Європейський проект та Україна : моногр. /
А. В. Єрмолаєв,
Б. О. Парахонський,
Г. М. Яворська та ін. – К. : НІСД, 2012. – 192 с.
Підготовлена
колективом
дослідників
Національного інституту стратегічних досліджень
монографія присвячена проблемі європейської
інтеграції України. У книзі поєднано дослідження
особливостей еволюції ЄС як специфічного
інтеграційного
утворення
з
аналізом
євроінтеґраційного руху України. Такий підхід
дозволяє по-новому поглянути на європейський
вибір України у зв’язку з проблемами державного
суверенітету та комплексом зовнішньополітичних,
соціально-економічних і гуманітарних питань.
Особливу увагу приділено визначенню місця і ролі
нашої держави в сучасному європейському
безпековому просторі.
Автори пропонують нову концепцію формування
сучасних
наддержавних
утворень,
які
реалізуються як “стратегічні проекти”, тобто
плановані у конкретній часовій перспективі
системні утворення з екстраполяцією результатів
у
майбутнє.
Приділено
увагу
проблемним
питанням європейської інтеграції та способам
подолання труднощів у контексті можливих
варіантів розвитку подій у ЄС.
Для фахівців у сфері міжнародних відносин,
безпекових студій, широкого кола читачів, які
цікавляться європейським майбутнім України.

Право на правду. Практичний порадник із доступу
до
архівів
/
В’ятрович В. М.,
Кулик І. М.,
Лошак В. В., Шпак А. В. ; Центр досліджень
визвольного руху. — Львів : Часопис, 2012. –
152 с.
Де знайти відомості про родичів, засуджених у
часи СССР? З чого почати пошук і як правильно
написати запит в архів? Якими є право і практика
доступу до архівів комуністичних спецслужб в
Україні та за кордоном? Які саме українські архіви
зберігають відомості про політичні репресії та
визвольний рух? Ця книга допоможе вам у
пошуках правди про минуле і підкаже способи, як
захистити ваше право на доступ до інформації.

Запобігання органами внутрішніх справ злочинам,
пов’язаним
з
незаконним
використанням
бюджетних коштів : моногр. / В. М. Руфанова,
О. О. Титаренко. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД,
2012. – 200 с.
Монографію присвячено дослідженню сучасних
проблем криміналізації бюджетної сфери та
діяльності
органів
внутрішніх
справ
щодо
запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним
використанням бюджетних коштів. У монографії
виділено
кримінологічну
групу
злочинів,
пов’язаних
з
незаконним
використанням
бюджетних
коштів,
проаналізовано
їх
кримінологічні показники, з’ясовано систему
детермінуючих факторів, а також виділено
особливості особи злочинця. Досліджено правову
основу діяльності органів внутрішніх справ щодо
запобігання
злочинам
у
бюджетній
сфері,
з’ясовано їх місце в системі суб’єктів запобігання.
З урахуванням сучасних тенденцій реформування
всіх галузей економіки та пріоритетів у діяльності
правоохоронних
органів
сформульовано
пропозиції
щодо
перспективних
напрямків
вдосконалення діяльності органів внутрішніх
справ стосовно запобігання цим злочинам.
Видання
розраховане
на
професорськовикладацький
склад,
ад’юнктів,
аспірантів,
здобувачів, курсантів та студентів юридичних
вузів, практичних працівників правоохоронних
органів та всіх тих, то цікавиться питаннями
запобігання злочинності у бюджетній сфері.

Дзендзелюк Л.
Підготовка пам’яток писемності та друку до
реставрації: матеріали, лабораторні дослідження /
Л. С. Дзендзелюк, Л. М. Льода ; відп. ред. Л. В.
Сніцарчук
;
НАН України, ЛННБ
України
ім. В. Стефаника. – Львів, 2012. – 134 с.
У виданні викладено технології виготовлення
матеріальних складових пам’яток писемності та
друку, причини їх пошкодження та старіння.
Описано способи дослідження реставраційних
об’єктів, виконаних на пергаменті, папері, шкірі,
тканині, а також їх підготовку до виконання
реставраційних заходів.
Призначене як для реставраторів документальних
пам’яток, так і для працівників бібліотек, музеїв,
архівів. Буде корисним викладачам та студентам,
котрі фахово вивчають реставрацію давньої
книги.

