
І КВАРТАЛ 

 

 

Шевченкіана / упоряд. Л. Голота, Є. Букет. – К.: 

Український пріоритет, 2011. – 320 с. – (Бібліотека «Слова 

Просвіти» ; кн. 5). 

П’ята книжка «Бібліотеки «Слова Просвіти» присвячена Генію 

і Пророку українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. 

Відомі в Україні науковці, шевченкознавці, політичні та 

громадські діячі, письменники, культурологи, діячі мистецтв 

впродовж 16 років публікують на шпальтах тижневика «Слово 

Просвіти» свої глибокі аналітичні розвідки про Тараса 

Григоровича, його творчість, значення Великого Кобзаря для 

сучасної України. Найкращі з них увійшли до книжки. 

 

Сиротенко В. П., Суровцева Р. Ф. Історія 

української літератури XX сторіччя та методика її 

викладання / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева Р. Ф. : 

навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2012 – 392 с. 
Посібник «Історія української літератури ХХ ст.» носить 

комплексний характер, складаючись із двох великих блоків: 

історія української літератури ХХ сторіччя та методика її 

викладання. Відповідно кожен з блоків розбито на модулі, 

як-от: «Формування модерністських напрямків у літературі 

кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Українське літературне 

Відродження», «Методика викладання української 

літератури як наука», «Література ХХ століття як шкільний 

предмет» тощо.  

 

Бобир О. Етикет учителя : навч.-метод. посіб. – Київ 

: Ленвіт, 2004. – 192 с. 

Навчально-методичний посібник знайомить майбутніх 

учителів із основними правилами сучасного етикету. 

Сформульовані вони дохідливо, чітко й лаконічно. Читачі 

мають можливість познайомитися з історією виникнення й 

розвитку етикету, починаючи із зародження народних звичаїв та 

ритуалів. 

 

  



 

 

 

Човган В. О. Обмеження прав в'язнів: правова 

природа та обгрунтування : монографія / В. О. Човган. – 

Харків : Права людини, 2017. – 608 с. 
У монографії пропонується авторське розуміння правової 

природи обмежень прав в’язнів та започатковується 

багатоаспектна теоретична дискусія з цього 

приводу. Проаналізовано та критично оцінено відповідні 

міжнародні стандарти: практику ЄСПЛ, стандарти 

Європейського комітету з запобігання катуванням, м’яке право 

ООН та Ради Європи. Розглянуто та прокоментовано існуючі 

стандарти обмежень прав в’язнів Франції, США, Канади, 

Великобританії, Бельгії та Нідерландів.  
 

Ukraine Fulbriht at 25:1992-2017. 25-ліття 

програми імені Фулбрайта в Україні. – К. : АДЕФ-

Україна, 2017. – 256 с. 
Ювілейне видання відтворює 25-літню історію 

Програми імені Фулбрайта в Україні. У ньому зібрані всі 

есеї випускників Програми, що слугують промовистою 

ілюстрацією того, що ми вже звикли йменувати 

«фулбрайтівським досвідом» у його конкретнолюдському 

особистісному вимірі. 

Тож запрошуємо ознайомитися з можливостями, що їх 

пропонує Програма для професійного й особистісного 

зростання. 

 

 

Ігнатко Н. Організаційно-правові основи 

становлення системи дізнання митних органів 

Української держави (середина ХVІІ – початок ХХІ ст.) : 

монографія / Н. Ігнатко. – К. : «Топ-Левел», 2017. – 160 с. 

Монографія є комплексним дослідженням зародження, 

розвитку і функціонування правового інституту – інституту 

дізнання національних митних органів у системі зв’язків зі 

становленням і розвитком основних форм української 

державності та права.  

 

  



 

 

 

Левченко В. П. Ринок небанківських фінансових 

послуг України : теорія, методологія, практика : 

монографія / В. П. Левченко ; Державна фіскальна 

служба України, Університет державної фіскальної 

служби України. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 430 с. 

Монографію присвячено дослідженню проблем становлення 

та розвитку ринку небанківських фінансових послуг, теоретичних 

і організаційно-методологічних засад його оцінки. Розроблено 

методичні засади оцінювання рівня відкритості страхового ринка 

України, визначення рівня впливу глобалізаційних процесів на 

інституційно-сегментарне реформування ринку небанківських 

фінансових послуг та ідентифікації рівня 

конкурентноспроможності фінансових посередників.  

