
 
До вашої уваги пропонуємо видання подарованої 

літератури, які надійшли до бібліотеки. Якщо вас 

зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до 

Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати 

не тільки запропоновану літературу, а й 

літературу на будь-яку іншу тему. 

 



Дідківська Г. В. Криміногенність сім’ї як 

фактор злочинності неповнолітніх : монографія 

/ Г. В. Дідківська. – К. : Центр учбової 

літератури, 2016. – 204 с. 

У монографії проведено комплексне 

дослідження криміногенності сім'ї як чинника 

злочинності неповнолітніх, який необхідно 

враховувати при дослідженні причин і умов 

вчинення злочинів неповнолітніх на сучасному 

етапі розвитку суспільства. 

Висвітлено особливості проблем сучасної 

сім'ї, причинний комплекс криміногенних чинників 

сімейної сфери і механізм їх впливу на злочинність неповнолітніх, що дає 

можливість суб'єктам профілактики вже на ранніх стадіях деформації 

сімейних відносин проводити заходи щодо попередження злочинності 

неповнолітніх, має не тільки теоретичне, а й актуальне прикладне значення. 

 

Дідківська Г. В. Особливості кримінально-

процесуального провадження у злочинах, 

вчинених неповнолітніми із соціально 

неблагополучних сімей : монографія / Г. В. 

Дідківська. – К. : Центр учбової літератури, 

2016. – 216 с.  

У монографії вперше досліджено особливості 

кримінально-процесуального провадження у 

злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-

неблагополучних сімей, сформульовано ряд 

авторських визначень, а саме: «соціально 

неблагополучна сімя», «сімейне неблагополуччя»; 

удосконалено систему окремих проявів сімейного неблагополуччя та його 

вплив на злочинну поведінку неповнолітніх при розслідуванні кримінальних 

справ та напрямок попередження злочинності неповнолітніх, названий 

«кримінально-процесуальна профілактика сімейних відносин. 

 

 



Кучерова І. М. Фіскальне регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій  : монографія / І. 

М.Кучерова. – К. : Центр учбової літератури, 

2016. – 191 с.  

Монографія присвячена комплексному дослідженню 

теоретичних засад організації та функціонування 

систем оподаткування доходів ТНК і визначення 

макроекономічного ефекту від змін у цих системах в 

умовах глобалізації. 

 

 

 

Екологічна і природно-техногенна безпека 

України в регіональному вимірі : монографія / 

М. А. Хвесик, А. В. Степаненко, Г. О. Обиход та 

ін.; за науковою редакцією д.е.н., проф., 

академіка НААН України М. А. Хвесика. – К.: 

ДУ «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку НАН України» , 2014 р. – 

340 с. 

У монографії висвітлюються наукові основи 

дослідження екологічної і природно-техногенної 

безпеки, проведено комплексний аналіз і оцінку 

екологічної і природно-техногенної безпеки України 

та її регіонів, розкриті особливості формування екологічної і природно-

техногенної безпеки регіонів України, обґрунтовані стратегічні напрями 

забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки України та її 

регіонів у форматі євроінтеграційних процесів з урахуванням 

природоохоронних Директив Євросоюзу; проведена оцінка міжнародного 

співробітництва у сфері забезпечення екологічної і природно-техногенної 

безпеки та обґрунтовані шляхи його поліпшення; визначено пріоритети та 

розроблено фінансово-економічні механізми забезпечення екологічної 

безпеки на регіональному рівні. 

 

 

 



Економічні механізми національної екологічної 

політики в системі сталого розвитку України  : 

колект. монографія / Веклич О. О. та ін. ; за 

наук. ред. С. О. Лизуна ; Нац. акад. наук 

України, Держ. установа «Ін-т економіки 

природокористування та сталого розвитку Нац. 

акад. наук України». – К. : ДУ «ІЕПРС НАНУ», 

2014. - 279 с.  

