До вашої уваги пропонуємо видання,
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

Геєць В. М. Феномен нестабільності − виклик
економічному розвитку / В. М. Геєць ; НАН України,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України». − К. : Академперіодика, 2020. − 456 с.
Монографія є результатом застосування феноменологічного
підходу до пошуку відповідей на виклики, породжені глобальною
нестабільністю, загостренням суперечностей глобалізації та
національного
розвитку,
політичною
та
економічною
турбулентністю. Розкрито значення соціалізації як технології
зростання соціального капіталу та ендогенізації економічного
розвитку для підвищення соціальної якості життєдіяльності
суспільства. Показано, що серцевиною досягнення раціонального взаємозв’язку
економічних і політичних трансформацій є перехід від космополітичного універсалізму до
еволюційно-інституціонального забезпечення господарського розвитку на основі
прагматизму як свідомої економічної, соціальної та етичної дії.

Формула демократії: «Народ − Конституція − влада».
20-річчю Конституції України присвячується. − К. :
Парламентське видавництво, 2016. − 308 с.
У
книзі
висвітлюються
проблеми
розвитку
конституціоналізму в Україні. На матеріалах наукових
публікацій за майже чверть століття автори − знані вченіконституціоналісти
і
державні
діячі
вибудовують
альтернативу тій хибній політико-юридичній практиці, яка
гальмує розвиток суспільства на шляху необхідних Україні
реформ і утвердження її як демократичної і правової
держави.

Хавронюк М. І. Законодавство України проти
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів поводження і
покарання : науково-практичний коментар /
М. І. Хавронюк, В. О. Гацелюк. − К. : ВАІТЕ, 2014. −
320 с.
Науково-практичний коментар містить аналіз положень
національного законодавства України в контексті її
зобов’язань, які виникли внаслідок ратифікації Україною
Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, і
Факультативного протоколу до неї.

Поліцейські комісії в Україні: звіт за результатами
дослідження / Олександр Банчук, Євген Крапивін,
Борис Малишев. – К. : Софія-А, 2018 – 192 с.
Дослідження присвячене аналізу діяльності поліцейських
комісій, до складу яких входять представники громадськості. Звіт
за результатами дослідження включає в себе інформацію про
формування
складу
комісій,
проблеми
законодавчого
регулювання їхньої діяльності, судову практику оскарження
рішень комісій та інші елементи цього механізму участі
громадськості у контролі за поліцією. Видання розраховане на
широке коло юристів, науковців, працівників органів
правопорядку та всіх, хто цікавиться питаннями діяльності поліції.

Андріянов В., Міраламов Г. Ільгам Алієв: портрет
Президента Азербайджану / Віктор Андріянов,
Гусейнбала Міраламов. − К. : Вид. дім Дмитра
Бураго, 2011. – 392 с.
В книзі автори письменники Віктор Андріянов і Гусейнбала
Міраламов об’єктивно з документальною точністю
прослідковують життєвий шлях свого героя. Опираючись на
архівні документи, що публікуються вперше, і свідчення,
спростовують міфи та легенди, що супроводжують кожну
велику особистість. Книга показує, як з дитячих, юнацьких,
студентських років послідовно формувався характер Ільгама Алієва, державного
діяча, гідного продовжувача справи Гейдара Алієва, загальнонаціонального лідера
Азербайджану. Біографія героя книги розгортається на широкому історичному тлі
радянської та пострадянської історії.

Смерницький Д. В. Науково-технічна діяльність:
адміністративно-правове регулювання в Україні :
монографія / Д. В. Смерницький ; МВС України,
державний НДІ. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. − 572 с.
У монографії досліджено етапи цивілізованої генези науковотехнічної діяльності та державну політику у сфері розвитку
цієї діяльності. Вирішення основних завдань підвищення
економічного рівня суспільства, зростання виробництва,
сільського господарства тощо неможливе без використання
результатів
науково-технічних
досліджень.
Передові,
економічно розвинені країни постійно приділяють велику увагу розвитку науковотехнічного прогресу і, насамперед, проведенню наукових досліджень і
впровадженню у практичну діяльність їх результатів.

Карний кодекс республіки Польща. − К. : ВАІТТЕ,
2015. − 172 с.
Серія «Парламентська бібліотека» заснована в рамках
проектної діяльності Координатором проектів ОБСЄ в
Україні в сфері підвищення інституційної спроможності
Верховної Ради України у здійсненні її законодавчої
діяльності.

Карний казначейський кодекс республіки Польща. −
К. : ВАІТТЕ, 2015. − 164 с.
Видання цієї серії включатимуть в себе доктринальні
роботи провідних вітчизняних та іноземних науковців,
переклади найбільш вагомих та релевантних актів
іноземного законодавства та права ЄС.

Дудоров О. О., Тертиченко Т. М. Протидія
відмиванню «брудного» майна: європейські
стандарти та Кримінальний кодекс України :
монографія / О. О. Дудоров, Т. М. Тертиченко. −
К. : Ваіте, 2015. − 392 с.
Монографію присвячено питанням кримінальноправової протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом». Розкриваються
витоки, суть і соціальна обумовленість криміналізації
цього злочину міжнародного характеру. Наводиться
загальна характеристика антилегалізаційного законодавства Ради Європи та
Європейського союзу. Наголос зроблено на порівняльному аналізі положень
загальноєвропейського законодавства та кримінального законодавства
України щодо протидії відмиванню «брудного» майна. Книга розрахована на
суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, викладачів і студентів вищих
навчальних закладів, всіх тих, хто цікавиться питаннями сучасного
кримінального права.

Російська окупація і деокупація України: історія,
сучасні загрози та виклики сьогодення: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції
(Київ, 2016 р.) / наук. ред., упор. П. Гай-Нижник. – К.:
«МП Леся», 2016. – 348 с.
У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація
України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення», яка
відбулася 2016 року в Києві.
Автори статей виклали власний погляд на історичні витоки та
паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як
державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російськоукраїнську війну, що розпочалася в 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також
сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

Партнерство релігійних організацій у супроводі
суб’єктів пробації та
реінтеграції
в’язнів
:
інформаційні матеріали, підготовлені науковцями
Інституту
кримінально-виконавчої
служби
і
Пенітенціарної асоціації України (2019 р. м. Київ) /
упор. Н. В. Пуряєва. − К. : ФОП Кандиба Т. П., 2019. −
120 с.
Метою конференції було формування методичних рекомендацій для
найбільш ефективного залучення наявних і потенційних ресурсів
релігійних організацій у співпраці з органами і установами
Міністерства юстиції України у супроводі суб’єктів пробації для зменшення ризиків
протиправної поведінки та рецидиву злочинів. У рамках конференції обговорювалися
особливості національної правової бази, можливості і потреби співробітництва
зацікавлених сторін у соціальному супроводі суб’єктів пробації; міжнародний і
вітчизняний досвід взаємодії релігійних організацій з органами пробації щодо збереження
у засуджених соціальних зв’язків, підготовки до звільнення та соціальної реінтеграції
колишніх засуджених.

Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне
законодавство / Центр політико-правових реформ ;
за заг. ред. О. А. Банчука / Центр політикоправових реформ. – Київ : ФОП Москаленко О. М.,
2013 – 588 с.
У збірник увійшли переклади документів ООН, органів Ради
Європи (Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів державучасниць), відповідних законів Німеччини, Австрії, Нідерландів,
Бельгії та ін. Видання адресовано науковцям, викладачам,
аспірантам, студентам, а також парламентаріям, урядовцям та
всім, хто цікавиться проблемами реформування органів
внутрішніх справ в Україні.

