 

планування соціально-економічного розвитку 

територій з використанням інструментів 

кількісного аналізу та прогнозування. Проект 

РЕОП впроваджується Конференційною радою 

Канади за фінансової підтримки Уряду Канади. 

Думки висловленні в цьому документі, є 

авторськими і не виражають офіційну позицію 

Уряду Канади. 

 

60.7  

П84 

     Lviv Citi Profile: Demographic, 

Economic, Fiscal. Профіль міста: 

демографія, економіка, бюджет : 

проект РЕОП / кер. проекту Пол 

Дарбі. - [б.м.] : Проект РЕОП, 2012. - 

46 с. 

 

Проект РЕОП має на меті забезпечення стійкого 

розвитку областей і міст України шляхом 

розбудови спроможності місцевої влади 

застосовувати інструменти кількісного аналізу та 

прогнозування для вдосконалення процесу 

планування економічного розвитку територій. 

Проект РЕОП впроваджується Конференційною 

радою Канади за фінансової підтримки Уряду 

Канади. Думки висловленні в цьому документі, є 

авторськими і не виражають офіційну позицію 

Уряду Канади 



 

60.7  

П84 

     Профіль міста Дніпропетровськ: 

демографія, економіка, бюджет : 

проект РЕОП / кер. проекту Пол 

Дарбі. - [б.м.] : Проект РЕОП, 2012. - 

46 с. 

Проект РЕОП має на меті забезпечення стійкого 

розвитку областей і міст України шляхом 

розбудови спроможності місцевої влади 

застосовувати інструменти кількісного аналізу та 

прогнозування для вдосконалення процесу 

планування економічного розвитку територій. 

Проект РЕОП впроваджується Конференційною 

радою Канади за фінансової підтримки Уряду 

Канади. Думки висловленні в цьому документі, є 

авторськими і не виражають офіційну позицію 

Уряду Канади. 

 

60.7  

П84 

      Профіль міста Кривий Ріг: 

демографія, економіка, бюджет : 

проект РЕОП / кер. проекту Пол 

Дарбі. - [б.м.] : Проект РЕОП, 2012. - 

46 с. 

Проект РЕОП має на меті забезпечення стійкого 

розвитку областей і міст України шляхом 

розбудови спроможності місцевої влади 

застосовувати інструменти кількісного аналізу та 

прогнозування для вдосконалення процесу 

планування економічного розвитку територій. 

Проект РЕОП впроваджується Конференційною 

радою Канади за фінансової підтримки Уряду 

Канади. Думки висловленні в цьому документі, є 

авторськими і не виражають офіційну позицію 

Уряду Канади. 



 

60.7  

П84 

     Профіль міста Червоноград: 

демографія, економіка, бюджет : 

проект РЕОП / кер. проекту Пол 

Дарбі. - [б.м.] : Проект РЕОП, 2012. - 

46 с. 

Проект РЕОП має на меті забезпечення стійкого 

розвитку областей і міст України шляхом 

розбудови спроможності місцевої влади 

застосовувати інструменти кількісного аналізу та 

прогнозування для вдосконалення процесу 

планування економічного розвитку територій. 

Проект РЕОП впроваджується Конференційною 

радою Канади за фінансової підтримки Уряду 

Канади. Думки висловленні в цьому документі, є 

авторськими і не виражають офіційну позицію 

Уряду Канади. 

65.04  Економічна географія. Регіоналістіка 

 

65.04  

З-38 

     Захарченко В. И. Кластерная 

форма территориально-

производственной организации. 

Ч. 1. Экономические кластеры как 

новая форма организации 

производства в регионе : 

[монография] / В. И. Захарченко, 

В. Н. Осипов. – Одесса : "Печатный 

Монография посвящена вопросам формирования 

кластеров в украинской экономике. На примере 

регионов Украинского Причерноморья 

изучаются приоритетные модели кластеризации, 

отражаются возможные подходы к образованию 

кластеров. Исследуются предпосылки 

образования и факторы конкурентоспособности, 

проводится сопоставление различных моделей 

кластеризации. 



дом" ; "Фаворит", 2010. - 122 c. 

 

65.04я73  

П78 

     Прогнозування розвитку 

територій. Бенчмаркінг : навч. посіб. 

з компакт-диском / К. М. Бліщук, 

А. С. Крупник, Є. Г. Матвіїшин ; за 

заг. наук. ред. М. М. Білинської. - К. : 

К.І.С., 2014. - 120 с. 

