
 

Фондовий ринок : Підручник : у 2 кн. – кн. 2 /  

В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін. ;за 

ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 

К. : Знання, 2016. – 686 с. – (серія «Класичний 

університетський підручник») 

 

 

Трансформація кримінально-виконавчого законо-давства 

України (пенітенціарна доктрина) / І. Г. Бога-тирьов, А. І. Бо-

гатирьов, І. В. Іваньков [та ін.] ; Держ. пенітенціарна служба 

України, Ін-т кримінально-виконавчої служби. - К. : «Декор», 

2014. – 153с. 

У запропонованій доктрині подано уніфіковані моделі: основних 

засад та механізму функціонування пенітенціарної системи України, 

організаційно-правових засад організації та діяльності Державної 

пенітенціарної системи України. 

 

Ліпкан В. А. Сутність та порядок вирішення службових 

спорів : монографія / В. А. Ліпкан, О. Г. Мовчун ; за заг. ред.  

В. А. Ліпкана ; Глобальна організація союзницького лідерства, 

Академія безпеки відкритого суспільства, Академія наук вищої 

освіти України, Стратком. – К. : Вид. О. С. Ліпкан, 2017. – 312 с. 

Монографію присвячено дослідженню сутності та порядку 

вирішення службових спорів. Висвітлено сутність публічно-службових 

відносин, визначено їх місце в предметі адміністративного права. 

Сформульовано поняття службового спору, розкрито його сутність, 

здійснено класифікацію таких спорів, охарактеризовано суб'єктів 

службового спору, визначено його предмет та підстави.  

 

Павличко Д. Українська національна ідея : статті, 

виступи, інтерв'ю, документи : в 2 т / Д. Павличко. – К. : Вид-во 

Соломії Павличко «Основи», 2012. – Т. 1. – 856 с. 

«Українська національна ідея» – двотомний збірник 

політичної публіцистики відомого письменника, громадського 

діяча й політика Дмитра Павличка. До видання увійшли виступи, 

доповіді, статті, відповіді на питання журналістів, а також 

літературознавчі нариси та наукові розвідки.  

 



Павличко Д. Голоси мого життя : статті, виступи, інтерв'ю. 

Документи / Д. Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2013. – 744 с. 

У виданні зібрано найяскравіші приклади літературної та 

політичної публіцистики Дмитра Павличка в період від 1955-го до кінця 

2012 р. Тут уперше друкуються деякі листи, документи, виступи, 

видавничі рецензії на книжки, а також окремі матеріали із газет і 

журналів. «Замість щоденникових записів» – такий підзаголовок має це 

видання, що простежує життєвий шлях видатного літератора й 

громадського діяча та еволюцію його поглядів на тлі буремних подій 

української історії. 

 

Скрипник А. В. Аналіз ефективності та ризиків інновацій в 

аграрному секторі економіки України : монографія / А. В. Скри-

пник, Е. К. Букін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. – К. : ЦП «Компринт», 2016. – 343 с. 

У монографії розглядається стан впровадження інноваційних 

технологій в український аграрний сектор. Значна увага приділяється 

джерелам інновацій, що впроваджуються в аграрний сектор. 

 

 

Антонюк А. О. Моделювання систем захисту 

інформації : монографія / А. О. Антонюк ; Держ. фіскальна 

служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – 

Ірпінь : ВЦ Ун-ту держ. фіскальної служби України, 2016. – 

446с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ;  

т. 62). 

Монографія є коротким вступом до сучасної теорії захисту. 

Вона містить копмактне викладання новітн6іх методів моделювання 

та аналізу систем захисту інформації. 

 

 

Антоненко В. М. Практикум з інформаційних систем в 

економіці : навч. посіб. / В.М. Антоненко, Н. К. Сьомка ; Нац. ун-

т держ. податкової служби України. – Ірпінь : ВЦ Нац. ун-ту 

держ. податкової служби України, 2016. – 290 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні ; т. 57). 

У навчальному посібнику розглядаються приклади практичного 

використання інформаційних технологій в економіці, які базуються на 

знаннях економіки, математики, комп’ютерної техніки і програмних 

засобів. 