 

Правові інструменти справляння податків в Україні: 

окремі види та шляхи їх удосконалення : монографія / 

Т. М. Кравцова, Ю. В. Божко, Т. В. Гречана ; за заг. ред. 

д.ю.н., проф. Т. М. Кравцової. – Суми : Видавничо-

виробниче підприємство «Мрія-1», 2016. – 284 с. 

Монографію присвячено дослідженню окремих правил 

інструментів справляння податків в Україні: адмініструванню 

податків, виконанню податкового обов’язку, вирішенню 

податкових спорів за допомогою адміністративного 

судочинства. 

 

Precedent UA – 2016 / В. Лутковська, В. Щепоткіна, 

В. Капустинський, Ю. Бабантли [та ін.] ; Укр. 

Гельсінгська спілка з прав людини. – К. : КВЦ, 2017. – 

326 с. 

Українська Гельсінська спілка з прав людини представила 

результати дослідження «Precedent UA – 2016». В ньому 

розглядалася практика національних судів щодо застосування 

рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). 

 

  



 

 

 

Актуальні проблеми соціально-економічного 

розвитку європейських країн: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, 31 жовтня 2014 р., 

Черкаси / МОН України, департамент бюджетної 

політики Черкаського міськвиконкому, Черкас. держ. 

технологічний ун-т та [ін.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 124 

с.  

Основною метою конференції є вирішення стратегічних 

питань розвитку фінансової науки, вдосконалення податкової, 

інвестиційної політики, інвестиційної привабливості регіонів, 

галузей і підприємств, інтенсифікації інтеграційних процесів. 

 

 

 

Грущинська Н. М. Міжнародна спеціалізація 

національної економіки в умовах глобальної 

конкуренції / Н. М. Грущинська. – К., 2013. – 460 с. 
Монографія є доповненням книги автора «Міжнародна 

спеціалізація економіки України в умовах технологічних 

трансформацій», 2011 року видання. До оновленої праці 

внесені питання дослідження: методичних підходів до 

визначення ефективності міжнародної спеціалізації в 

інтеграційно-дезінтеграційних умовах міжнародного поділу 

праці, інтеграційного чиннику формування міжнародної 

спеціалізації національної економіки. 

 

 

Карлін М. І. Світові офшорні центри : навч. посіб 

/ М. І. Карлін ; МОН України, Східноєвроп. нац. ун-т  

ім. Лесі Українки. – К. : Кондор, 2015. – 424 с. 

У посібнику проаналізовано понад 60 типових та 

нетипових офшорів Європи, Азії, Америки, Африки та Океанії. 

Розкрито специфіку функціонування офшорних підприємств та 

установ (фінансових,інвестиційних, страхових, банківських, 

трастових, торгових, судноплавних) в офшорних зонах різних 

країн світу та в залежних юрисдикціях. 

 

  



 

 

 

Карлін М. І. Управління державними фінансами /  

М. І. Карлін, О. В. Борисюк ; МОН України, 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. 

– 273 с. 

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні й 

практичні засади управління державними фінансами в 

демократичному суспільстві, аналізуються особливості 

управління окремими ланками державних фінансів в Україні з 

урахуванням досвіду інших країн, пропонуються шляхи 

вирішення існуючих в нашій країні проблем у формуванні й 

використанні коштів бюджетів різних рівнів, в оподаткуванні 

доходів юридичних та фізичних осіб. 

 

 

Бєлкін Л. М. Забезпечення законності в 

діяльності органів виконавчої влади : 

адміністративно-правовий вимір : монографія /  

Л. М. Бєлкін. – Ужгород : ФОП Бреза, 2014. – 552 с. 
У монографії досліджується проблематика 

забезпечення законності у діяльності органів виконавчої 

влади. Дослідження здійснюється крізь призму природної 

схильності ієрархічних бюрократичних структур до свавілля, 

обмеження якого забезпечується встановлення режиму 

правової законності. 

 

 

 

Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку / 

В. І. Куценко ; під ред. Б. М. Данилишина ; НАН України, 

Рада по вивченню продуктивних сил України. – К. : 

Наукова думка, 2010. – 735 с. – (Проект «Наукова книга»). 

У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні засади 

дослідження соціального вектора розвитку економіки, здійснено 

комплексний аналіз соціально-економічних перетворень, які 

відбуваються на сучасному етапі в Україні та її розділах. 

