
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Бисага К.В. Політично значущі особи: виявлення 

та ідентифікація (міжнародний досвід та українські 

реалії): науково-практичні рекомендації для 

національної системи запобігання та протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. – К. : Київ. 

ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – 200 с. 

За останні чверть століття світ пережив не один 

скандал, пов’язаний з розкраданням державних коштів особами, які стоять 

при владі, і їх найближчим оточенням. У зв’язку з цим дії та операції 

публічних політиків потребують особливої уваги та відповідних заходів 

контролю з боку банківських структур і наглядових органів більшості країн 

світу. Стаття розглядає національні законодавчі акти превентивних заходів 

фінансового моніторингу стосовно публічних осіб у Великобританії, 

Швейцарії, Австрії, Канаді, Новій Зеландії. 

Довгань В. Механізм врегулювання суперечок в 

рамках СОТ та огляд торгової політики України. – 

Львів : ВД «Панорама», 2016. – 320 с. 

Курс пояснює механізм врегулювання суперечок в 

рамках СОТ і подає аналіз всіх питань з торгівлі та судових 

суперечок, пов’язаних з Україною. Україна стала 152 

членом СОТ, що є однією з найпотужніших та 

найвпливовіших міжнародних організацій в світі і єдиною, 

що має справу з проблемами в торгівлі. 

 

Мирошниченко Ю. М. Процесуальні та 

філософсько-правові проблеми здійснення правосуддя в 

кримінальному провадженні : монографія / МОН 

України, Маріуп. Держ. ун-т. – Харків : Панов, 2017. – 

200 с. 

У монографії розглянуті актуальні проблеми 

здійснення функції правосуддя в умовах змагального 

процесу. Визначено типологічну приналежність 

вітчизняного кримінального судочинства. 



Тенденції та перспективи формування 

професійної лексики : доповіді VII Міжвузівського 

науково-практичного семінару, присвяченого питанням 

функціонування професійного мовлення, лінгвокульту-

рологічному та соціокультурному аспектам філології / 

Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук 

Каф. укр. словесності. – Ірпінь : УДФС України, 2017. – 

290 c. 

 

Нескінченні групи з обмеженням для підгруп :  

зб. статей [база SCOPUS] / М. Семко, О. Ярова, 

С. Кучменко, Л. Скасків, О. Чорнобай ; Державна 

фіскальна служба України, Університет державної 

фіскальної служби України. – Ірпінь, 2017. – 277 с. 

У даній книзі зібрані авторські статті, що показують 

нові результати у деяких вибраних ділянках теорії 

нескінченних груп. Ці статті опубліковані у провідних 

наукових журналах, які включені в базу SCOPUS, та 

присвячені деяким питанням теорії нескінченних груп, групам різних 

скінченних рангів, групам з обмеженням на важливі системи підгруп. 

 

Люборацькі (сімейна хроніка) : роман / Анатолій 

Свидницький. – К. : Знання, 2016. – 240 с. – (Класна 

література). 

У романі «Люборацькі» А. Свидницький (1834-1871) 

показав життя звичайної української сім’ї в середині ХІХ ст. 

Правдиво змальовано побут, працю, навчання, стосунки між 

батьками і дітьми. Твір написано колоритною мовою із 

широким використанням характерних для того часу влучних 

українських народних висловів. Роман є своєрідним 

історичним документом і спонукає читача замислитися над проблемами 

національної системи освіти, статусу української мови, релігії, знання історії 

народу, виховання поваги до рідної культури. Він і сьогодні актуальний для 

України. 



Лойко С. Аэропорт. Главная книга о войне, 

которой не должно было быть, и о гегоях, которые 

хотели жить, но умирали : роман / С. Лойко. – К. : Брайт 

Стар Паблишинг, 2015. – 328 с. 

«Аэропорт» – это не хроника, не расследование, не 

летопись. Это художественный вымысел, основанный на 

реальных фактах. В книге много персонажей, много 

переплетающихся драматических сюжетных линий. Роман 

не только и не столько о войне. Он и про любовь, про 

предательство, страсть, измену, ненависть, ярость, нежность, 

отвагу, боль и смерть. Иными словами, про нашу сегодняшнюю и 

вчерашнюю жизнь. Действие романа начинается в Аэропорту и 

разворачивается по минутам в течение последних пяти дней более чем 240-

дневной осады. Хотя роман основан на реальных фактах, все персонажи – 

плод художественного вымысла, как и название Аэропорта. Маленький 

украинский гарнизон Аэропорта день и ночь отражает атаки противника, 

многократно превосходящего его в живой силе и технике. В этом 

разрушенном до основания Аэропорту коварные и жестокие враги 

сталкиваются с тем, чего не ожидали и чему не могут поверить. С киборгами. 

Враги сами так назвали защитников Аэропорта за их нечеловеческую 

живучесть и упрямство обреченных. Киборги, в свою очередь, врагов 

прозвали орками. Вместе с киборгами в Аэропорту находится американский 

фотограф, который по ряду причин переживает эту необязательную войну 

как личную драму. Его глазами, словно в калейдоскопе, в перерывах между 

боями в Аэропорту читатель также увидит всю историю того, что 

объективные историки назовут не иначе как российско-украинской войной. 