 



Бисага К. В. Політично значущі особи: виявлення та 

ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії): 

науково-практичні рекомендації для національної системи 

запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. – К. : Київ. ун-т  

ім. Б. Грінченка, 2017. – 200 с. 

За останні чверть століття світ пережив не один скандал, 

пов’язаний з розкраданням державних коштів особами, які стоять при 

владі, і їхнайближчим оточенням. У зв’язку з цим дії та операції публічних політиків 

потребують особливої уваги та відповідних заходів контролю з боку банківських структур і 

наглядових органів більшості країн світу.  

 

Мирошниченко Ю. М. Процесуальні та філософсько-

правові проблеми здійснення правосуддя в кримінальному 

провадженні : монографія / МОН України, Маріуп. Держ. ун-т. – 

Харків : Панов, 2017. – 200 с. 

У монографії розглянуті актуальні проблеми здійснення функції 

правосуддя в умовах змагального процесу. Визначено типологічну 

приналежність вітчизняного кримінального судочинства. 

 

 

Тенденції та перспективи формування професійної 

лексики : доповіді VII Міжвузівського науково-практичного 

семінару, присвяченого питанням функціонування професійного 

мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному 

аспектам філології / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. 

фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук, 

Каф. укр. словесності. – Ірпінь : УДФС України, 2017. – 290 с. 

 

 

 

Люборацькі (сімейна хроніка) : роман / Анатолій 

Свидницький. – К. : Знання, 2016. – 240 с. – (Класна література). 

У романі «Люборацькі» А. Свидницький (1834-1871) показав життя 

звичайної української сім’ї в середині ХІХ ст. Правдиво змальовано побут, 

працю, навчання, стосунки між батьками і дітьми. Твір написано 

колоритною мовою із широким використанням характерних для того часу 

влучних українських народних висловів.  



Лойко С. Аэропорт. Главная книга о войне, которой не 

должно было быть, и о гегоях, которые хотели жить, но 

умирали : роман / С. Лойко. – К. : Брайт Стар Паблишинг, 

2015. – 328 с. 

«Аэропорт» – это не хроника, не расследование, не летопись. Это 

художественный вымысел, основанный на реальных фактах. В книге 

много персонажей, много переплетающихся драматических сюжетных 

линий. Роман не только и не столько о войне. Он и про любовь, про 

предательство, страсть, измену, ненависть, ярость, нежность, отвагу, боль 

и смерть. Иными словами, про нашу сегодняшнюю и вчерашнюю жизнь. 

 

Ліліенталь Ф. Розслідування / Пер. з нім. В. Климченко. – 

К. : Академія української преси : Центр вільної преси, 2016. – 

135 с. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності 

Академії Української Преси). 

Розслідування вважається вищим пілотажем у професійній 

журналістиці. Фолькер Лілієнталь є визнаним майстром цієї справи. Він 

щедро ділиться німецьким досвідом журналістських розслідувань. Це 

надзвичайно цікаво для українських реалій. 

 

Рендалл Д. Універсальний журналіст / Д. Рендалл ; пер.  

М. Марченко ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : 

ТОВ «Київська типографія», 2007. – 152 с. 

Девід Рендалл – британський журналіст і газетний консультант. 

Колишній заступник головного редактора лондонської газети 

«Observer», він займався журналістикою, редакторської та лекційної 

діяльністю у Великобританії, Африці та Східній Європі. З 1992 року 

провідний лектор фінансується Європейським Союзом московських 

курсів підвищення кваліфікації молодих російських журналістів, а також 

подібних же курсів в Алмати для центральноазіатських журналістів. 

 

Основи реклами і зв'язків із громадськістю : підруч. / Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; В.Ф. Іванов, В.В. Бугрим, А.І. Бащук 

[та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. ; Ін-т журналістики 

КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : Видав.-полігр. центр «Київський 

університет», 2011. – 431 с. 

Цей підручник – перша в Україні спроба систематично відтворити теорію і 

практику сучасних соціальних комунікацій. Особлива увага приділяється 

термінології, що актуально для означеної галузі, типології реклами та зв'язків із 

громадськістю, стратегії і тактиці у цих видах діяльності, створенню рекламного 

продукту та проведенню ПР-кампанії. Розглядаються правовий, етичний, 

організаційний, науковий рівні реклами та зв'язків із громадськістю, а також 

особливості підготовки інформаційно-комунікаційних матеріалів, специфіка медіа 

рилейшнз та іміджмейкінгу. 