 

  



 

 

 

 

Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики : зб. наук. праць / Мін-во юстиції України, 

Харків. наук.-дослідний ін-т судових експертиз ім. засл. 

проф. М. С. Бокаріуса, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого. – Харків : Право, 2017. – Вип. 17. – 512 с.  

Видання містить матеріали чергового, сімнадцятого випуску 

збірника «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики». 

Висвітлено сучасні проблеми криміналістики та найактуальніші 

питання проведення різних видів судових експертиз і застосування 

спеціальних знань у судочинстві. 

 

 

Проблеми розвитку фінансової системи України та 

шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін,  

Ю. В. Шулик, А. В. Кулай, Н. В. Вишневська [та ін.] ; за 

ред. М. І. Карліна ; МОН України, Східноєвроп. нац. ун-

т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-друк, 2014. – 364 с.  
У монографії досліджено теоретичні й практичні проблеми 

функціонування таких складових фінансової системи України, 

як суспільні фінанси, фінанси суб'єктів господарювання, 

фінансовий ринок. 

 

 

 

Фискальное регулирование циклических 

колебаний в экономике: теория и практика : монография 

/ [кол. авт. ; под. ред. А. Д. Данилова] ; МОН, молодежи и 

спорта Украины, Киев. эконом. ин-т менеджмента. – К. : 

2013. – 196 с. 

В монографии представлены результаты исследования 

особенностей фискального регулирования циклических 

колебаний в экономике. Исследован опыт Украины и России. 

 

  



 

 

 

Клинтон У. Дж. Моя жизнь / пер. с англ. – Москва : 

Альпина Бизнес Букс, 2005. – 1088 с. 

Книга Билла Клинтона – это история реальной жизни 

выдающейся личности, талантливой и противоречивой, 

рассказаная со всей прямотой и откровенностью. Это 

неординарная книга, написанная неординарным человеком. 

 

 

 

 

 

Новий Завіт: популярна енциклопедія / Ж. Мюссе 

; худож. : К. Адам, Н. Барон [та ін.]. – К. : Махаон-

Україна, 2009. – 260 с. – Серія «Популярна 

енциклопедія»). – (Серія «Культура і традиції»). 
Ця енциклопедія знайомить з історією створення Нового 

Завіту. Читачі дізнаються багато цікавого про побут, звичаї, 

традиції, релігійні вірування і духовні шукання жителів 

Палестини і Риму епохи зародження християнства. В 

енциклопедії розповідається про життя і діяння Ісуса Христа, 

розкривається суть Його вчення, наводяться тексти основних 
євангельських сюжетів і притч і пояснюється їх зміст.  

 

 

 

Старий Завіт: популярна енциклопедія / Ж. Мюссе ; 

худож. : К. Адам, Н. Барон [та ін.]. – К. : Махаон-

Україна, 2009. – 260 с. – Серія «Популярна 

енциклопедія»). – (Серія «Культура і традиції»). 
Ця енциклопедія в популярній формі знайомить із змістом 

Старого Завіту. Читачі дізнаються про народи біблейських 

земель, їх царів і героїв. Книга освітлює події з історії 

цивілізацій далекого минулого – Єгипту, Ізраїлю, Вавілонії, 

Ассірії і відкриває сенс повного драматизму і мудрості 

якнайдавніших притч людства.  

 

  



 

 

 

 

Праотча сторона у межириччі Десни і Трубежа : 

нариси історії Броварського краю від стародавніх часів і 

до ХХ ст. / ред. кол. : Л. А. Вайсфельд, І. В. Доцин,  

Л. В. Слободянюк [та ін.] ; наук. ред. П. Кононенко. – 

Бровари : Водограй, 2003 . – Кн. 1. – 272 с. – (Броварська 

минувшина). 

Відомі історії Броварщини широко відтворюють прадавню 

історію рідної землі від часу зародження на теренах Броварського 

краю, еволюцію людини, роду і родини, всі найзначиміші 

суспільно-економічні та інші трансформації, а також 

адміністративно-територіальні зміни в державному устрої. 

 

Літописна скарбниця : нариси історії Броварського 

краю (радянський період та доба незалежності України) / 

ред. кол. : Л. А. Вайсфельд, І. В. Доцин, Л. В. Слободянюк 

[та ін.] ; наук. ред. П. Кононенко. – Бровари : Водограй, 

2003 . – Кн. 2. – 640 с. – (Броварська минувшина). 

