Бабін Б.
Програмне
регулювання
у
сучасному
міжнародному
праві:
еволюція,
форми
та
механізми реалізації : моногр. / Б. В. Бабін ; за
заг. ред. проф. М. О. Баймуратова. – Одеса :
Фенікс, 2012. – 454 с.
Монографію
присвячено
теоретичним
і
практичним проблемам програмного регулювання
міжнародних
правовідносин.
Досліджено
особливості
феноменології
міжнародного
правового
програмування
в
історичному,
аксіологічному та онтологічному контекстах.
Розглянуто специфіку програмного потенціалу
міжнародних правовідносин у рамках поточної
міжнародно-правової доктрини, із висвітленням
питання програмних форм та норм міжнародного
права.
Проаналізовано
нормативно-правову
характеристику програм, що укладаються та
схвалюються державами. Досліджено правові
особливості програм, що розробляються та
затверджуються міжнародними міждержавними
організаціями, проаналізовано особливості їх
реалізації, співвіднесення з іншими програмними
правовими актами. Окреслено зміст програмного
правового регулювання в контексті взаємодії
міжнародних
та
національних
механізмів
імплементації.
Подшивалкіна В.
Творчий саморозвиток психолога. Психологічний
практикум : зб. практичних та тестових завдань /
В. І. Подшивалкіна,
М. П. Гусакова,
О. В. Яремчук. – Одеса : Астропринт, 2012. – 176
с.
Навчально-методичний посібник призначено для
аудиторної роботи та самостійного опрацювання
студентами прийомів актуалізації потенціалу
особистості
в
його
професійному
та
етнокультурному проявах.
Посібник може бути корисним для викладачів
відповідних спецкурсів, працівників соціальних
служб по роботі з молоддю, всім, хто зацікавлений
у творчому саморозвитку.

Пістун І.
Безпека життєдіяльності : підруч. / І. П. Пістун,
В. І. Кочубей. – Суми : Університетська книга,
2012. – 575 с.
Підручник містить системний виклад матеріалу з
проблематики
безпеки
життєдіяльності,
розглядаються її основні чинники, що має
допомогти студентам навчитися розпізнавати
небезпеки, запобігати їм, ліквідовувати наслідки
їх проявів, сприяти вихованню в людині
гуманного, свідомого ставлення до питань
особистої безпеки та безпеки оточуючих в усіх
сферах життєвих і трудових відносин.
Для студентів вищих та середніх навчальних
закладів, фахівців.

Історія України : науково-допоміжний бібліогр.
покажчик за 2010 рік / Нац. іст. б-ка України ;
[упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська,
К. Русановський
;
ред. :
А. Скорохватова,
З. Мусіна ; відп. за вип. А. СкорохватоваЇ. – К. :
Вид. дім “Віниченко”, 2012. – 616 с.

Філософські абриси сучасної освіти : моногр. / за
заг.
ред.
І. Прєдборської.
–
Суми
:
Університетська книга, 2012. – 225 с.
У
колективній
монографії
розглядаються
філософські
засади
освітнього
дискурсу,
показуються
можливості
застосування
постнекласичної
методології
(нелінійного,
гендерного,
ціннісно-смислового,
діалогічного
підходів), розкриваються філософські проблеми
інформатизації та управління сучасною освітою.
Монографія розрахована на науковців, педагогів,
маґістрантів та студентів вищих навчальних
закладів, які цікавляться філософією освіти.

Ґібернау М.
Ідентичність націй / Монтсеррат Ґібернау. – К. :
Темпора, 2012. – 304 с.
Праця Монтсеррат Ґібернау є дослідженням у
галузі проблематики сучасного розуміння націй,
націоналізму, ідентичностей та космополітизму.
Авторка
ґрунтовно
аналізує
історичний
і
політичний зміст цих явищ, їх складові елементи
та
походження,
а
також
намагається
спрогнозувати перспективи їх розвитку під
впливом
сучасних
глобальних
суспільних
процесів.