Ющишин О.
Творчість
Івана
Вишенеького
в
контексті
вітчизняної
полемічної
традиції:
моногр.
/
О. І. Ющишин ; Держ. закл. “Луган. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені
Тараса Шевченка”, 2012. – 256 с.
У монографії досліджено конфесійний модус
творчості Івана Вишенеького – одного з
найвидатніших полемістів кінця XVI – початку
XVII століття, життєвим кредо якого були
віросповідні засади Православ’я, а спосіб їхнього
обґрунтування відзначався поєднанням жаги
пізнання
божественної
істини
з
палким
уболіванням за долю рідного народу. Значна
увага приділяється висвітленню православнокатолицьких суперечностей на теренах РусиУкраїни до берестейського періоду, їх догматикоканонічним підставам, що знайшли подальший
розвиток
у
полемічних
посланнях
Івана
Вишенського. Основні положення та висновки
дослідження можуть прислужитися кращому
розумінню світоглядно-конфесійних уподобань та
переконань наших предків, стати тією базою, яка
дозволить докладніше з’ясувати етно-психоментальні
риси
українського
народу,
його
релігійні ідеали та потреби в період інтенсифікації
секуляризаційних процесів.
Рекомендується викладачам і студентам вищих
навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться
як духовним минулим нашої Батьківщини, так і її
сьогоденням

Гаврилів І.
Західна Україна у 1921-1941 роках: нарис історії
боротьби за державність : моногр. / Ігор Гаврилів.
– Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. –
472 с.
Проаналізовано діяльність УВО-ОУН, УНДО, УСРП,
УСДП, діячі яких, нерідко йдучи на самопожертву
во ім’я втілення національного ідеалу в умовах
чужинецьких
окупаційних
режимів,
зуміли
охопити
громадянство
Західної
України
та
підготувати загал до усвідомлення потреби
боротьби за Українську Соборну Самостійну
Державу, що мало вплив на все українство.
Результатом цієї боротьби був проголошений Акт
відновлення Української держави 30 червня 1941
р., який став історичним етапом здобуття
державної незалежності України.
Дослідження розраховане та призначене для
науковців, викладачів історії та студентів, усіх,
хто бажає пізнати і усвідомити водночас героїчне і
трагічне минуле визвольного руху за волю
України, утвердження та розбудову національної
державності.

Кравцов Ю.
Філософське призначення освіти у моральноправовій ідентифікації людини : моногр. / Ю. С.
Кравцов. – Дніпродзержинськ : Вид-во ДДТУ,
2012. – 255 с.
У монографії аналізується варіант сучасного
бачення освіти, сконструйований під впливом
процесів
глобалізації,
тотальної
комунікації,
активного розвитку “інформаційного” суспільства
та формування нових глобальних викликів, які
породжують нові соціальні стратегії досягнення
успіху. Розглянуто питання щодо особливості
процесу
формування
морально-правовій
ідентифікації людини, дослідження ролі освіти у
цьому процесі.
Для фахівців у галузі філософії, аспірантів,
студентів гуманітарних спеціальностей, а також
для всіх, хто цікавиться питаннями філософії
освіти та правової ідентифікації.

Старосельський Є.
Закономірності формування та розподіл родовищ
вуглеводнів
(на
прикладі
вуглеводневого
потенціалу палеозойських басейнів світу) :
моногр. / Є. М. Старосельський, Г. І. Рудько. –
Київ ; Чернівці : Букрек, 2012. –328 с.
Розглянуто
сучасні
концепції
формування
родовищ
вуглеводнів.
На
основі
аналізу
численних
закордонних
і
вітчизняних
літературних джерел встановлено закономірності
розміщення
палеозойських
басейнів
світу,
описано їх геологічну
будову, особливості
нафтогазонакопичення.
Побудовано
схеми
розміщення палеозойських басейнів, вказано
запаси палеозойських басейнів відносно світових
запасів нафти і газу. Наведено стратиграфічні
колонки
палеозойських
басейнів,
інтервали
нафто- і газоносності.
Для студентів геологічних спеціальностей вузів,
геологів, науковців, фахівців з пошуків та
розвідки покладів вуглеводнів.

