
 

 

Бачун О. В. Правовий статус суб'єктів 

адміністративного судочинства: монографія / 

О. В. Бачун ; наук. ред. А. О. Селіванов. – К. : 

Логос, 2009. – 114 с.  

У своїй монографії «Правовий статус 

суб’єктів адміністративного судочинства» автор 

розкриває процесуальний статус суб’єкта в 

судочинстві через важливу правову категорію – 

«правосуб’єктність». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайка Л. В. Вербальні конфлікти: 

комплексний лінгвістичний аналіз (на 

матеріалі англійської мови) : монографія. – 

Ірпінь: НУДПСУ, 2014. – 272 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічний і соціальний розвиток 

України в ХХІ столітті, національна візія та 

виклики глобалізації : збірник тез доповідей 

Дванадцятої Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 

березня 2015 року). – Тернопіль: Астон, 2015. – 

320 с. 

Збірник тез доповідей укладено за 

матеріалами Дванадцятої Міжнародної  науково-

практичної конференції молодих вчених. 

 



 

Система ключових індикаторів 

результативності діяльності органів 

Міністерства доходів і зборів України : 

монографія / [Бридун Є. В., Вдовиченко А. М., 

Зубрицький А. І ., Кирилюк І. В., Маланушенко 

Є. Л., Серебрянський Д. М.] ; за заг. ред. А. М . 

Вдовиченка. – К.: Алерта, 2013. – 336 с. 

У монографії обґрунтовано потребу в 

оцінюванні результативності організацій 

публічного сектору економіки в умовах 

зростання динамічності світової економіки. 

Проведено порівняння особливостей оцінювання 

організацій публічного та  

 

 

Степанов О. П. Формування і розвиток 

інноваційного бізнесу в Україні : монографія. – 

К.: Юристконсульт, 2014. – 336 с. 

Значна увага приділена аналізу складових 

інноваційного розвитку – наукових, 

технологічних, соціально-економічних інновацій 

та формуванню відповідного середовища 

розвитку інноваційного бізнесу. Призначено для 

студентів вищих навчальних закладів, науковців, 

які досліджують інноваційну діяльність, діловим 

людям, аспірантам, викладачам і широкому колу 

читачів, яких цікавлять проблеми розвитку 

бізнесу в Україні на інноваційній основі. 

 
 

Піцкевич В. В. Адміністративно-правове 

забезпечення ліцензованої діяльності у сфері 

паливно-енергетичного комплексу України : 

монографія. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 204 с. 

Досліджено історію ліцензованої діяльності 

у сфері паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) 

України. Розкрито загальну характеристику ПЕК 

країни. Обгрунтовано доцільність використання 

поняття «ліцензована діяльність» у правовій 

системі України. Проаналізовано ліцензування та 

ліцензію у сфері вітчизняного ПЕК. 

Охарактеризовано механізм, визначено коло 

суб'єктів і запропоновано шляхи вдосконалення 



 

адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері 

ПЕК України. 

 
 

Практикум з інформатики з 

використанням MS Office 2010: навч. 

посібник / Одинець В. А., Мостіпан О. І., 

Ратушняк Т. В та ін. – Ірпінь: НУДПСУ, 

2014. – 538 с. 

Навчальний посібник містить інструкції до 

проведення практичних робіт з інформатики і 

охоплює такі теми: «Системне забезпечення 

інформаційних процесів», «Комп’ютерна 

безпека та захист інформації», «Мережні 

технології», «Основи веб-дизайну», «Експертні 

і навчальні системи» з використанням пакета 

прикладних програм MS Office 2010. 

 

 

 

 

Трансформація акцизної політики України 

політики України : монографія / В. І. 

Коротун, С. С. Брехов, Н. В. Новицька та ін. 

; за заг. ред. Коротуна В.І. – Ірпінь : 

НУДПСУ, 2015. – 404 с. 

У монографії представлено дослідження 

теоретичних положень формування та 

реалізації акцизної політики держави, її місця 

та ролі в системі державного регулювання 

економіки. На основі проведеного аналізу 

кращих світових практик акцизного 

оподаткування та оцінки сучасного стану 

реалізації акцизної політики в Україні 

розроблено напрями трансформації акцизної 

політики з позиції реалізації фіскального та 

регулюючого потенціалу акцизного оподаткування.  

 
 

 