Чернадчук Т.
Основи валютного права України : навч. посіб. /
Т. О. Чернадчук. – Суми : Університетська книга,
2012. – 301, [3] с.
У посібнику висвітлено найбільш важливі питання
валютного права та зроблено акцент саме на тих
особливостях, які відображають специфіку цієї
галузі
права,
здійснено
аналіз
валютного
законодавства, звернуто увагу на його окремі
недоліки, розглянуто підходи, що склалися в
науковій літературі. Відображено останні зміни,
що відбулися у валютному законодавстві, а також
валютне
законодавство
зарубіжних
країн.
Матеріал викладено в стислій, систематизованій і
доступній для студентів формі.
Рекомендований студентам
закладів, а також усім,

вищих

навчальних

хто цікавиться правом.

Шевчук В.
Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий
Козацької держави і як літературний герой /
Валерій Шевчук. – К. : Либідь, 2012. – 464 с.
В історичній розвідці перед читачем з’явиться не
просто легендарний гетьман Іван Мазепа, а
далеко
не
пізнаний,
утім
найцікавіший,
максимально наближений до реального, образ
великого гетьмана. З’ясовується його роль у
розбудові Козацької держави як державотворця і
володаря ренесансового типу. Мазепа постає як
меценат,
будівничий
церков
і
монастирів,
натхненник і творець Високого бароко в
українській культурі. Виписано також процес
творення літературного образу Мазепи – героя
української
та
європейської
літератури.
Авторський виклад документовано історичними
джерелами. Для істориків, літературознавців,
широкого читацького загалу.

Матяш І.
Архівознавство: методологічні засади та історія
розвитку / Ірина Матяш. – К. : Вид. дім “КиєвоМогилянська академія”, 2012. – 515 с.
У виданні досліджено розвиток архівознавства у
світі, його загальні тенденції та національні
особливості на прикладі Франції, Польщі, Росії,
США,
України.
Значну
увагу
приділено
методологічним
питанням.
Розглянуто
роль
міжнародних архівних організацій у розвитку
архівознавства.
У
додатках
уміщено
в
хронологічному порядку відомості про Міжнародні
конгреси
архівів,
Міжнародні
конференції
“круглого столу” архівів, Міжнародні конференції
архівів країн Центральної і Східної Європи,
перелік
архівознавчих
періодичних
і
продовжуваних видань та їх Інтернет-ресурсів
тощо.
Для архівознавців, істориків, викладачів та
студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто
цікавиться історією архівної науки.

Григорук В.
Сучасний
термінологічний
словник
з
оптоелектроніки / В. І. Григорук, П. А. Коротков.
– К. : Либідь, 2011. – 400 с.
Уміщено пояснення 2270 базових термінів і понять
з усіх розділів сучасної оптоелектроніки.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може
бути корисний для аспірантів, викладачів,
науковців, фахівців із суміжних галузей науки й
техніки.