Авторитетні краєзнавці та науковці вперше 

якнайширше відтворюють історію Броварського району, 

починаючи від 1917 року й закінчуючи вереснем 2003 року, 

розповідають про суспільно-політичне, економічне, культурно-

мистецьке та спортивне життя краю. 

 

Історія поселень Броварського краю : від 

стародавніх часів і до сьогодення / ред. кол. : Л. А. Вай-

сфельд, І. В. Доцин, Л. В. Слободянюк [та ін.] ; наук. ред. 

П. Кононенко. – Бровари : Водограй, 2003. – Кн. 3. – 640 с. 

Численний авторський колектив уперше широкомасштабно 

відтворює історію сіл Броварського району, починаючи від 

стародавніх часів і до початку 2003 року, розповідає про 

найвідоміших уродженців краю та їхні славні здобутки.  

  



 

 

 

 

Яковинець А. І. Тактика розслідування фінансових 

злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зоні 

пільгового оподаткування компаній : навч.-практ. посіб. /  

А. І. Яковинець, А. М. Падалка ; Держ. фіскальна служба 

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

2017. – 78 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», 

т. 91). 
 У навчальному посібнику розглядаються основні механізми 

діяльності іноземних компаній, особливо поширені схеми їх 

використання для махінацій у сфері державних фінансів, містяться 

найбільш значимі рекомендації з практичного застосування слідчими, 

керівниками органів досудового розслідування, а також іншими 

співробітниками правоохоронних органів методики розслідування 

фінансових злочинів, вчинених із використанням іноземних компаній, 

зареєстрованих на територіях із пільговим оподаткуванням. 

 

Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і 

технології: управління знаннями : навч. посіб. / В. М. Ан-

тоненко, С. Д. Мамченко, Л. В. Рогушина ; Держ. 

фіскальна служба України, Нац. ун-т держ. податкової 

служби України. – Ірпінь, 2016. – 212 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 52). 
Навчальний посібник присвячений сучасним інформаційним 

системам і технологіям управління знаннями. Він містить теоретичні 

відомості, які можна використати у лекційних заняттях, та лабораторні 

роботи для набуття практичних навичок і закріплення теоретичних 

знань. 

 

Ратушняк Т. В. Програмування мовою JAVA : 

практикум / Т. В. Ратушняк ; Держ. фіскальна служба 

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

Ірпінь, 2017. – 212 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ», т. 12). 
Навчальний посібник розкриває теоретичні відомості про 

загальні та спеціальні принципи програмування, модульний принцип 

розробки програм, принципи роботи з інтегрованою системою мови 

програмування і основні складові інтегрованого середовища розробки 

NetBeans, типові алгоритмічні конструкції, етапи розробки програм, 

методи структурного, модульного та об'єктно-орієнтованого 

програмування, призначення та особливості об'єктно-орієнтованого 

програмування на прикладі мови Java, поняття об'єкта та класу, 

графічні можливості мови програмування Java. 

 

  



ІІ КВАРТАЛ 
 

 

 

 

Андрущенко В. Л. Морально-етичні імперативи 

податків та оподаткування (західна традиція) : 

монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. – Київ : 

Алерта, 2013. – 384 с. 
У монографії розкрито поняття та інститути оподаткування 

морально-етичного характеру, корені яких у державах Заходу сягають 

щонайменше двотисячолітньої давності, походять з духовних надр 

іудейсько-християнської цивілізації. Розкрито виникнення й сутність 

традиційних західних уявлень про оподаткування, особливо тих із них, 

які мало висвітлені у вітчизняній фінансовій літературі. 

 

 

 

 

Банківська система / М. І. Крупка, Є. М. Ан-

друщак, І. В. Барилюк, Вишивана Б. М. та ін. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 510 с. 
Висвітлено сутність банківської системи та її роль у 

фінансовій системі держави. Розглянуто діяльність банківських 

установ як суб'єктів ринкового середовища. Відображено 

інструменти та методи банківського впливу на економічні 

ресурси та управління ризиками. 

 

 

 

 

Галунько В. В. Людина і держава : монографія / В. В. Га-

лунько – Київ : Університет «Україна», 2014. – 158 с. 

У монографії сформовано новітню теорію держави економічно 

активних громадян, яка має стати чинником соціального прогресу. 