Тарас Шевченко. Альбом 1845 року / НАН
України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; [авт.
проекту,
упорядкув.,
передм.
та
комент.
С. Гальченко]. – Факсимільне відтворення. –
[Дніпродзержинськ] : Вид. дім “Андрій”, 2012. –
50 с. ; 20 арк. іл.
Альбом малюнків 1845 року – це частина того, що
довелося побачити і зафіксувати художнику
Київської археографічної комісії Т. Г. Шевченкові
під час його подорожей по містах і селах Київської
і Полтавської губерній. Малюнки аквареллю і
сепією,
зарисовки
олівцем
та
фрагменти
фольклорних записів – це частина того, що
побачив і пережив мистець упродовж кількох
місяців своїх мандрівок. Завдяки Шевченкові
маємо нині те, що Збереглося лише на папері, але
вже майже не існує реально – невблаганний час і
нерозважлива людська діяльність знищили багато
з того, що було б нині повноцінними сторінками
історії України.

Орав свій переліг. Йосип Гошуляк: від маминої
пісні до вершин вокалістики / упоряд. Марта
Онуфрів. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська
академія”. – 911 с. : іл.
Книга “Орав свій переліг” – про життєвий шлях
оперного й камерного співака з Канади Йосипа
Гошуляка, його мистецькі здобутки. Як вокаліст
він
формувався в англомовному середовищі,
проявляючи виняткову наполегливість у збиранні
й опануванні кращих зразків української музичної
спадщини. У нелегких умовах діаспорної дійсності
співак на найвищому репрезентативному рівні
пропагував українську музичну культуру в
багатьох країнах світу. Йосип Гошуляк повернув
Україні забуті й незнані перлини української
музичної класики. Він повернувся в Україну
своїми спогадами “Й свого не цурайтесь”, нотним
збірником “Пісні, думи та романси з репертуару
Йосипа Гошуляка”, мистецьким фотоальбомом
“Йосип Гошуляк. Миті життя”. Цією книгою він
знову долає шлях до українського читацького
загалу.

Андрощук Г.
Конкурентне право: захист від недобросовісної
конкуренції / Г.О.Андрощук, С.В.Шкляр. – К. :
Юстініан, 2012. – 472 с.
На основі узагальнення міжнародних наукових
досліджень Всесвітньої організації інтелектуальної
власності
(ВОІВ),
Організації
економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР), системного
аналізу
законодавчих
актів,
зарубіжної
та
вітчизняної судової і відомчої практики розглянуто
теоретичні та практичні аспекти конкурентного
права – захисту від недобросовісної конкуренції.
Здійснено класифікацію та детальний аналіз
недобросовісних конкурентних дій (змішування,
введення в оману, дискредитація конкурентів,
неправомірне використання чужих позначень,
імітація,
порівняльна
реклама,
порушення
комерційної таємниці тощо), показано механізм
здійснення захисту, цивільно-правові, кримінальні
та адміністративні санкції, що застосовуються до
порушників.
Дається
аналіз
розвитку
зарубіжного
конкурентного
права
та
особливостей
законодавчого
регулювання
захисту
від
недобросовісної
конкуренції
в
промислово
розвинених
та
постсоціалістичних
країнах.
Наводяться Типові положення ВОІВ про захист від
недобросовісної конкуренції, зарубіжна практика
розгляду судових спорів та спорів, розглянутих
Антимонопольним комітетом України, практичні
коментарі до законів України “Про захист від
недобросовісної конкуренції” та “Про рекламу”.
Розраховано
на
науковців,
викладачів,
аспірантів, студентів юридичних та економічних
факультетів,
юристів-практиків,
а
також
працівників державних органів, підприємців, всіх
тих,
хто
цікавиться
економіко-правовими
проблемами
захисту
від
недобросовісної
конкуренції.
Шульц Б.
Повернення / Бруно Шульц ; [пер., передм.,
упорядкув.
Тараса
Возняка].
–
Львів
:
Незалежний культурологічний журнал “Ї” ; Центр
Європи, 2012. – 218 с.

Ганна Черінь. Листи до Лицаря. 1946-1949. – К. :
Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. –
103 с.
Мабуть, жоден жанр не може так точно й
безпосередньо
відбити
історичні
події,
їх
сприйняття сучасниками, саму атмосферу часу, як
жанр епістолярний. Ці листи – зріз життя
української еміграції третьої хвилі одразу по війні.
Невлаштованість таборового побуту, непевність
майбутнього,
особисті
негаразди,
туга
за
батьківщиною – й водночас колосальна життєва
енергія, важке щастя материнства, творчості,
готовність
усе
винести,
здолати,
всього
навчитися, аби знайти своє місце у цьому новому,
розбурханому війною світі.
Читайте ці листи – написані живо, з тонкою
іронією, вони не залишать вас байдужими.