 

Висвітлено теоретичне підґрунтя бенчмаркінгу, 

структуру системи бенчмаркінгу і формування 

бази даних. Основну увагу приділено 

прикладним аспектам бенчмаркінгу, зокрема, 

методам оброблення даних, оцінюванню та 

представленню результатів бенчмаркінгу. Також 

розглянуто бенчмаркінг у процесі прийняття 

управлінських рішень. Містяться матеріали, 

розроблені в межах Проекту "Розбудова 

спроможності до економічно обґрунтованого 

планування областей і міст України" (Проект 

РЕОП). Додається компакт-диск із даними для 

здійснення бенчмаркінгу міст і областей України, 

а також результатами бенчмаркінгових 

досліджень, здійснених в межах Проекту РЕОП. 

65.050   Управління економікою 



 

65.050 

М50 

     Менеджмент організацій: 

теоретико-прикладний аспект : навч. 

посіб. / О. Ю. Амосов, 

В. В. Мамонова, Д. В. Карамишев, 

О. В. Ольшанський ; за заг. ред. 

О. Ю. Амосова, В. В. Мамонової. - Х. 

: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 

2009. - 208 с. 

 

Висвітлено теоретичні, методичні, нормативно-

правові та практичні питання менеджменту 

організацій. Розкрито загальні засади 

менеджменту. Показано змістовну сутність 

стратегічного та інноваційного менеджменту. 

Сформульовано підходи до організації праці 

керівника. Охарактеризовано особливості 

менеджменту державних установ і організацій.  

 



 

65.237я73  

П78 

     Прогнозування розвитку 

територій. Економічне прогнозування 

: навч. посіб. з компакт-диском / 

Ю. П. Шаров, О. Ю. Бобровська, 

М. А. Латинін та ін. ; за заг. наук. ред. 

М. М. Білинської. - К. : К.І.С., 2014. - 

128 с. 

 

Висвітлено теоретичні основи економічного 

прогнозування розвитку територій, методи, 

принципові підходи до його здійснення; описано 

показники, структуру та логіку моделі 

економічного прогнозування, базу економічних 

даних та її оновлення, джерела економічної 

інформації, процес формування економічних 

прогнозів; розкрито суть припущень, суджень, 

визначено роль сценаріїв, подано рекомендації 

щодо інтерпретації та аналізу результатів 

економічного прогнозування. Містяться 

матеріали, розроблені в межах Проекту 

"Розбудова спроможності до економічно 

обґрунтованого планування областей і міст 

України" (Проект РЕОП). Додається компакт-

диск із моделями економічного прогнозування 

міст і областей України, розробленими в межах 

Проекту РЕОП. 

 



 

65.261я73 

Я93 

     Яцкевич І. В. Фінанси : навч. 

посіб. / І. В. Яцкевич, О. В. Голинська. 

- Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 316 с. 

 

Навчальний посібник містить теоретичну 

частину, питання та тести для самостійної 

підготовки, термінологічний словник, 

рекомендовану літературу. Розглянуто теми, що 

включають сутність, роль та функції фінансів, 

фінансову політику й фінансову систему, фінанси 

суб'єктів господарювання, податки та податкову 

систему України, державні доходи та видатки, 

бюджетну систему України, страховий та 

фінансовий ринок, фінансове управління, 

міжнародні фінанси, а також фінансову безпеку 

держави. 

 

 

65.9(4Укр)24 

Б87 

     Бражко О. В. Державне 

регулювання зайнятості населення в 

умовах соціально-економічного 

розвитку України : монографія / 

О. В. Бражко. - Запоріжжя : КПУ, 

2009. - 200 c. 

 

Розглянуто теоретико-методичні засади 

забезпечення державного регулювання зайнятості 

населення. Запропоновано систему забезпечення 

ефективної зайнятості населення, визнано умови 

та чинники створення ефективної зайнятості в 

Україні. Розкрито механізм державного 

регулювання зайнятості населення на макро рівні 

та на рівні регіону. Досліджено ринок праці в 

контексті соціального розвитку України. 

Запропоновано реформування системи 

державного пенсійного страхування. 



 

65.9(4Укр)261.3я73  

П78 

     Прогнозування розвитку 

територій. Бюджетне прогнозування : 

навч. посіб. з компакт-диском / 

В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, 

Ю. Б. Молодожен та ін. ; за заг. наук. 

ред. М. М. Білинської. - К. : К.І.С., 

2014. - 200 с. 

