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Прес-реліз 

Презентація книги Віри Валлє «Влада і свобода. 

Реквієм за Нікколо Мак’явеллі ». 

 

Віра Валлє (Потєхіна) – доктор філософії у галузі економіки (PhD). Магістр права (Київський 

національний економічний університет, м. Київ); Школа бізнесу ім. Р. Сміта, Мерілендський 

університет (Коледж Парк, США).  

У 2007 р. закінчила аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України 

(м. Київ). З 2000 по 2004 рр. стажувалася у Російсько-українській юридичній групі, Торгівельно-

економічній місії при Посольстві України в США, Суді США з розгляду федеральних скарг (U. S. 

Court of Federal Claims) і фундації «Україна — США» (U. S.–Ukraine Foundation) (Вашингтон, США). 

Авторка книг «Інтелектуальна власність» (2008), «Спадок Джеймса І та королеви Анни: охорона 

інтелектуальної власності у часі й просторі» (2010), «Парадокси права інтелектуальної власності» 

(2010), «Competition Law: International Practice and Ukraine» (2012), «Корупція: роздуми після 

Майдану» (2016), «Жага свободи» (2017), «Корупція. Занепад соціального капіталу» (2018). 

На Х1Х Всеукраїнській виставці-форумі « Українська книга на Одещині» в 2018 році успішно 

презентувала свою книгу «Корупція. Занепад соціального капіталу». 

Ось що сказала авторка про свою нову книгу, яка вперше в Україні буде презентуватися саме в 

Одеській національній науковій бібліотеці: «Ми - свідки трансформації влади: переродження її у 

нову форму, набуття нею нового змісту. Ми спостерігали крах імперій; ми - очевидці "кольорових" 

революцій, що час від часу спалахують на Земній кулі. Ми бачили падіння могутніх корпорацій-

гігантів і дивуємось злету оригінальних стартапів. 

Людина з її прагненнями, пристрастями і тривогами, схильністю до добра і зла творить долю 

людства. Притаманне їй прагнення свободи, яке знаходить грунт для реалізації у сучасному світі, 

визначає зміни у владі». 

Книга безперечно буде корисною представникам владних структур, юристам, НДО та громадським 

активістам. 

 

Під час презентації відбудеться зустріч з доктором юридичних наук, професором, президентом 

видавничої організації Юрінком Інтер Ковальським Віктором Семеновичем. 

 Місце проведення: Одеська національна наукова бібліотека (вул. Пастера, 13), Відділ 

міжнародних проектів, перший поверх головного корпусу ОННБ. 

Дата проведення: 8 червня 2019 р., 14.00 – 15.00 

 


