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Ахундова Э.Г.
Гейдар Алиев
Ахундова Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха : в 3
т. / Эльмира Ахундова. Т.1. Под бременем власти
(1923-1982). - М.: Канон+ : РООИ "Реабилитация",
2020. - 526 с., [24] л. ил.: портр.

https://cutt.ly/SEZvERx

Десять лет напряженной работы, сотни записанных на пленку
бесед с друзьями детства и юности, родными и близкими героя
книги, интервью с известными политическими и
государственными деятелями, работа в архивах КГБ и личном
архиве Президента - все это составляет уникальную
документальную основу трехтомника, в котором
предпринимается попытка создания наиболее обстоятельной и
объективной биографии Гейдара Алиева, одного из выдающихся
политиков ХХ столетия. Книга насыщена массой
малоизвестных фактов, эксклюзивной информацией, которая
сопровождается глубоким анализом и авторскими
комментариями. Личное знакомство и дружба писателя с
Гейдаром Алиевым придают трехтомнику особую
эмоциональность и искренность.

Берзін П.С.
Кримінальне право України
Берзін П.С. Кримінальне право України.
Загальна частина : підручник : [у 3 т.] / П.С. Берзін
; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. Т.
1. Загальні засади. - 2-е вид., випр. та допов. - К.:
Дакор, 2019. - 561, [1] с. – Бібліог р.: с. 547-561, на
початку параграфів та в підрядк. прим

https://cutt.ly/PEZmSIM

У цьому томі висвітлюються положення про
кримінальне право як галузь права, його місце в
системі права, механізм кримінальноправового регулювання, систему кримінального
права, його принципи, джерела, чинність та
застосування джерел, а також кримінальне
право як юридична наука і навчальна
дисципліна.

Бондар-Підгурська О.В.
Ділове адміністрування
Бондар-Підгурська О.В. Ділове адміністрування
(корпоративне управління) : навч. посіб.[ для студ.
вищ. навч. закл.] / О.В. Бондар-Підгурська, А.О.
Глєбова; Вищ. навч. закл. Укоопспілки"Полтав. ун-т
економіки і торгівлі". - К.: Ліра-К, 2021. - 485, [1] с.:
іл., табл. - Бібліогр.в кінці тем.

https://cutt.ly/5EZYws9

Навчальний посібник характеризується
комплексним висвітленням матеріалу,
ґрунтується на оновленій нормативнозаконодавчій базі та системному підході,
містить випробувані практикою стратегії,
механізми, принципи та моделі
корпоративного управління.

Бородін І.Л.
Адміністративне право
Бородін І.Л. Адміністративне право : підручник /
І.Л. Бородін; М-во освіти і науки України. Нац.
авіац. ун-т. - . - К.: Алерта, 2019. - 547, [1] с. Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.

В підручнику із врахуванням державних вимог
щодо організації навчального процесу і
навчальних програм з максимально можливою
адаптацією до навчальних аудиторій
викладені основні питання курсу
адміністративного права України.
https://cutt.ly/sENixb6

Вереша Р.В.
Кримінальне право України
Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна
частина : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / Р.В.
Вереша; М-во освіти і науки України; Акад.адвокатури
України. - 7-ме вид., переробл. та допов. - К.: Алерта,
2021. - 498, [2] с.
Навчальний посібник розраховане на
студентів, аспірантів, доцентів, викладачів,
дослідників та всіх, хто цікавиться
кримінальним законодавством.

https://cutt.ly/JENooZ3

Джонсон Б.
Фактор Черчилля. Як одна людина
змінила історію
Джонсон Б. Фактор Черчилля. Як одна людина
змінила історію / Боріс Джонсон ; [пер. з англ. Юрія
Гірича]. - Харків: Vivat, 2021. - 398, [2] с. - Бібліогр.: с.
373-394. - (Серія "Біографії та мемуари"). - - Пер. за
вид.: The Churchill factor: how one man made history /
Boris Johnson. London: How One Man Made History,
2014. - Алф. покажч.: с. 396-397
Книжка Боріса Джонсона — це історія про те, як

ексцентричний геній Черчилля, прем’єр-міністра
Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів ХХ
https://cutt.ly/8ENdzLs
століття, формував світову політику.