 

Висвітлено загальні засади бюджетного 

прогнозування на місцевому рівні, структуру 

моделі бюджетного прогнозування, джерела 

інформації для її формування; описано базу 

даних та кроки щодо її оновлення. Основну увагу 

приділено процесу бюджетного прогнозування, 

зокрема підходам до прогнозування доходів і 

видатків місцевих бюджетів, особливостям 

прогнозування видатків на фінансування галузей 

бюджетної сфери. Також узагальнено показники 

бюджетної моделі, рекомендації щодо 

представлення та інтерпретації результатів 

бюджетного прогнозування. Містяться матеріали, 

розроблені в межах Проекту "Розбудова 

спроможності до економічно обґрунтованого 

планування областей і міст України" (Проект 

РЕОП). Додається компакт-диск із моделями 

бюджетного прогнозування міст і областей 

України, розробленими в межах Проекту РЕОП. 

 

66   Політика. Політичні науки 



 

66.2(4Укр)я43 

С83 

     Стратегічні пріоритети : наук.-

аналіт. щокв. зб. № 2 (31) / Нац. ін-т 

стратег. дослідж. ; голов. ред. 

А. В. Єрмолаєв. - К. : НІСД, 2014. - 

204 с.  

 

Науково-аналітичний щоквартальний збірник 

Національного ін-ту стратегічних досліджень. У 

збірнику публікуються результати наукових 

досліджень проблемних питань суспільно-

політичного, соціально-економічного, 

гуманітарного розвитку України, зовнішньої 

політики України, регіональних проблем 

суспільного розвитку та національної безпеки і 

оборони України. 

 

 

66.4(4)я43  

Є24 

      Європейські моделі 

електронного урядування для 

України : зб. документ. + CD / 

ПРООН. - К. : ПРООН, 2014. - 170 с. 

 

Збірка містить ключові документи зарубіжних 

країн, в тому числі документи Європейського 

Союзу, у сфері електронного урядування. Збірку 

упорядковано до круглого столу "Європейська 

модель е-врядування для України", 

організованого Віце-Прем'єр-Міністром - 

Міністром регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України 

за підтримки ПРООН. 



67.301. Адміністративне право 

 

67.301я43 

Р45 

     Реформування публічного 

управління: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 

31 жовт. 2014 р. - Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2014. - 456 с. 

 

 



 

67.9(4Укр)301.011.2 

А47 

     Алексєєв В. М. Структури 

публічного управління в Україні: 

громадівські ради / В. М. Алексєєв. - 

Чернівці : Технодрук, 2014. - 76 с. 

 

Розкрито особливості функціонування структур 

публічного управління - громадівських рад, 

створених членами територіальних громад для 

здійснення безпосередньої управлінської 

діяльності та налагодження управлінських 

взаємовідносин з державою 

 

 

67.9(4Укр)301.011.2 

К64 

     Конотопенко Я. І. На службі громад 

/ Я. І. Конотопенко. - Миколаїв : 

Видавець П. М. Шамрай, 2013. - 340 с. 

 

Розкриті історичні корені, сутність та сучасний 

стан місцевого самоврядування. Оригінально, 

через біографічні нариси, розкрито роль 

особистостей в перетворенні населених пунктів 

радянських часів у міста та селища самоврядних 

громад. Показана роль регіональних відділень їх 

дирекцій при реалізації програм Міжнародного 

фонду розвитку USAIDE у становленні Асоціації. 

Видано до 20-ї річниці створення Асоціації міст 

України. 



 

67.9(4Укр)301.02 

П18 

     Пархоменко-Куцевіл О. 

Формування, розвиток та модернізація 

державних посад: концептуально 

методологічні засади : монографія / 

Оксана Пархоменко-Куцевіл. - К. : 

ФАДА, ЛТД, 2010. - 296 c. 

 

У монографії на основі широкого кола джерел 

розкрито понятійно-категорійний апарат 

визначення "державна посада", показано 

історичну ґенезу розвитку державних посад, 

обґрунтовано інноваційну класифікацію 

державних посад на основі розподілу державно-

управлінської праці, запропоновано шляхи 

вдосконалення основних кадрових технологій, 

які застосовуються в державній службі. 

