
Бюджетная система : Беларусь, Украина : 

учебник для высших учебных заведений / [авт. кол. 

: И. А. Еремеева, Ю. Л. Грузицкий , И. Н. Жук и 

др.] ; под общ. ред. Ю. В. Пасичника. – Ирпень : 

Изд-во НУГНСУ , 2013. – 550 c.  

Этот учебник является первым изданием на 

территории Беларуси и Украины, в основу которого 

положено сущность, структура, механизм 

функционирования, нормативно-правовую базу, 

финансовые ресурсы бюджетной системы Беларуси и 

Украины. Структура учебника сформирована с 

учетом ознакомления с теоретическими массивами 

информации функционирования бюджетной системы в 

указанных странах. Издание рассчитано прежде всего на 

студентов, а также государственных служащих, чья работа связана с 

бюджетными процессами. 

   

Варналій З. С., Бугай Т. В., Онищенко С. В. 

Бюджетний процес в Україні : стан та проблеми 

інституційного забезпечення : монографія / З. С. 

Варналій, Т. В. Бугай, С. В. Онищенко. – Київ : 

ПолтНТУ , 2014. – 270 c.  

Досліджено теоретичні та практичні питання 

формування і розвитку інституційного забезпечення 

бюджетного процесу в Україні. Розкрито зміст 

бюджетного процесу, визначено принципи та 

узагальнено зарубіжний досвід його організації. 

Проаналізовано інституційне забезпечення зазначеного 

процесу в Україні та охарактеризовано сучасний стан 

його складових: інституційно-правової та інституційно-

організаційної.  

 

Економічні аспекти управління природними 

ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах 

децентралізації влади в Україні / Нац. акад. наук 

України, Держ. установа «Ін-т економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН 

України» ; [за наук. ред. М. А. Хвесика, С. О. Лизуна]. 

– Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 71 с. 

У роботі досліджено поняття і сутність 

децентралізації влади та субсидіарності в наданні 

публічних послуг. Обґрунтовано економічні аспекти 

управління природними ресурсами в умовах 

децентралізації як необхідні чинники реалізації 

соціальних прав громадян на місцевому рівні.  



 

 

Інтеграція України в Європейський 

інформаційний простір: виклики та завдання. – К. : 

ФОП Клименко 2014. – 212 с.  

У монографії аналізуються загальноєвропейські 

стандарти розвитку інформаційного суспільства та 

зобов’язання України, щодо проведення правової 

реформи з метою інтеграції в європейське 

інформаційне суспільство. 

 

 

 

 

 

 Інформаційна складова державної політики та 

управління : монографія / Соловйов С. Г., та ін. ; заг. 

ред. Грицяк Н. В.; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Каф. інформ. політики та 

електрон. урядування. – Київ : К.І.С., 2015. – 320 с. 

Монографія містить результати наукових 

досліджень у межах виконання НДР «Інформаційна 

складова державної політики та управління». 

Розкривається зміст ключових понять, висвітлюються 

особливості державного управління в умовах 

інформаційного суспільства, окреслюються його 

проблеми та перспективи. 

 

 

 

Коломоєць Т. О., Кеберник А. В.  Експертиза в 

адміністративно-юрисдикційній діяльності : актуальні 

питання теорії та практики : монографія / Т. 

О.Коломоєць, А. В. Кеберник ; за заг. ред. д-ра юрид. 

наук, проф. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – 

Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 219 с. 

У монографії комплексно розглянуто теоретичні та 

практичні питання наукової експертизи в 

адміністративно-юрисдикційній діяльності. Проаналізо-

вано історіографію дослідження експертної діяльності в 

адміністративно-юрисдикційному процесі у правовій 

доктрині. Визначено сутність, поняття та специфічні 

ознаки наукової експертизи в адміністративно-

юрисдикційній діяльності 



 

Коломоєць Т. О., Аганіна А. О. Перепідготовка, 

підвищення кваліфікації державних службовців за 

законодавством України : сучасний стан правового 

регулювання та пріоритети адаптації до 

законодавства ЄС. – Запоріжжя : ЗНУ , 2014. – 196 с. 

У монографії досліджено адаптацію вітчизняного 

законодавства про підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації державних службовців до 

законодавства ЄС із визначенням його загальноправових 

та історико-правових аспектів. Визначено суб'єктів 

адаптації зазначеного вітчизняного законодавства, 

запропоновано розглядати їх як цілісну систему з 

усталеними внутрішніми та зовнішніми зв'язками 

горизонтального та вертикального характеру.  

 

Косович В. М. Удосконалення нормативно-

правових актів України : техніко-технологічні 

аспекти : монографія. – Львів : Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2015. 

– 568 с.  

У монографії проведено теоретико-практичне 

дослідження можливостей удосконалення нормативно-

правових актів та визначено їх структурні елементи. 

Визначено місце концепції проекту нормативно-

правового акта та концепції нормативно-правового акта 

у правотворчому процесі. Розглянуто чинники, які 

здатні забезпечити створення якісної концепції 

нормативно-правового акта.  

 

Лобунець Т. В. Механізми регулювання 

інвестиційного процесу в корпоративному секторі 

національної економіки : монографія – К. : ДІЯ, 

2012. – 230 с. 