Досліджено теоретико-методологічні, методичні й 

організаційно-управлінські підходи до 

формування економічних механізмів реалізації 

національної екологічної політики в системі 

забезпечення сталого розвитку України. Увагу приділено організаційно-

економічному й економіко-правовому вдосконаленню екологічного 

регулювання з урахуванням євроінтеграційної стратегії держави. 

Обгрунтувано практичні рекомендації, спрямовані на підвищення 

ефективності економічних механізмів і дієвості інструментів екологічної 

політики на різних рівнях її реалізації. 

 

Комплексна економічна оцінка природних 

ресурсів : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф., 

акад. НААН України М. А. Хвесика. – К. : ДУ 

ІЕПСР НАН України, 2013. – 206 с. 

У форматі стратегії сталого розвитку сфери 

природокористування України розглянуто 

теоретико-методологічні засади та критерії 

класифікації комплексної економічної оцінки 

природних ресурсів як основи капіталізації 

природно-ресурсної сфери. Розкрито особливості 

механізмів формування й використання затратного 

та рентного підходів до економічної оцінки 

компонентів природно-ресурсного потенціалу, екологічних і соціальних 

чинників як нематеріальних активів, залучення їх до економічних ринкових 

відносин сталого розвитку. 

Рекомендовано для працівників природоохоронних органів управління, 

виконавчої влади та місцевого самоврядування як методологічна підстава для 

визначення вартісної оцінки окремих компонентів природно-ресурсної 

сфери. 



Учитель, Ученый... / Под ред. Н. П. 

Кучерявенко. – Харьков : Право , 2011. – 340 с. 

В сентябре 2011 г. в издательстве «Право» (г. 

Харьков) под редакцией академика Национальной 

академии правовых наук Украины Н. П. 

Кучерявенко вышла в свет книга «Учитель, 

Ученый...» . Настоящее издание посвящено 

описанию жизненного и творческого пути 

уникального ученого и человека, признанного 

лидера науки финансового права Лидии 

Константиновны Вороновой – академика 

Национальной академии правовых наук Украины, 

доктора юридических наук, профессора кафедры 

финансового права Киевского национального 

университета им. Тараса Шевченко, заслуженного юриста Украины. Она не 

только внесла неоценимый вклад в становление и развитие финансового 

права Советского Союза, совершенствование отраслевого законодательства, 

но и является родоначальником современной финансово-правовой науки 

Украины.  

 

Олимпийский спорт: в 5 

т. / под общ. ред. В. Н. 

Платонова – Киев : Олимп. 

лит., 2004. –753 с.  

Энциклопедия олимпийского 

спорта в 5 томах по полноте и 

всесторонности представленного 

материала не имеет аналогов в 

мировой спортивной литературе, а 

издание томов на русском языке – 

одном из официальных языков 

Международного олимпийского 

комитета – делает их доступными 

для специалистов более чем 20 стран Центральной и Восточной Европы, 

Центральной Азии, а также большого количества специалистов других стран, 

получивших образование в странах, расположенных на территории бывшего 

Советского Союза, прежде всего в России и Украине.  

В пятом томе собраны сведения об истории и современном состоянии 

украинского спорта. Представлен обширный справочный материал о 



выдающихся спортсменах Украины — призерах летних и зимних 

Олимпийских игр, чемпионах мира и Европы и их тренерах. Отдельная часть 

книги посвящена паралимпийскому спорту в Украине. В издании 

использованы фотоматериалы из архивов Олимпийского музея в Лозанне, 

парижского Центра Пьера де Кубертена, Олимпийской академии Испании, 

Олимпийской академии Украины, материалы Музея истории города Киева, 

Музея спортивной славы Украины, а также из личных архивов авторов. 

Выпуск энциклопедии является совместным проектом МОК и 

Национального университета физического воспитания и спорта Украины. 

Для преподавателей и студентов вузов физического воспитания и спорта, 

специалистов в области спорта, спортсменов высокой квалификации. 

 