Денисова Т.
Історія американської літератури / Тамара
Денисова
;
НАН
України,
Ін-т
л-ри
ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вид. дім “КиєвоМогилянська академія”, 2012. – 487 с. : іл.
Пропонована книжка – друге, розширене і
доповнене, видання першої написаної в Україні
систематизованої історії літератури Сполучених
Штатів Америки, в якій докладно і виважено
представлені основні течії, напрями, феномени,
постаті, твори, найяскравіші й найвпливовіші в
художньому доробку країни, вагомі для світового
літературного
процесу.
Автор,
що
майже
півстоліття присвятила вивченню предмета, вільно
оперує величезним обсягом художніх творів
різних жанрів, спирається на новітні теорії й
методики
дослідження,
вироблені
сучасною
(зокрема
американською)
і
вітчизняною
літературною наукою.
Науково
вивірена
і
сучасна,
написана
популярною
мовою
книжка
адресована
викладачам, дослідникам, студентам і всім, хто
намагається зрозуміти особливості естетичного
розвитку і суспільної свідомості США, а також має
живий інтерес до культури і хоче зрозуміти її
плин у XX сторіччі.
Горинь М.
Корпоративне управління : навч. посіб. /
М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів
: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 644 с.
Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні
питання,
що
пов’язані
із
корпоративним
управлінням як дисципліною, наукою й галуззю
дослідження.
Зокрема,
розкрито
понятійнокатегоріальний апарат, суб’єкти та об’єкти,
зовнішню
та
внутрішню
сфери,
функції;
охарактеризовано світовий досвід корпоративного
управління; розглянуто корпоративні форми
підприємництва в Україні, зокрема господарські
товариства корпоративного і некорпоративного
типу;
викладено
проблеми
державного
регулювання корпоративного сектора України;
визначено правовий статус засновників та
акціонерів, їхні права та обов’язки; детально
описано
форми
та
способи
формування
корпоративного
капіталу;
розкрито
поняття
корпоративних відносин, інтересів та конфліктів,
значну увагу приділено корпоративному контролю
та механізму його перехоплення; подано загальну
характеристику системи управління рухом цінних

паперів на первинних і вторинних ринках тощо.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів
вищих навчальних закладів, а також для
керівників і фахівців, що займаються питаннями
корпоративного управління, для організацій,
наукових установ – усіх, кому цікаві питання
інтеграції
України
у
світову
систему
господарювання.
Дудченко М.
Література Великобританії і США : навч. посіб. /
М. М. Дудченко. – 2-ге вид., доп. – Суми :
Університетська книга, 2012. – 445 с. – Текст
англ.
Навчальний посібник складається з 17 основних
розділів, у яких викладено основні питання історії
розвитку англійської та американської літератури
від англосаксонського періоду до початку XXI
століття. Розкриття сутності літературних течій,
автобіографічні дані про авторів та про їх
доробок, викладення змісту багатьох творів
художньої літератури сприятимуть глибокому
розумінню філософських, естетичних, моральних і
художніх
принципів
найбільш
відомих
письменників і поетів усіх літературних епох
Великої Британії і США.
Посібник призначений
навчальних закладів.

для

студентів

вищих

Тєлєтов О.
Рекламний менеджмент : підруч. / О. С. Тєлєтов. –
2-ге вид., випр. – Суми : Університетська книга,
2012. – 367 с. : іл.
У
підручнику
викладені
положення,
що
розкривають
сутність
завдань
рекламного
процесу,
які
доводиться
розв’язувати
маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх
етапах цього процесу – від ідеї створення реклами
до визначення її ефективності за результатами
реагування цільової аудиторії.
Містить багато прикладів з практики подання
рекламних звернень і проведення рекламних
кампаній в Україні та за її межами. Пропонується
комплекс запитань, тестових завдань, тематика
курсових робіт.
Для студентів спеціальності “Маркетинг”, що
навчаються
за
програмами
маґістрів
та
спеціалістів,
слухачів
ФПФ,
фахівців,
що
працюють
у
сфері
рекламної
діяльності,
бізнесменів. Може бути корисним для викладачів,
аспірантів і фахівців.

Кримінальний процесуальний кодекс України :
прийнятий Верховною Радою України Законом №
4651-VI від 13.04.2012 р. Закон України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з прийняттям Кримінального
процесуального кодексу України” № 4652–VI від
13.04.2012 р. – X. : Право, 2012. – 392 с.
Видання
містить
текст
Кримінального
процесуального кодексу України: прийнятого
Верховною Радою України Законом № 4651 - VI
від 13.04.2012 р. та Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку
з
прийняттям
Кримінального
процесуального кодексу України” № 4652 - VI від
13.04.2012 р.
Для студентів, аспірантів вищих навчальних
закладів, викладачів, наукових співробітників,
працівників правоохоронних органів, фахівців
юридичних служб та всіх, хто цікавиться
питаннями застосування права
Теорія держави і права : посіб. для підготов. до
держ. іспитів / за заг. ред. О. В. Петришина. – X. :
Право, 2012. – 192 с.
Посібник містить перелік питань, які виносяться
на державний іспит з теорії держави і права у
2011/2012 навчальному році, та найбільш
важливу інформацію, яку необхідно висвітлити у
відповіді, зокрема визначення понять державноправових
явищ,
їхні
головні
ознаки
та
класифікації. Посібник стане також у нагоді
студентам та курсантам юридичних навчальних
закладів стаціонарної та заочної форми навчання,
які складатимуть курсовий екзамен з теорії
держави і права.