Призначається для політиків, економічно активних осіб, права яких 

порушуються державою, а також учених, аспірантів і студентів, які 

досліджують аналізовану проблематику. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Грушко В. Фінансова безпека бізнесу: податковий 

аспект / В. Грушко, С. Лаптєв, Л. Кошембар. – Київ : 

КРОК, 2010. – 256 с. 

Розглядаються питання сутності проблеми фінансової 

безпеки бізнесу, класифікуються та систематизуються основні 

елементи механізму фінансової безпеки суб'єктів господарювання. 

 

 

 

 

Дідківська Г. В. Сімейне неблагополуччя в системі 

детермінантів злочинності неповнолітніх в Україні ; 

Державна фіскальна служба України, Університет 

державної фіскальної служби України. – Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2017. – 202 с. 

У монографії вперше досліджено сімейне неблагополуччя та його місце 

в системі детермінантів злочинності неповнолітніх, особливості 

проблем сучасної сім'ї, причинного комплексу криміногенних факторів 

сімейної сфери і механізму їх впливу на злочинність неповнолітніх. 

 

 

Інновації у фінансовій сфері : монографія / за ред. 

Опаріна В. М. ; МОН України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 

Інститут фінансово-інноваційних досліджень – Київ : 

КНЕУ, 2013. – 444 с. 

У монографії комплексно досліджено необхідність, перспективи і 

ризики впровадження в Україні інноваційних технологій та інструментів 

в управлінні державними і корпоративними фінансами на фінансовому і 

страховому ринках. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Корінько М. Д. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, 

методологія, організація : монографія / М. Д. Корінько,  

Г. Б. Тітаренко. – Київ : Клякса, 2009. – 472 с. 

Монографія ґрунтується на проведеному дослідженні застосування 

оцінки в бухгалтерському обліку суб'єктів господарювання. 

 

 

 

 

 

Кравченко В. І. Фінанси місцевого 

самоврядування України: проблеми становлення (1989-

2001) / В. І. Кравченко ; Інститут управління і 

самоврядування. – К. : ВД «КМ Academia», 2001. – 460 с. 

Дане видання є збіркою вибраних публікацій у регіональних та 

центральних засобах масової інформації та наукових виданнях 

доктора економічних наук, заслуженого економіста України 

В.І.Кравченка. Головна увага в цих публікаціях зосереджена на 

проблемах становлення фінансів місцевого самоврядування в Україні, 

інституту місцевого самоврядування в цілому, на питаннях бюджетної 

і податкової реформ. Аналізуються також проблеми формування 

державної території України, адміністративно-територіального 

устрою, регіональної політики. 

 

Наукові дослідження: економіко-математичний 

напрям / за ред. проф. Пасічника Ю. В. ; МОН України, 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Класичний приватний ун-т 

Черкаський державний технологічний університет – 

Київ : ЦУЛ, 2016. – 725 с. 

Цей підручник є подальшим узагальненням та доповненням до 

підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій за останні 

десять років. У логічній послідовності та доступній для користувачів 

формі висвітлені всі складові наукового дослідження, зокрема 

використання математичних методів дослідження, обґрунтування 

ефективності дослідження тощо. 

 

 

 



 

 

 

Особенности развития регионов Украины в новых 

экономических условиях : материалы четвертой 

всеукраинской научной web-конференции молодых 

ученых, 7 марта 2013 г. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. 

– 307 с. 
Материалы конференции представлены в виде разделов, 

характеризующих современные тенденции развития регионального 

маркетинга, развитие Полтавской области как социально-

экономического комплекса, управление развитием предприятий как 

социально-экономических систем, проблемы и перспективы 

экономического развития предприятий Криворожского региона и 

Прикарпатья. 

 

 

Погорлецкий А. И. Экономика и экономическая 

политика Германии в ХХ веке / А. И. Погорелецкий. – 

СПб : Изд-во Михайлова В. А., 2001. – 685 с. 
Впервые в российской научной литературе представлен 

обстоятельный анализ истории экономики, экономической 

политики и экономической мысли Германии в ХХ веке. 

Подробно рассмотрены немецкие хозяйственные реформы и 

основные концепции, лежащие в их основе.  