Жумагулова А.Б.
Правовое и институциональное
обеспечение качества высшего образования
Жумагулова А.Б. Правовое и
институциональное обеспечение качества
высшего образования : монография / Алина
Жумагулова. - Алматы: [б. и.], 2019. - 195, [1] с.:
табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.
В монографии исследованы
теоретические и практические вопросы
качества высшего образования в
аспектах его правового понимания,
определения и обеспечения.
https://cutt.ly/LENgXqQ

Ізарова І.О.
Цивільний процес України
Ізарова І.О. Цивільний процес України : навч. посіб.
для студ. юрид. спец. закл. вищ. освіти / І.О. Ізарова,
Р. Ханик-Посполітак. - 3-тє вид., [перероб. і допов.]. К.: Дакор, 2019. - 273, [1] с. - Бібліогр. в кінці гл.

https://cutt.ly/OENI8UA

Навчальний посібник з цивільного процесу
підготовлено для забезпечення викладання
навчальної дисципліни «Цивільний процес України»,
яка належить до нормативних дисциплін з
підготовки фахівців зі спеціалізації
«Правознавство». За своєю структурою навчальний
посібник складається з змісту теми, що містять
основні поняття, питання для самоперевірки та
практичних задач, що дозволяють студентам
перевірити засвоєні знання, а також спробувати їх
застосувати для вирішення практичних питань

Майданик Р.А.
Речове право
Майданик Р.А. Речове право України :
підручник [ для студ. юрид. ф-ту] / Майданик Р.А.;
Р.А. Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. - К.: Алерта, 2019. - 1101, [1] с. –
Бібліогр.: с. 1090-1091

https://cutt.ly/pENJZWL

У підручнику системно висвітлено питання
речового пра ва. Підручник підготовлено
відповідно до навчальногоплану дисципліни.
Структурно підручник складається з чотирьох
розділів, поділених на двадцять одну главу, в яких
розглядаються загальні положення речового
права, основні та забезпечувальні речові права,
міжнародне речове право.

Основи IT–права
Основи IT-права : навч. посібник / [Т.В. Бачинський
та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Бачинського ; Навч.-наук. ін-т
права та психології Нац. ун-ту "Львів. політехніка". 3-тє вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2021.
- 242, [2] с.: іл. - Бібліогр.: с. 227-242 та в підрядк.
прим. - (Навчальний посібник). - -Авт. зазнач. на
звороті тит. арк

https://cutt.ly/WENCyUG

Посібник побудований на практичному досвіді
юридичного супроводу ІТ-компаній в Україні. У
ньому висвітлено багато питань, але основну
увагу приділено аналізу судової практики та
кейсів. З метою порівняння та вивчення
зарубіжного досвіду у сфері ІТ-права здійснено
аналіз та вивчено досвід США та країн ЄС.

Смокович М.І.
Адміністративний процес України
Смокович М.І. Адміністративний процес
України: теорія, практика : підручник / М.І.
Смокович, В.М. Бевзенко; Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка. - К.: Дакор, 2020. - 1345, [1] с. Бібліогр. в підрядк. прим.

https://cutt.ly/GE4rGIi

У Підручнику викладено повний зміст сучасного
адміністративного процесу України,
пропонуються його історія, зміст, форми
(провадження), інші поняття, категорії,
інститути: передумови захисту в
адміністративному процесі прав, свобод,
інтересів, процесуальний розсуд, адміністративна
юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

Чернеженко О.М.
Конституційне регулювання місцевого
самоврядування в державах-учасницях
Європейського Союзу
Чернеженко О.М. Конституційне регулювання
місцевого самоврядування в державах-учасницях
Європейського Союзу : монографія / О.М. Чернеженко
; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. К.: Ліра-К, 2020. - 314, [2] с. - Бібліогр.: с.
У монографії комплексно обґрунтовуються теоретикометодологічні та історичні засади конституційних
основ місцевого самоврядування в державах-учасницях
Європейського Союзу. Зокрема, досліджується
сутність і зміст категорії «конституційні основи
місцевого самоврядування», а також ґенеза
https://cutt.ly/DE4iANO конституційних основ місцевого самоврядування в
державах-учасницях Європейського Союзу.

