
 

До вашої уваги пропонуємо видання подарованої 

літератури, які надійшли до бібліотеки. 

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам 

допоможуть підібрати не тільки запропоновану 

літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. Усі ці різнорідні 

матеріали створено в найважливіший період новітньої української 

історії – з 1987-го по 2011-й, активним учасником яких був автор. 

Дмитро Павличко подає важливі свідчення й документи, що дають змогу простежити 

етапи пробудження й розвитку національної свідомості нашого народу. Також видання 

розкриває еволюцію настроїв і поглядів самого письменника, напрями його громадської 

роботи та центральний мотив політичних писань Дмитра Павличка – оборону української 

мови як духу національної незнищенності, неповторності й державності. Аналізуючи 

досягнення й помилки патріотичних сил у період становлення української державності, 

автор задає курс для нових поколінь, що прагнуть побудувати демократичну, зорієнтовану 

на Європу Українську державу. Перший том містить матеріали, створені в 1987-2000 

роках. 

Павличко Д. Українська національна ідея : статті, 

виступи, інтерв'ю, документи : в 2-т. / Д. Павличко. 

– К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2012. – Т. 2. 

– 848 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. Другий том містить 

матеріали, створені у 2001-2011роках. 

 

Павличко Д. Амбасадор : статті, виступи, інтерв'ю. 

Документи / Д. Павличко. – К. : Основи, 2014. – 541 с. 

«Амбасадор» – збiрник виступiв, iнтерв'ю, статей, щоденників Д. 

Павличка iз лiт перебування на дипломатичнiй роботi у Братиславi 

(1995-1998) та Варшавi (1999-2001). У своїй дипломатичній 

діяльності Д. Павличко виступає як речник, захисник та аналітик 

ідеї інтеграції України до Європейського Союзу і НАТО. На цій 

основі Д. Павличко спрямовував зарубіжну політику України на 

поглиблення політичних, економічних, культурних зв'язків із 

Вишеградською групою держав – Польщею, Угорщиною, Чехією 

та Словаччиною. 



 

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. Скрипник, 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. 

 

 

Судова експертиза: зб. норм.-прав. актів : станом на 

01.10.2015 / Всеукр. громадська організація 

«Незалежна наук.-дослідна експертна спілка (ВГО 

ННДЕС). – К. : ТОВ Вид-во «Сова», 2015. – 344 с. 

З 2014 року прийнято багато нових і внесено зміни до чинних 

нормативно-правових актів, що регулюють судову експертизу. Ці 

зміни, недостатня обізнанність широкого кола замовників 

судових експертиз у питаннях залучення судового експерта до 

проведення судової експертизи, необхідність систематизації 

законодавства в галузі судової експертизи. Це видання настільний 

посібник для судових експертів, буде корисним для прокурорів, 

слідчих, суддів та студентів ВНЗ.  

 

 



Реформування податкової системи України : сучасні 

виклики та орієнтири : монографія / авт. кол. : П. В. 

Пашко, Л. Л. Тарангул, Ю.І. Аністратенко, В. Р. Біла 

[та ін.] ; за заг. ред. : П. В. Пашка, Л. Л. Тарангул. - К. 

: ТОВ «Новій друк», 2015. – 570 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 29). 

Монографія присвячена вивченню теоретико-методологічних та 

практичних та аспектів реформування податкової системи. 

Визначено стратегічні вектори розвитку податкової системи 

України з урахуванням глобалізаційних та інтеграційних 

процесів. 

 

Бащук О. Ю. Математика для економістів. Вища 

математика. Ч. 1. : Лінійна алгебра. Аналітична 

геометрія / О. Ю. Бащук, В. О. Клименко, В. О. 

Клименко ; за заг. ред. О. Ю. Бащук. - Ірпінь: 

видавництво НУДПСУ, 2016. – 126с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 51). 

Навчальний посібник складено на основі досвіду роботи 

авторів відповідно до типових програм для вищих навчальних 

закладів економічного профілю для підготовки фахівців на базі 

ОКР молодшого спеціаліста. 

 

Гарбовський Л. А. Кримінальний процес України : 

навч.посіб. / Л. А. Гарбовський, П. В. Цимбал, А. Л. 

Сизоненко / Нац. ун-т держ. податкової служби 

України. - 2-ге вид., випр. й доп. – Ірпінь : НУДПСУ, 

2015. - 428 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні., т.47). 

Навчальний посібник побудований відповідно до навчальної 

програми з курсу «Кримінальне процесуальне право України», 

який вивчається студентами вищих юридичних навчальних 

закладів України, зокрема на юридичному факультеті 

Університету Державної податкової служби України, та з 

урахуванням положень Болонської декларації, до якої приєдналась Україна. 

 

 



Позняков С. П. Адміністративно-правове сприяння 

соціально-економічному розвитку в Україні : 

теоретико-метологочні засади : монографія / С. П. 

Позняков ; Нац. ун-т держ. податкової служби 

України. - Ірпінь : НУДПСУ, 2015.-502 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні., т.41). 

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади 

адміністративно-правового регулювання господарських 

відносин. На основі сучасних теоретико-методологічних  

підходів у сфері філософії, антропології права, соціологіі, теорії 

соціально-економічного розвитку, глибокого доктринального 

аналізу розвитку сучасної загальної теорії права, теорій 

конституційного та адміністративного права розкрито сутність, надано поняття, визначено 

мету, завдання, принципи, структуру елементів нового методу адміністративно-правового 

регулювання господарських відносин в Україні. 

 

 

Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. 

в 2 ч. / Л. Б. Шостак, А. А. Олешко, О. І. Дікарєв, О. 

С. Бадрак ; Нац. ун-т держ. податкової служби 

України. – Ірпінь, 2015. – Ч. 1. – 490 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні., т.40). 

 

 

 

 

Міжнародні економічні відносини : нав. посіб. : в 2 

ч. / Л. Б.Шостак, А. А. Олешко, О. І. Дікарєв, О. С 

О. Бадрак ; Нац. ун-т держ. податкової служби 

України. – Ірпінь, 2015. – Ч. 2. – 218 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні, т. 40). 

У навчальному  посібнику розкрито основні питання теорії, 

методології та практики міжнародних економічних відносин.  

 