 

 

 

 

 

Самсонова О. О. Студентське наукове товариство 

вищого навчального закладу: управлінський аспект : 

наук.-метод. посіб. О. О. Самсонова. – Донецьк : Азов’є, 

2013. – 445 с. 
У науково-методичному посібнику визначено теоретико-

методологічне підґрунтя управління діяльністю студентського 

наукового товариства вищого навчального закладу; викладені основи 

формування дієвої управлінської команди студентського наукового 

товариства (СНТ) вищого навчального закладу; розкриті основи 

підготовки та проведення різноманітних організаційно-масових форм 

діяльності студентського наукового товариства вищого навчального 

закладу. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих 

учених економічних спеціальностей / О. Б. Мрихіна,  

В. М. Чубай, М. Б. Найчук-Хрущ, П. Г. Ільчук та ін. – 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 228 

с. 

Розглянуто можливості вітчизняних молодих учених економічних 

спеціальностей реалізувати освітні, наукові та дослідницькі ініціативи 

у зарубіжних закладах науки і освіти; проаналізовано окремі 

програми підтримки молодих науковців у розрізі країн світу. 

 

 

 

Збірник нормативно-правових документів з питань 

організації навчання іноземців та їх перебування в Україні 

/ МОН, молоді та спорту України, Український державний 

центр міжнародної освіти України – Київ : УДЦМОУ, 

2012. – 372 с. 

У книжці зібрані всі нормативні акти з питань організації 

навчання іноземців та їх перебування в Україні. 

 

 

Монетарная власть в современном мире. Кто бросит 

вызов доллару? : монография / Вишневский В. П., Вишневс- 

кая Е. Н., Матюшин А. В., Шелудько Н. М. ; под ред. В. П. Виш-

невского и Н. М. Шелудько ; НАН Украины ; Ин-т экономики и 

прогнозирования НАН Украины. – Киев : Академпериодика, 

2017. – 200с. 
 

Исследованы теоретические и прикладные аспекты трансформации 

монетарных механизмов развитых стран (США и ЕС) и крупных 

эмерджентных экономик (Китая и России) в условиях глобальной 

финансовой нестабильности. Большое внимание уделено анализу 

использования инструментария денежно-кредитной политики в целях 

стимулирования экономического роста после мирового финансово-экономического кризиса. 

 

 



 

 

 

 

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста : монографія: у 2 т. – Том 1 : Системний 

підхід до інвестиційного забезпечення соціально-

економічного розвитку міста ; за заг. ред. д.е.н. А. О. Єпі-

фанова і д.е.н. Т. А. Васильєвої – Суми : ДВНЗ «УАБС 

НБУ», 2009. – 270 с. 

У монографії викладено концептуальні засади та 

запропоновано практичні механізми удосконалення 

інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку 

міста. 

 

 

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста : монографія: у 2 т. – Том 2 : Інструменти 

інвестиційного забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста ; за заг. ред. д.е.н. А. О. Єпіфанова і д.е.н.  

Т. А. Васильєвої – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. –  

264 с. 
 

У монографії викладено концептуальні засади та 

запропоновано практичні механізми удосконалення 

інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку 

міста. 

 

 

Козьменко С. Гамбургский сет : трилогия. 

Руководство по написанию и защите диссертаций /  

С. Козьменко – Сумы : Университетская книга, 2007. – 

352 с. 
Первая книга трилогии представляет собой своеобразный 

самоучитель для человека, решившего связать свою жизнь с 

научной деятельностью, в том числе, подготовить и зищитить 

диссертационную работу. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. посіб. для осіб, які виявили 

бажання стати адвокатом : у 17 кн. – Київ : Ін Юре, 2017. 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» у 17 книгах - унікальне видання, яке є 

невід'ємним елементом підготовки до здачі адвокатського іспиту. 

Підготовлене провідними науковцями Вищої школи адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України, членами Громадської організації «Ліга професорів 

права», практикуючими адвокатами та вченими у сфері права; 

Відповідає Програмі складення кваліфікаційного іспиту, затвердженій рішенням Ради 

адвокатів України від 22 лютого 2016 року № 68; 

охоплює орієнтовні відповіді на питання усного іспиту за основними напрямами; 

включає зразки складення процесуальних документів, які включені до програми 

письмового кваліфікаційного іспиту; 

Видання «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» включає в себе наступні книги: 

Книга 1 «Нормативно-програмні матеріали». 

Книга 2 «Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність». 

Книга 3 «Правила адвокатської етики». 

Книга 4 «Конституційне право». 

Книга 5 «Цивільне право». 



Книга 6 «Цивільне процесуальне право». 

Книга 7 «Кримінальне право». 

Книга 8 «Кримінальне процесуальне право». 