 

 

67.9(4Укр)301.15 

Ч-58 

     Чи не охололи телефони органів 

виконавчої влади? : аналіт. звіт за 

результатами громад. моніторингу 

якості роботи телефон. "гаряч. ліній" 

центр. органів вик. влади в Україні / 

уклад. : А. С. Крупник, В. В. Кіщенко, 

А. С. Трепалюк. - Одеса : ПП 

"Євродрук", 2013. - 98 с. 

 

 



 

67.9(4Укр)301я43 

А43 

     Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип.  

3 (59) / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2014. -184 с.  

 

 

 

67.9(4Укр)308 

С84 

     Стрельцов Є. Л. Обставини, що 

виключають злочинність діяння при 

захисті від суспільно небезпечного 

посягання: напрямки удосконалення 

кримінально-правового регулювання : 

монографія / Є. Л. Стрельцов, 

Б. М. Орловський ; за заг. ред. 

Є. Л. Стрельцова. - Одеса : Фенікс, 

2014. - 388 с. 

Присвячена дослідженню напрямків 

удосконалення кримінально-правового 

регулювання обставин (правомірних вчинків), що 

виключають злочинність діяння при захисті від 

суспільно-небезпечного посягання. 

Обґрунтовуються пропозиції щодо подальшого 

удосконалення законодавства та 

правозастосовної діяльності. 

 



68.4(4Укр)  Збройні сили України 

 

68.49(4Укр)23 

А43 

     Актуальні проблеми 

менеджменту морально-

психологічного забезпечення військ : 

[монографія] / уклад. : В. Б. Осипов, 

М. П. Вернодубов, О. В. Осипова, 

Ю. А. Работін. - Одеса : [б.в.], 2009. -   

496 с. 

 

Монографія відбиває тематику відбору 

призовників до служби в Збройних Силах 

України, інших силових угрупувань, виховного 

процесу та морально-психологічного 

забезпечення функціонування Збройних Сил 

України на сучасному етапі. 



 

72 

П60 

     Порядок підготовки дисертації 

до попереднього розгляду та 

подальшого захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління : наук.-метод. 

рек. / уклад. : М. М. Іжа, 

Л. Л. Приходченко, Т. А. Берегой. - 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 28 с. 

 

 

73я43  

І-74 

     Інформаційне суспільство та 

сталий розвиток : матеріали наук.-

практ. семінару, 16 трав. 2014 р. - 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 152 с. 

 

 



74. Освіта 

 

74.202 

С90 

     Сурмін Ю. П. Кейс-стаді: 

архітектура і можливості /                 

Ю. П. Сурмін. - К. : Навч.-метод. 

центр "Консорціум із удосконалення 

менеджмент-освіти в Україні", 2012. - 

336 с. 

Це видання - не практичний підручник з методу 

аналізу ситуацій (методу кейс-стаді) як сучасного 

способу навчання, а радше - виклад філософії 

цього методу і одночасне осмислення його в 

контексті корінних перетворень, що відбуваються 

в суспільстві і освіті. Важливим аспектом є 

докладний і всебічний виклад архітектури 

методу, розгляд його різноманітних структур, 

зрізів і технологій. Друга частина присвячена 

практиці ефективного використання кейс-методу. 



 

74.202 

С90 

     Сурмін Ю. П. Створення кейса: 

практичні поради / Ю. П. Сурмін,     

О. І. Сидоренко. - К. : Навч.-метод. 

центр "Консорціум із удосконалення 

менеджмент-освіти в Україні", 2012. - 

48 с. 

Розглядаються складові технології створення 

кейса, який є основою інтерактивного методу 

аналізу ситуацій (кейс-стаді), акцентується увага 

на змісті, труднощах та шляхах їх подолання на 

кожному з технологічних етапів. 

 



 

74.04я43 

П78 

     Проблеми освіти : наук.-метод. зб. 

Вип. 76 / Ін-т інновац. технологій і 

змісту освіти МОН України. - К. : 

Фахова освіта, 2013. - 116 с. 

 

 

76я73 

Д72 

     Драгомирецька Н. М. Державна 

інформаційна політика : навч.-метод. 

посіб. / Н. М. Драгомирецька. - Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2014. - 252 с. 

У посібнику розглядаються теоретичні, 

методологічні та практичні основи державної 

політики в Україні і зарубіжних держав. 

Посібник містить теоретичні і аналітичні 

матеріали, практичні і наукові розробки, питання 

для самоперевірок, практичні заняття, тести для 

підготовки до поточного та підсумкового 

контролів, списки використаних джерел для 

кожного розділу, словник термінів, а також 

загальний список використаних джерел 



 


