
 

До вашої уваги пропонуємо 

літературу з колекції 

Людмили Леонідівни 
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Якщо вас зацікавлять матеріали 
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літературу на будь-яку іншу тему 
 

 

 



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. Ку-

ценко ; 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. Да-

нилова] ; 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. 

 

 

 

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. Вайсфельд, І. В. Доцин, Л. В. Сло-

бодянюк [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.  



 

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. 

 

 