Иванов В. Экономическая журналистика : пособ. /  

В. Иванов, И. Полтавец, О. Хоменок. – К. : Академія української 

преси : Центр вільної преси, 2012. – 90 с. – (Бібліотека масової 

комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). 
Посібник «Економічна журналістика» має на меті дати знання про 

те, як описувати складні економічні проблеми в сучасних медіа. Він є 

підсумком серії семінарів, що проводяться Академією української преси в 

партнерстві з Фондом Фрідріха Науманна «За свободу». 

 

 

 

 

 

Грицюк І.В. Протидія розслідуванню кримінальних 

правопорушень у сфері оподаткування: теорія та практика: 

монографія / І.В. Грицюк ; Держ. фіскальна служба України, 

Нац. ун-т держ. податкової служби України – Ірпінь, 2015. – 286 

с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 48) 

У запропонованій монографії розкрито генезис поняття протидії 

розслідуванню правопорушень (злочинів) у сфері оподаткування та 

запропоновано визначення цього терміна. Виділено та згруповано типові 

форми та способи протидії розслідуванню кримінальних правопорушень у 

сфері оподаткування. 

 

 
 

English grammar for law students : навч. посіб. Для 

студентів-юристів з курсу «Іноземна мова» / Н.В. Гомон,  

Т.П. Дружченко, Н.С. Дьома[та ін.]; за заг. ред. Л.В. Онучак ; 

Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь, 2016. – 188 с. – (Серія «Податкова та 

митна справа в Україні», т. 70) 
Навчальний посібник призначений для поглиблення знань 

студентів-правників з граматики англійської мови, збільшення 

лексичного запасу фаховими термінами, а також формування навичок 

використання отриманих знань в основних видах мовленнєвої 

діяльності. 

 

Болайто Р. Інтернаціоналізація українських університетів у 

розрізі англійської мови / Р. Болайто, Р. Вест ; Британська Рада в 

Україні. – Вид-во «Сталь», 2017. – 154 с. – (Проект «Англійська 

мова для університетів». 

В цьому звіті представлено результати об’ємного та інтенсивного 

допроекторного дослідження, проведеного від імені Британської Ради та 

Міністерства освіти і науки України у 2014-2016 роках, щодо ролі та 

статусу англійської мови в п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах 

України. Звіт включає в себе опис використаної для збору даних 

методології, презентацію основних результатів дослідження та низку 

рекомендацій для подальших дій. 



Литвин В. Історія України : підручник / В Литвин ; відпов. 

ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – К. : 

Наукова думка, 2013. – 991 с. 

У підручнику дається короткий виклад перебігу історичних подій 

на території України від ранньоісторичного до ранньосередньовічного 

періодів, а також детальний розгляд історії України від середньовіччя до 

початку третього тисячоліття. Історичне буття на українській землі 

представлено у контексті соціальних і політичних змін й господарського та 

культурно-духовного розвитку й у взаємозв'язку із загальноєвропейськими 

цивілізаційними процесами. Автор не оминає гострих для української 

історії проблем, намагається осмислити їх неупереджено, академічно зважено, із 

врахуванням результатів найновіших наукових досліджень. 

 

Литвин В. М. Україна : хроніка поступу 2001-2010 /  

В. М. Литвин ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Інститут 

історії України. – К. : «Наукова думка», 2011. – 407 с. 

У хроніці зафіксовані події та явища, що засвідчують історичний 

поступ Української держави впродовж першого десятиріччя XXI ст. 

Видання розраховане на широке коло читачів. 

 

 

 

Литвин В. Історія України : у трьох томах, чотирьох книгах. 

Т. 2 : Новий час (кінець ХУНТ - початок XX ст.) /  

В. Литвин ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії 

України. – К. : Наукова думка – 2015. – 526 с. 
Другий том синтетичного викладу української історії присвячено 

модерній добі, яка в українському варіанті охоплює період від моменту 

ліквідації в Україні, в контексті цілеспрямованої асиміляторської політики 

російського уряду, національного інституту гетьманства та згасання 

української державності раннього нового часу до початку Першої світової 

війни. Це був драматичний період зламу усталених за попередньої доби 

національних державних інституцій, вироблених українським соціумом соціальної та 

економічної моделей.  
 

