
 

Від контролю до культури якості : 

перезавантаження процесів забезпечення якості в 

українській вищий школі : практ. посіб. / за ред. С. 

Гришко, Т. Добка, О. Кайкової та ін. – Львів : 

Компанія «Манускрипт» , 2014. – 168 с. 

Посібник містить методичні результати діяльності 

консорціуму Темпус-проекту «Національна система 

забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої 

освіти TRUST)», які спрямовані на розробку та 

впровадження процедур забезпечення якості вищої освіти 

в Україні на основі принципу «об’єднання через довіру». 

Учасники консорціуму довели, що необхідною умовою 

забезпечення якості вищої освіти в Україні є створення 

прозорості, неупередженості та достовірності всіх процедур у цій 

сфері. 
 

Курбатов С. Феномен університету в контексті 

часових та просторових викликів : монографія. – Суми 

: Університетська книга, 2014. – 262 с. 

У монографії проаналізовано основні проблеми, 

пов’язані з перспективами розбудови університету 

світового класу в Україні. Досліджено сучасну вищу 

освіту та трансформації феномену університету у 

контексті становлення «суспільства знань». Також йдеться 

про нові тенденції розвитку та форми сучасної 

університетської освіти в умовах соціально-економічних, 

культурних, екзистенціальних та технологічних реалій 

ХХІ століття.  

 

 

 

 

 

Білінгвальна освіта в контексті сучасного 

розвитку інтеграційних проектів : збірник матеріалів 

міжвузівської науково-практичної конференції. – 

Ірпінь : Національний університет ДПС України , 

2010. – 137 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Публічна влада та управління : принципи і 

механізми реалізації : Монографія / за заг. ред. Нижник 

Н. Р. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432 с. 

 У монографії розглянуто теоретичні засади публічної 

влади та управління. Розглянуто зміст правової держави та 

публічного управління. Особливу увагу приділено ролі та 

значенню кадрів системи публічної влади та державного 

управління. Розглянуто реалізацію державної влади через 

механізми та збалансованість повноважень, 

децентралізацію і деконцентрацію, адміністративний 

договір та інше.  

 

 

 

 

 

Нижник Н. Р. Участь громадян в охороні 

громадського порядку та державного кордону в 

Україні : історія та сучасність : монографія / Н. 

Р.Нижник, А. М. Долгополов, О. В. Муза. – К. : 

Четверта хвиля, 2012. – 190 с. 

Монографія висвітлює питання участі громадян в 

охорони громадського порядку та державного кордону в 

Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День пам’яті і день перемоги: історико-правові 

аспекти другої світової війни: збірник тез доповідей 

науково-практичної конференції / Міністерство освіти 

та науки України, Національний університет 

державної податкової служби України. – Вінниця : 

ТОВ «Нілан-ЛТД» , 2015. – 148 с. 

Друга світова війна, в якій взяла участь 61 країна 

світу, серед них і Українська республіка, що входила до 

складу СРСР, належить до числа тих подій, що визначили 

маршрут світової історії другої половини ХХ сторіччя.  

 

 

 



 

 

Джунь О. П. Чорні роки Миргородщини. 

Свідчення очевидців. – Миргород : ТОВ 

«Видавництво Миргород» , 2014. – 88 с. 

Голодомор 1932-1933 років – масовий, навмисно 

організований радянською владою голод, що призвів до 

багатомільйонних людських втрат. Ця книга – спроба 

зробити перший крок для збереження пам’яті про 

безневинно убитих на Миргородщині жорсткою 

більшовицькою системою. 

 

 

 

 

 

 

Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури : збірник наукових праць : вип. 

ХХХІІ. – К. : Міленеум , 2014. – 400 с. 

У збірнику зібрані наукові праці з таких питань: 

Загальнотеоретичні питання 

Проблеми культурології: історичні та сучасні розвідки 

Морально-естетичні проблеми сучасності 

Художня творчість як об’єкт естетико-мистецтвознавчого 

аналізу 

Філософія культурно-мистецької освіти: сучасні 

методології та практики  

 

 

 

 

 

 

Коляда В. И., Назаренко А. Г. Введение в 

социологию. Краткий очерк теории и практики в 

конспективном изложении. – Запорожье : ЧП «АА 

Тандем» , 2009. – 176 с. 

Отличительной особенностью книги состоит в 

том, что в ней авторы рассматривают не только «чистую 

теорию», но и примеры прикладного, практического 

применения социологической теории. 
 

 

 

 

 



 

Фискальный механизм реализации 

экономического потенциала государства : 

[монография] / Б. А. Букач, Т. А. Верезубова, Е. С. 

Вылкова, Л. М. Гаевская, А. А. Гуменный ; ред. : 

А. Д. Данилов ; Киев. экон. ин-т менеджмента. – К. 

: ДКС центр, 2014. - 180 c.  

Исследована сущность и составляющие 

экономического потенциала государства. Рассмотрен 

потенциал предприятия как составляющая 

экономического потенциала государства. Изучены 

элементы фискального механизма и их взаимосвязи. 

Дана оценка фискального механизма налоговых 

реформ Кеннеди - Джонсона. Проанализированы 

местные бюджеты как составляющая фискального механизма 

реализации экономического потенциала территорий. Освещены проблемы 

фискального механизма реализации экономического потенциала государства. 

Акцентировано внимание на влиянии механизма реализации налогового 

потенциала рынка ценных бумаг и роли страхового рынка в системе реализации 

экономического потенциала государства. Обсуждены вопросы необходимости 

исследования роли финансовых посредников в реализации инвестиционной 

составляющей экономического потенциала. 

 
 