Шулипа Ю.Ю.
Как Путин убивает за рубежом

https://cutt.ly/RE4duvG

Шулипа Ю.Ю. Как Путин убивает за рубежом :
монография / Ю.Ю. Шулипа; Междунар.
Ассоциация "Ин-т Нац. Политики".Ин-т исслед.
рос. агрессии. - Изд. !-е. - Киев ; Берлин:
Информационное издание "Национальной
политики" : Стилос, 2021. - 491, [1] с.: ил.,табл.,
схемі. - Библиогр.: 409-430 и в подстроч. паримеч. На обложке: Острые чекистские мероприятия.
Идейно-полит. концепция 4-й мировой гибридной
войны Путина. Как осудить Путина?
Представленная монография - комплексное
иследование внутренней и внешней российской
политики, связанной организацией и совершение
убийств за пределами России на територии
иностранных государств.

Адміністративне право України
Адміністративне право України. Повний курс =
Administrative law of Ukraine. Full course : підручник /
[Галунько В., Діхтієрський П., Кузьменко О.та ін.] ;
Акад. адмін.-прав. наук, НДІ публ. права. - вид. 4-те.
- Херсон: Олді-Плюс, 2021. - 654 [2] с.:

https://cutt.ly/SE4f13X

У підручнику розкрито повний курс
адміністративного права на основі однойменної
осно- воположної галузі публічного права. За
основу взято теоретичні положення та практику
діяльності публічної адміністрації, що відповідає
цінностям людиноцентристської ідеології, коли
публічна адміністрація має якнайповніше
задовольняти права, свободи й законні інте- реси
фізичних і юридичних осіб відповідно до
стандартів ЄС.

Вергун В.А.
Міжнародний бізнес

https://cutt.ly/lE4jpcs

Вергун В.А. Міжнародний бізнес : підручник для
студентів неекон. спец. / [В.А. Вергун, О.А.
Приятельчук, О.І. Ступницький] ; за наук. ред. д-ра
екон. наук, проф., засл. економіста України В.А.
Вергуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.:
ВАДЕКС, 2020. - 601 с. - Бібліогр. наприкінці розд. На тит. арк. авт. не зазнач.
Підручник зорієнтований для студентів
неекономічних спеціальностей закладів вищої
освіти України, грунтується на базових
положеннях світової економічної науки ,враховує
специфіку ведення бізнесу в окремих країнах і
регіонах, новітні тенденції і форми міжнародного
підприємства.

Дайнеко В.В.
Англійська мова в дипломатичних
документах і листуванні
Дайнеко В.В. Англійська мова в дипломатичних
документах і листуванні = A Guide to diplomatic
dokuments and correspondence : навч. посібник / В.В.
Дайнеко, М.В. Грищенко; Київ. нац.ун-т ім. Тараса
Шевченка; Ін-т міжнар. відносин; за ред.
І.О.Мінгазутдінова. - вид.3-тє, допов. і переробл. - К.:
Інтерсервіс, 2020. - 470,[2] с.: іл. - Бібліогр.: с.465-470

Навчальний підручник призначений для студентів і
аспірантів , які навчаються за спеціальностями
галузі знань міжнародних відносин, та фахівців –
https://cutt.ly/GE4VmNm міжнародників ,які мають бажання розширити
свої знання англійської мови з запропонованої
тематики.

Дорошко М.С.
Неоголошена війна Росії проти України у ХХ на початку XXI ст.: причини і наслідки
Дорошко М.С. Неоголошена війна Росії проти
України у ХХ - на початку XXI ст.: причини і наслідки
/ Микола Дорошко. - К.: Ніка-Центр, 2018. - 192 с.

https://cutt.ly/sRwiaDE

Книга з історії неоголошених війн Росії проти України у ХХ –
на початку ХХІ століття. Проаналізувавши історикополітичні, геополітичні та ідеологічні передумови агресивної
зовнішньої політики російських державних утворень –
Московії, Росії, РРСФР та РФ щодо України, її автор –
професор Київського національного університету імені
Тараса Шевченка Микола Дорошко стверджує, що російська
влада розпочала війну на знищення Української держави
одразу ж після проголошення її незалежності 24 серпня 1991
року. Автор монографії застерігає усіх нас від повторення
трагічних помилок багатьох поколінь українців, які через
недооцінку хижацької сутності російського імперіалізму
розплачувались втратою незалежної державності.