Книга 9 «Господарське та господарське процесуальне право». 

Книга 10 «Законодавство про працю». 

Книга 11 «Житлове право». 

Книга 12 «Сімейне право». 

Книга 13 «Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне 

судочинство». 

Книга 14 «Бюджетне, податкове та митне законодавство». 

Книга 15 «Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)». 

Книга 16 «Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод». 

Книга 17 «Складення процесуальних документів». 

 

 

ІІІ КВАРТАЛ 
 

 

 

Кагамлик С. Р. Церковні адвокати України кінця XVII-

XVIII ст. у захисті Православної церкви в умовах 

російського централізму / С. Р. Кагамлик ; НААУ, Центр 

досліджень адвокатури і права, Київський національний 

ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : КВІЦ, 2017. – 548 с. – 

(Серія «Загальна історія адвокатури», т. 2) 

У книзі вперше представлено цілісне дослідження 

церковної адвокатури України кінця XVII-XVIII ст. в історичному 

контексті. Автором з’ясовано сутність поняття церковного 

адвоката стосовно даного періоду, простежено його формування 

та еволюцію в російському імперському просторі, особливості 

діяльності архієрейських та монастирських адвокатів як на теренах 

України, так і столичних міст Російської держави на прикладах провідних церковних 

інституцій. Змодельовано соціальний портрет і життєві стратегії тогочасного церковного 

адвоката за допомогою біобібліографічних довідок і текстів неопублікованих архівних 

документів, які предметно доповнюють видання.  

 

  



 

Брехуненко В., Синяк І. Адвокати в судочинстві 

ранньомодерної Української держави – Гетьманщини /  

В. Брехуненко ; НААУ, Центр досліджень адвокатури і 

права, Інститут української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського. – К. : КВІЦ, 2017. – 432 с. – (Серія 

«Загальна історія адвокатури», т. І) 

У книзі досліджуються адвокатські практики, притаманні 

судовій системі ранньомодерної Української держави – 

Гетьманщини. Проаналізовано законодавче поле адвокатської 

діяльності, простежено функції адвокатів у судовому процесі. 

З’ясовано персональний склад та соціальне походження адвокатів, 

відтінено ознаки становлення професійної адвокатури. На прикладі 

аналізу низки судових справ показано особливості адвокатської 

майстерності у часи Гетьманщини.  

 

Адвокати і правники – діячі Легіону Українських 

січових стрільців: біографічний альбом / упоряд. І. Б. 

Василик, О. С. Лугова, Б. В. Луговий ; НААУ, Центр 

досліджень адвокатури і права. – К. : КВІЦ, 2015. – 160 с. 

У книзі представлено імена адвокатів, правників та 

студентів права, які брали участь у створенні, формуванні та 

діяльності професійної української армії – Легіону Українських 

січових стрільців. Подано спогади адвокатів і правників – 

учасників відомих боїв, відтворено стрілецькі пісні, які увійшли 

до національної пісенної спадщини України.  

 

 

Гуль О. Адвокатська та громадсько-політична 

діяльність Володимира Загайкевича (1876-1949) / О. Гуль ; 

НААУ, Центр досліджень адвокатури і права. – К. : КВІЦ, 

2017. – 192 с. – (Серія «Адвокатська біографістика») 

У Монографії досліджено громадсько-політичну діяльність 

Володимира Загайкевича. Відтворено основні віхи його біографії, 

проаналізовано адвокатську працю на західноукраїнських землях та 

еміграції, участь в національно-визвольних змаганнях 1914-1923 рр., 

охарактеризовано організаційно-політичну діяльність в Українському 

національно-демократичному об`єднанні, розкрито особливості 

редакторсько-публіцистичної та парламентської діяльності.  



Костюк О. А. Адвокатська та громадсько-

політична діяльність Степана Барана (1879-1959) / О. А. 

Костюк ; НААУ, Центр досліджень адвокатури і права. – 

К. : КВІЦ, 2016. – 280 с. – (Серія «Адвокатська 

біографістика») 

У монографії досліджено діяльність Степана Барана – 

відомого адвоката, політичного діяча, публіциста першої 

половини ХХ ст. Простежено формування його світогляду, 

охарактеризовано перші політичні кроки в Українській 

національно-демократичній партії, проаналізовано державотворчу 

роботу в роки української революції, визначено основні напрями 

політичної діяльності у міжвоєнний період ХХ ст. З`ясовано роль в 

УНДО, його парламентській діяльності, ставленні до проблеми 

української еміграції на посаді голови уряду УНР.  