Корпоративний сектор економіки в системі 

інституційних секторів є сукупністю корпоративних 

підприємств і їх об’єднань, що становлять базовий 

сегмент національного господарства, який, реалізуючи 

інвестиційні проекти, здійснює ринкове виробництво 

товарі і послуг та задовольняє споживчі потреби 

суспільства. Таке бачення проблеми дає можливість 

визначити структуру корпоративного сектору його 

місце в економіці країни та участь в інвестиційному 

процесі.  



Мацелюх Н. П. Історія економіки та економіч-

ної думки. Політична економія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка : навч. посібник / Н.П. Мацелюх, І. 

А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : 

Центр учбової літератури, 2014. – 382с.  

У посібник включено : логічно-тезовий виклад 

питань з навчальних дисциплін «Історія економіки та 

економічної думки», «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка»; тренінг для 

закріплення та самоперевірки отриманих знань, який 

включає завдання щодо аналізу основних показників 

економічного розвитку України, тести; список 

рекомендованої літератури.  

 

 

 

Фінансова безпека в системі забезпечення 

національних економічних інтересів : проблеми і 

перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 21-22 травня 2015. – 

Полтава : ПолтНТУ,2015. – 262 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сіцінська М. В. Демократичний цивільний 

контроль над сектором безпеки і оборони України : 

монографія / М. В. Сіцінська ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2014. – 

364 с.  

Одним із принципів забезпечення національної 

безпеки України, а також одним із основних напрямів 

державної політики у сфері державного управління 

сектором безпеки і оборони України законодавством 

визначено демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією та правоохоронними органами 

держави.  Відкритість для цивільного контролю є 

одним із основних принципів діяльності усього сектору 

безпеки і оборони України. Реалізація даного принципу 

передбачається серед основних заходів щодо розвитку інституту 

національного сектора безпеки і оборони України.  



 

Політична економія. Частина 1. Загальні засади економічного 

розвитку : навч. поcібник / Н. П. Мацелюх, І. О. Максименко – К. : ЦУЛ, 

2014. – 168 с. 

 

Політична економія. Частина 2. Загальні основи ринку. Суб’єкти 

ринкової економіки : навч. поcібник / Н. П. Мацелюх , І. О. Максименко 

– К. : ЦУЛ, 2014. – 160 с. 

 

Політична економія. Частина 3. Економічний 

розвиток. Сучасні економічні системи. Світове 

господарство : навч. поcібник / Н. П. Мацелюх , І. О. 

Максименко – К. : ЦУЛ , 2014. – 168 с. 

У посібник включено: структурно-модульну схему 

навчальної дисципліни «Політична економія»; план 

вивчення кожної теми; питання, що розглядаються на 

лекціях та їх логічно-тезовий виклад; питання для 

самостійного опрацювання та коментар до них; теми 

рефератів; плани семінарських занять та коментар до 

питань, що не розглядалися на лекціях та не вивчалися 

самостійно; списки рекомендованої літератури; 

тренінги для закріплення отриманих знань по кожній темі 

(тести, запитання, завдання, задачі); завдання для «економічної 

розминки» на лекціях по кожній темі; варіанти контрольної роботи за темами 

другого модуля. Навчальний посібник буде корисним студентам денної та 

заочної форми навчання, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, 

усім, хто цікавиться політичною економією. 



Основи економічної науки : навч. посібник / 

Мацелюх Н. П., Розум О. М., Максименко І. 

А.,Теліщук М. М. – К. : Центр учбової літератури , 

2013. – 326 с. 

У посібник включено: перелік теоретичних питань 

та коментар до них; мікроекономічні та макроекономічні 

графічні моделі та пояснення до них; завдання щодо 

аналізу динаміки основних показників розвитку 

економіки України; список рекомендованої літератури; 

тренінг для закріплення та самоперевірки отриманих 

знань, який включає тести, запитання, завдання, задачі.  

 

   

 

 

Роль Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини у забезпеченні прав, свобод і законних 

інтересів людини і громадянина : монографія / [А. Є. 

Шевченко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Марцеляка. – 

Донецьк : Видавництво «Ноулідж» , 2011. – 366 с.  

В навчальному посібнику розкривається роль 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини (інституту омбудсмена) в забезпеченні 

основних прав і свобод людини та громадянина, 

дається історія виникнення цього інституту в Швеції, 

характеризуються різноманітні моделі інституту 

омбудсмена в інших країнах. Конституційно-правовий 

статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини висвітлюєrься через розкриття організації його 

діяльності, повноважень; гарантій діяльності. 

 

Сліпченко С. О. Особисті немайнові право-

відносини щодо обороноздатних об’єктів : 

монографія. – Х. : Діса плюс , 2013. – 552 с. 

Монографія присвячена проблемі визначення 

місця правовідносин, що виникають із приводу 

нематеріальних благ, особисті немайнові права на які 

забезпечують соціальне буття учасників цивільних 

відносин, у системі правовідносин цивільних. У ній 

досліджуються питання характеристики нематеріальних 

благ, умови їх оборотоздатності, суб’єктний склад і 

зміст цих правовідносин. У роботі широко 

представлено теоретичні погляди на природу і функції 

об’єктів особистих немайнових прав.  