 

Гайдуцький Павло. НеЗабуті реформи в Україні. 1991-

2017 / Павло Гайдуцький ; «Інститут стратегічних оцінок». – К. 

: ТОВ «ДКС-центр», 2017. – 852 с. 

Ця книга про реформи реальні та успішні, які дійсно незабутні, а 

не про реформи декларативні, про які нема що згадати. Про реформи 

незабутні тими, хто їх реально проводив та домігся результатів. Про 

реформи «попередників», які не завжди були невдалими. 



 

Литвин В. Історія України : у трьох томах, чотирьох 

книгах. Т. 3 : Новітній час. 1914-2014. – Кн. перша. / В. Литвин ; 

відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – К. : 

Наукова думка 2016. – 648 с. 
Третій том (у двох книгах) синтетичного викладу української історії 

присвячений новітній добі, яка хронологічно охоплює час від початку 

Першої світової війни до сьогодення. В ньому міститься систематичний 

виклад подій і явищ, що визначали перебіг національного історичного 

процесу протягом ХХ - початку ХХІ ст. Це один із найтрагічніших періодів 

у понад тисячолітній історії українського народу, ознаменований війнами та 

революціями, спробами відновлення української державності.  

 

Мороз О.О. До булави треба голови. Так було. Так є. Як 

буде? / О. О. Мороз – К. : Парламентське видавництво, 2016. – 

592 с. 

«Я довго вагався: видавати цю підбірку, чи ні? Врешті, подумав, що вона 

буде не зайва тим, хто сам шукає відповіді на питання про те, як і чому так ми 

живемо. Бо наша дійсність - закономірний наслідок всієї попередньої політики 

влади. Сприйму і на свою адресу докори. Мовляв, ти теж був у владі. Був. Але 

матеріали, приведені тут, підтверджують: я послідовно, всі роки, проведені в 

політиці, добивався зміни курсу, яким рухалася і рухається (точніше: пливе) 

країна. Можливо, погано добивався. Тоді ті, що зуміють зробити це краще, 

зможуть скористатися цими матеріалами, іншого вибору, інших варіантів, окрім 

приведених тут, просто не існує. Глибоко в тому переконаний.» 

 

Ющенко В. Недержавні таємниці : нотатки на берегах 

пам'яті / В. Ющенко ; упоряд. О. Зінченко. – Харків : Фоліо, 

2014 – 511 с. 

«Недержавні таємниці» – це щира розмова третього Президента 

України Віктора Ющенка з відомим істориком і журналістом 

Олександром Зінченком про приватні сторінки біографії: про кохання і 

кар’єрні повороти, життя і смерть найдорожчих людей. У книжці він 

оповідає, як перетнулися долі його батьків – Андрія і Варвари, про диво 

віщих снів і гіркий полиновий хліб дитинства. У книзі порушаться 

питання й державного рівня. Наприклад, чому бандити не сидять у 

тюрмах? Чому Президент Ющенко відмовився повертати у дію 

Конституцію 1996 року? Чи планувався державний переворот у вересні 2005 року? Що 

зруйнувало таємний союз БЮТ та Партії регіонів улітку 2009 року? Чому насправді 

розпалася помаранчева команда? Що відбувалося за лаштунками Майдану? Хто і чому 

отруїв опозиційного кандидата в президенти у вересні 2004 року? Як подолати найбільшу в 

історії повоєнної Європи гіперінфляцію? Віктор Ющенко щиро і без вуалі дає відповіді на ці 

та багато інших гострих і болючих запитань. «Недержавні таємниці» – не тільки колекція 

призабутих уже фактів новітньої історії, а й захоплююча оповідь про подолання тягаря 

радянського минулого, про те, як і чому змінювалася Україна протягом останніх 60 років. 

 

 



Зборовський А. І. Історія ірпінського краю / А. І. Збо-

ровський – К. : ТОВ Видавництво «Прометей», 2017. – 228 с. 