Дубов Д.В.
Публічна дипломатія США в добу
холодної війни
Дубов Д.В. Публічна дипломатія США в добу
холодної війни. Як США завойовували "серця та розум
людей" (у дзеркалі розсекречених документів ЦРУ) :
аналіт. доповідь / Д.В. Дубов ; Нац. ін-т стратег.
дослідж./NISS; Центр безпекових досліджень: Center
for security studies. - К.: НІСД, 2020. - 162, [2] с.: іл.,
табл. - Бібліогр.: с.142-162 та в підрядк. прим.

https://cutt.ly/iRwgnjc

Публічна дипломатія — це цілий комплекс заходів,
які через конкретні комунікаційні канали
використовуються для формування та просування
позитивного іміджу країни у світі. Тепер це
конкретно визначений напрямок зовнішньої
політики.

Кібенко О.Р.
Європейське корпоративне право на етапі
фундаментальної реформи : перспективи
використання європейського законодавчого
досвіду у правовому полі України
Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на
етапі фундаментальної реформи : перспективи
використання європейського законодавчого досвіду
у правовому полі України / Олена Кібенко. - Харків:
Страйд, 2005. - 432 с.: іл., табл. - Бібліогр. у
підрядк. прим. - (Серія "Юридичний радник")
Монографія присвячена аналізу сучасних
тенденцій розвитку європейського
корпоративного права.
https://cutt.ly/oRwcyAa

Кордон М.В.
Українська та зарубіжна культура
Кордон М.В. Українська та зарубіжна
культура : підручник для студ. вищ. навч.
закл. / М.В.Кордон. - 3-тє вид. - К.: Центр
учбової л-ри, 2018. - 575,[1] с. - Бібліогр.:
с.566-574
Розглядається історія української та
зарубіжної культури — від первісного
суспільства до кінця XX ст. Висвітлені,
насамперед, питання розвитку освіти,
наукових знань, літератури і мистецтва на
різних етапах людської історії.
https://cutt.ly/eRcPoH2

Україна дипломатична - 2020
Україна дипломатична - 2020 = Diplomatic Ukraine :
науковий щорічник / гол. ред. А. Денисенко, В.
Власенко; Ген. дир-ція з обслуг. інозем.
представництв; Іст. клуб "Планета". Вип. 21. - К.:
Ген.дирекція з обслуговування іноземних
представництв, 2020. - 879, [1] с.: іл. - Бібліогр. в
кінці ст.
Монографія присвячена аналізу
сучасних тенденцій розвитку

https://cutt.ly/9RhECUk

Випуск містить такі рубрики, як «Історія
дипломатії», «Інституційна історія дипломатії
очима її учасників», «Фаховий погляд дипломата»,
«Сучасна дипломатія: концепції та реалії»,
«Геополітика в сучасному світі», «Публічна
дипломатія» та «Бібліографія».

Регіональні студії: країни БалтійськоЧорноморського простору
Регіональні студії: країни БалтійськоЧорноморського простору : підруч. для студ. вищ.
навч. закл. / [М. С. Дорошко та ін. ; за ред. М. С.
Дорошка]. - К. : Ніка-Центр, 2019. - 248,[1] с. Бібліогр.: с. 246-248. - ISBN 978-966-521-733-6.

https://cutt.ly/wRhEOao

На основі аналізу широкого комплексу
історичних , дипломатичних , політикоправових , економіко-статистичних,
природно-географічних , демографічних ,
культурологічних матеріалів подано
комплексну країнознавчу характеристику
країн Балтійсько - Чорноморського простору.

Книга – одне з найбільших чудес,
створених людиною. З тих пір, як
люди навчилися писати, свою всю
мудрість вони довіряють книгам.
Книги відкривають нам світ,
допомагають розуміти минуле,
заглянути в майбутнє.
Книга – унікальне, феноменальне
творіння людства. Ми не можемо
уявити своє життя без книги. Книги –
наші постійні супутники. Книга –
джерело знань для школяра, студента,
кожної людини. Книга – наш
найкращий порадник у всіх життєвих
ситуаціях і для школяра, і для зрілого,
досвідченого мужа. Недарма в народі
кажуть: книга вчить як на світі жить;
хто багато читає, той багато знає.

Чекаємо вас за адресою:
м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1
Наукова бібліотека Інституту міжнародних відносин