Белоліпський В.
Ґрунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів
: навч. посіб. / В. О. Белоліпський. – Суми :
Університетська книга, 2012. – 399 с.
У
посібнику
висвітлюються
проблеми
ґрунтоводоохоронного
екологічно
безпечного
сільськогосподарського
виробництва.
Розглядаються теоретичні і прикладні засади
ґрунтоводоохоронної і екологічної оптимізації
агроландшафтів за їх ерозійно-гідрологічними
показниками. Наведена оцінка кризового стану
земельних ресурсів і чинників, які порушують
стійкість агроекосистеми. Викладені методологія
та
алгоритм
розроблення
оптимального
співвідношення
компонентів
функціональних
моделей ґрунтоводоохоронних агроландшафтів.
Для викладачів, студентів і маґістрантів вищих
навчальних закладів, фахівців землевпорядних
установ та організацій.

Костенко Л.
Мадонна Перехресть / Ліна Костенко. – К. :
Либідь, 2012. – 112с. : іл.
До книжки увійшли нові, а також раніше не
друковані поезії різних років.
Для широкого загалу.

Бартіш М.
Дослідження операцій. Ч. 5 : Моделі з чинником
часу : підруч. / М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 256 с.
Розглянуто моделі задач ухвалення рішень, в яких
суттєву роль відіграє чинник часу, а саме: моделі
керування
запасами,
моделі
динамічного
програмування, моделі випадкових процесів і
моделі систем масового обслуговування. Наведено
теоретичне
обґрунтування
і
базові
характеристики цих моделей. Значну увагу
приділено методам та алгоритмам визначення
оптимальних
чинників
моделей.
З
метою
засвоєння матеріалу наведено достатню кількість
довідкового матеріалу з курсів теорії ймовірностей
і теорії випадкових процесів.
Для бакалаврів, спеціалістів і маґістрів вищих
закладів
освіти,
де
викладають
предмети
“Дослідження
операцій”,
“Математичне
програмування” тощо.
Філософія Артура Шопенгауера та сучасність :
кол. моногр. / за ред. Анатолія Карася. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –164 с.
“Сьогодні можна легко віднайти точки дотику з
філософією Шопенгауера. Але важко не помітити,
що суть нашого часу принципово відрізняється від
песимізму Шопенгауера”, – пише професор Карен
Ґлой. У пропонованому науковому виданні вчені з
України та з-за кордону звертаються до творчої
спадщини
Артура
Шопенгауера
з
метою
висвітлити ті головніші його ідеї, що спричинилися
до радикального переусвідомлення метафізичної
традиції мислення й продовжують викликати
теоретичні суперечки в сучасній філософії.
Розглядаються дискусійні питання щодо впливу
філософії А. Шопенгауера на інтелектуальний та
культурний
процес
у
XX
столітті.
Увагу
зосереджено на виясненні проблем свободи волі
та сучасного обґрунтування моралі й етики
відповідальності.
Обґрунтована
думка
про
внутрішній взаємозв’язок між здатністю людини
розуміти світ та її здібностями до співчуття, або
емпатії.
Погляди
А.
Шопенгауера
також
проаналізовано в порівнянні з іншими відомими
теоріями,
зокрема
на
тлі
українського
філософського простору.
Для філософів, викладачів, аспірантів, студентів,
а також усіх, хто цікавиться сучасною філософією
та
морально-етичними
аспектами
життя
в
глобалізованому світі.

