


ВА842670 ВА821937 



ВС64036 
    У практичному пораднику 

висвітлюються сучасні проблеми 
побудови системи безпеки в 
Україні. Основний акцент 
спрямований на питання 
нормативного регулювання 
біобезпеки та комплексний 
міжвідомчий підхід до 
становлення ефективної системи 
безпеки із врахуванням сучасних 
наукових досягнень і світового 
досвіду.  

    Матеріали наведено з погляду 
можливих негативних гібридних 
впливів на населення та 
економіку України з боку 
терористичних організацій та 
держав. Окремий розділ 
присвячено вимогам НАТО до 
біобезпеки багатонаціональних 
контингентів під час проведення 
миротворчих місій. 



ВА776858 ВА776846 



СО33019 ВА849848 ВА788759 



ВА849422 ВА847995 



ВА830087 ВА796069 ВА842955 



ВА848657 ВА834508 



ВА842603 ВА830853 ВА845935 



ВС58096 ВА852205 



ВА842650 
    Монографія присвячена 

аналізу адаптивних системних 
рішень при проведені 
комплексу реабілітаційних 
заходів (КРЗ) для ліквідації 
негативних впливів у зонах 
уражень. 

     Визначено простори 
можливостей заходів, 
методології досліджень та 
запропоновано концепцію КРЗ 
на сході України, в рамках 
проекту РЕД/DoER, на підставі 
аналізу сучасного стану 
підконтрольних уряду України 
територій Донбасу. 

    Також запропановані шляхи 
покращення умов життя для 
постраждалого населення на 
основі аналізу кластер-
інституціями ЄС. 



ВА837128 ВА805467 ВА844040 



ВА827638 ВА849918 Р137651 



ВА812333 
    Монографія об’єднала 

сучасні теоретичні та 
експериментальні дослідження 
в галузі моніторингу 
надзвичайних ситуацій щодо 
контролю попередніх факторів 
небезпеки на етапі їх 
можливого прояву на території 
України. 

    В монографії проведено 
аналіз світового досвіду 
створення систем моніторингу 
надзвичайних ситуацій, а також 
викладено дослідження 
існуючих в Україні  правових та 
матеріально-технічних основ 
щодо створення системи 
моніторингу різного характеру. 

    Розроблено підхід та  метод 
прогнозування рівня 
техногенної небезпеки в 
регіонах України на основі 
нейромережевих технологій. 



ВА842531 ВА823048 



ВА797349 
    У монографії визначено 

загальні засади організації 
системи забезпечення 
природно-техногенної 
безпеки та реалізації функції 
цивільного захисту, 
особливості правового 
статусу суб’єктів управління у 
сфері техногенної безпеки та 
концептуальні засади, їх 
місце у системі національної 
безпеки.  

    Окреслено стратегічні 
пріоритети державної 
політики у сфері техногенної 
безпеки та концептуальні 
засади удосконалення 
механізму забезпечення 
природно-техногенної 
безпеки та протидії 
техногенному тероризму. 



СТ9970 СТ8079 



ВА832758 ВА815306 



ВА814503 ВА828791 



ВА745211 ВА847733 



ВА829779 ВА821120 ВА846894 



ВА832041 



ВА832867 ВА840971 



ВА842838 ВА810765 Со36709 



ВА850483 ВА830629 ВА841451 



ВС68511 
    У монографії висвітлено 

процеси медіатизації воєнних 
конфліктів у сучасному 
гумористичному 
медіаполітичному дискурсі, рівні 
його актуалізації і функції, базові 
теорії гумору, ознаки, функції та 
типології політичної карикатури 
як основні одиниці 
гумористичного медіаполітичного 
дискурсу і як мультимодального 
тексту. 

    На основі аналізу висвітлення 
російської агресії в Україні в 
американських, 
німецьких,українських і 
російських політичних  
карикатурах, доведено, що 
процеси медіатизації воєнних 
конфліктів потребують сучасних 
підходів та поєднання кількісних 
та якісних методів дослідження.   



ВА826538 ВА822262 ВА784159 



Р132730 ВС63393 ВА803302 



ВА847740 Р132458 



ВА839828 ВА838833 



ВА848194 ВА841630 



ВА847598     У монографії, підготовленій за 
результатами багаторічних 
досліджень з нагоди 35-хроковин 
Чорнобильської катастрофи, 
наведено опис нового безпечного 
конфайнмента(НБК), системи 
життєзабезпечення, безпеки та 
контролю. 

    Розглянуто питання ядерної та 
радіаційної безпеки, наведено 
динаміку активності у процесі змін , 
які відбулись після накриття об’єкта 
«Укриття» аркою. 

    Показано напрямки підвищення 
ефективності забезпечення ядерної 
безпеки. 

    Проаналізовано вплив об’єкту 
«Укриття» в умовах конфайнмента на 
довкілля, розглянуто програми 
науково-технічного супроводу 
діяльності  об’єкта, а також потенційні 
сценарії перетворення об’єкта 
«Укриття». 



ВА809566 ВА835883 



ВА846215 В356543.2 



СО37358 ВС67896 



Р126804 Р126763 Р126762 



ВА769354 ВА818453 ВА771424 



ВА838313 ВА832985 ВС68621 



ВА8338124 ВА838168 Ва8223740 



ВА823077 ВА770766 



ВА831256 В357962.1 



ВА802883 ВА852029 ВА845450 



ВА843992 ВА845148 ВА846935 



ВА851627 ВА802877 



ВА846836 ВА829011 



ВА844907 СО37238 ВА842739 
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