 

Пілевич О. Формування професійної культури 

майбутніх фахівців з фінансів і кредиту в культурно-

освітньому середовищі : метод. рекомендації / О. Піле-

вич ; Академія педагогічних наук України, Інститут 

проф.-тех. Освіти. – К. : ТОВ «Видавничий центр 

«Логос Україна», 2017. – 112 с. 

У методичних рекомендаціях висвітлено особливості 

професійної підготовки майбутніх фахівців з фінансів і кредиту 

в культурно-освітньому середовищі коледжу. Проведено аналіз 

категоріально-понятійного апарату, представлена організаційна 

структура культурно-освітнього середовища коледжу. 

 

Тенденції та перспективи формування 

професійної лексики : доповіді VIІІ Міжвузівського 

науково-практичного семінару, присвяченого 

питанням функціонування професійного мовлення, 

лінгвокультурологічному та соціокультурному 

аспектам філології ; ДФСУ, Університет ДФСУ, 

Навчально-науковий інститут гуманітарних наук. – 

Ірпінь : УДФСУ. – 2018. – 308 с. – (випуск VIII) 

 

 

 



ІV КВАРТАЛ 
 

Шевченко А. Є., Тішаков М. П. Правові засади 

діяльності ДАІ УРСР у 1943-1953 рр. (на прикладі 

Донбасу) : монографія / А. Є. Шевченко, М. П. Тішаков ; 

МВС України, Донецький юридичний інститут – Київ : 

Леся, 2013. – 280 с. 

У поданій роботі автор на основі опрацювання 

різноманітних матеріалів архівних установ МВС України на 

регіональному та загальнодержавному рівні обрав за мету 

висвітлення маловідомих правових основ функціонування 

Державної автомобільної інспекції УРСР у царині боротьби 

з аварійністю в перші повоєнні роки. 

 

Механизм стимулирования взаимных инвестиций 

Республики Беларусь и государств – членов Евразийского 

экономического союза / Е. В. Преснякова, Т. С. Матейчук, 

Е. В. За-йцева ; под ред. Е. В. Пресняковой. – Минск : Ин-т 

экономики НАН Беларуси, 2017. – 179 с. 

В книге рассмотрены подходы к формированию механизма 

стимулирования взаимных инвестиций Республики Беларусь и 

государств – членов Евразийского экономического союза на 

основе совершенствования внешнеторговой деятельности, 

развития промышленного сотрудничества, применения 

налоговых и финансовых инструментов, формирования единого 

рынка государственных заказов.  

 

Венгер Ю. В. Державна політика в сфері 

стандартизації в умовах євроінтеграції України: 

адміністративно-правовий аспект : монографія / В. В. Ве-

нгер, Т. М. Кравцова ; за заг. ред. д.ю.н., проф. 

Кравцової. – Суми : видавничо-виробниче підприємство 

«Мрія-1», 2018. – 158с. 

Монографія присвячена дослідженню принципів 

державної політики у сфері стандартизації в Україні, подано 

рекомендації щодо адаптації законодавства України у сфері 

стандартизації до норм Європейського Союзу. 

 

 

 



 

 

Академик В. Г. Гусаков : к 65-летию со дня рождения 

и 40-летию научной и творческой деятельности / Нац. акад. 

наук. Беларуси ; сост. : А. В. Кильчевский и др. – Минск : 

Беларуская навука, 2018. – 454 с. – (Серия «Люди 

белорусской науки»). 

В настоящем издании представлены основные итоги 

научной, научно-организационной, педагогической и 

общественной деятельности доктора экономических наук, 

профессора, академика Национальной академии наук Беларуси, 

заслуженного деятеля науки Республики Беларусь Владимира 

Григорьевича Гусакова.  

 

 

Рейнольдс Д. Л. Залишаючи рідний дім. 

Надзвичайне життя Петра Яцика. / Д. Л. Рейнольдс ; 

переклад з англійської М. Сороки. – Кам’янець-

Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 304 с. 

Книга «Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя 

Петра Яцика» знайомить читача з невідомими фактами з 

життя одного з найуспішніших українських іммігрантів 

Канади, бізнесмена та мецената. 

 

 

Ukraine country profile / American Chamber of 

Commerce in Ukraine, Horizon Park Business Center. – 

Kyiv, 2018. – 158 p. 

 

 

 