Вперше цілісно подано історичну канву подій Української 

революції 1917-1920 рр., колективізацію, Голодомор. До цього ми мали 

лише певні уривки. Загалом книга не тільки про Ірпінь. Тут про всі 

навколишні околиці: Бучу, Гостомель, Ворзель і Коцюбинське. Цікаві 

фото, старі і сучасні. В останньому розділі коротко переповідаються усі 

інфраструктурі зміни, які сталися в місті за останні кілька років: від парків 

і доріг, до амбулаторій, майданчиків і стадіонів. 

 

 

Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в 

українському суспільстві. – К. : Pictoric, 2017. – 136 с. 

Рісіюгіс – це спільнота ілюстраторів, дизайнерів-графіків і 

художників. Вони ініціюють проекти за участі митців із різних країн, 

щоб популяризувати якісну сучасну ілюстрацію в Україні та 

закордоном, а також проводять освітні заходи. Тексти до книжки 

написали 12 українських авторів, а також троє чеських: Петр Тржешняк, 

Мартін М. Шімечка й Ондржей Кундра.  

 

 

Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / 

Н. Є. Скоробогатова ; Мін-во освіти і науки України, Нац. 

технічний ун-т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – К., 2017. 

– 248 с. 

Розкрито концептуальні засади організації бухгалтерського обліку 

на підприємстві. Наведено методику обліку необоротних активів, запасів, 

грошових коштів, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, 

власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань 

підприємства. Викладено методику складання форм фінансової звітності 

підприємства. Описано порядок складання консолідованої звітності, що 

подається за результатами діяльності групи підприємств.  

Бодров В. Г. Трансформація економічних систем : 

концепції, моделі, механізми регулювання та управління : навч. 

посіб. / В. Г. Бодров ; Укр. Академія держ. управління при 

президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с. 

У навчальному посібнику аналізуються найбільш поширені у 90-х 

рр. теорії і моделі регулювання економічних трансформацій, зіставляються 

розроблені на їх основі прогнози і алгоритми ринкових перетворень з 

реальними наслідками й проблемами економічних реформ у 

постсоціалістичних країнах. 
 

 



Северинюк Валентин. Україна козацька : іст. поема ; 

Валентин Северинюк ; худож. оформ. Лідія Чир. – Львів : 

Каменяр, 2015. – 478 с. 

В історичній поемі «Україна козацька» зображено козацьку епоху 

від її початків до сучасного відродження традицій. Поетичний текст 

супроводжено докладними науковими коментарями автора - професійного 

історика, наведено біографічні дані та згадано імена понад 400 діячів 

української, російської, польської, литовської, білоруської, турецької, 

кримськотатарської, молдавської, шведської, австрійської, французької, 

грецької, англійської, німецької, італійської тощо історії та культури.  

 

Френсіс Скотт Кей Фіцджеральд. По цей бік раю / Френсіс 

Скотт Кей Фіцджеральд ; пер. з англ. Олекси Негребецького та 

Олени Ломакіної. – К. : Знання, 2016. – 302 с. 

Перший великий твір, написаний американським письменником Ф.С. 

Фіцджеральдом (1896-1940), який відразу ж приніс йому визнання. Чарівний 

юнак, сповнений світлих мрій і надій на блискучі перспективи на початку 

роману, втративши друзів на війні, зазнавши трагедії в коханні, лишившись 

без засобів до існування, опиняється «по цей бік раю» і намагається знайти 

свій шлях у житті.  

 

Fitzgerald F. Scott. This Side of Paradise / F. Scott 

Fitzgerald. – Kyiv : Znannia, 2016. – 302 p. 

«This Side of Paradise» is the first great literary work created by the 

American writer Francis Scott Fitzgerald which immediately brought him 

universal acknowledgement. An enchanting youth, full of radiant dreams and 

hopes for the dazzling prospects at the beginning of the novel, having lost his 

friends in the war, having experienced tragedies in love, being out of means of 

subsistence, he finds himself on “this side of Paradise” and tries to find the right 

niche for himself. Such is not only the main hero’s fate but that of the author 

himself and his generation burnt by the First world war. The novel attracts the 

reader owing to its veracity and deep psychological analysis of the characters’ 

behaviour. These qualities make it interesting and topical for the readers in 

Ukraine as well as in the whole world. 


