
 

До вашої уваги пропонуємо 

літературу з колекції Людмили 

Леонідівни Тарангул, подаровану 

Дмитром Олександровичем 

Тарангулом 

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 

   

  



Андрущенко В. Л. Морально-етичні імперативи податків 

та оподаткування (західна традиція) : монографія /  

В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. – Київ : Алерта, 2013. –  

384 с. 
У монографії розкрито поняття та інститути оподаткування морально-

етичного характеру, корені яких у державах Заходу сягають щонайменше 

двотисячолітньої давності, походять з духовних надр іудейсько-

християнської цивілізації. Розкрито виникнення й сутність традиційних 

західних уявлень про оподаткування, особливо тих із них, які мало 

висвітлені у вітчизняній фінансовій літературі. 

 

 

 

 

Банківська система / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак,  

І. В. Барилюк, Вишивана Б. М. та ін. – Львів : ЛНУ  

ім. І. Франка, 2012. – 510 с. 

Висвітлено сутність банківської системи та її роль у фінансовій системі 

держави. Розглянуто діяльність банківських установ як суб’єктів 

ринкового середовища. Відображено інструменти та методи банківського 

впливу на економічні ресурси та управління ризиками. 

 

 

 

 

Галунько В. В. Людина і держава. – Київ : Університет 

«Україна», 2014. – 158 с. 

У монографії сформовано новітню теорію держави економічно активних 

громадян, яка має стати чинником соціального прогресу. Призначається 

для політиків, економічно активних осіб, права яких порушуються 

державою, а також учених, аспірантів і студентів, які досліджують 

аналізовану проблематику. 

 

 

 

 

 

Грушко В. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект / 

В. Грушко, С. Лаптєв, Л. Кошембар. – Київ : КРОК, 2010. – 

256 с. 

Розглядаються питання сутності проблеми фінансової безпеки бізнесу, 

класифікуються та систематизуються основні елементи механізму 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 

 

 



Дідківська Г. В. Сімейне неблагополуччя в системі 

детермінантів злочинності неповнолітніх в Україні ; 

Державна фіскальна служба України, Університет 

державної фіскальної служби України. – Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2017. – 202 с. 

У монографії вперше досліджено сімейне неблагополуччя та його місце в 

системі детермінантів злочинності неповнолітніх, особливості проблем 

сучасної сім’ї, причинного комплексу криміногенних факторів сімейної 

сфери і механізму їх впливу на злочинність неповнолітніх. 

 

Інновації у фінансовій сфері : монографія / за ред. 

Опаріна В. М. ; МОН України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 

Інститут фінансово-інноваційних досліджень – Київ : 

КНЕУ, 2013. – 444 с. 

У монографії комплексно досліджено необхідність, перспективи і ризики 

впровадження в Україні інноваційних технологій та інструментів в 

управлінні державними і корпоративними фінансами на фінансовому і 

страховому ринках. 

 

 

 

Корінько М. Д. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, 

методологія, організація : монографія / М. Д. Корінько,  

Г. Б. Тітаренко. – Київ : Клякса, 2009. – 472 с. 

Монографія ґрунтується на проведеному дослідженні застосування оцінки 

в бухгалтерському обліку суб’єктів господарювання. 

 

 

 

 

 

Кравченко В. І. Фінанси місцевого самоврядування 

України: проблеми становлення (1989-2001) / В. І. Крав-

ченко ; Інститут управління і самоврядування. – К. : ВД 

«КМ Academia», 2001. – 460 с. 

Дане видання є збіркою вибраних публікацій у регіональних та 

центральних засобах масової інформації та наукових виданнях доктора 

економічних наук, заслуженого економіста України В.І. Кравченка. 

Головна увага в цих публікаціях зосереджена на проблемах становлення 

фінансів місцевого самоврядування в Україні, інституту місцевого 

самоврядування в цілому, на питаннях бюджетної і податкової реформ. 

Аналізуються також проблеми формування державної території України, 

адміністративно-територіального устрою, регіональної політики. 



Наукові дослідження: економіко-математичний напрям 

/ за ред. проф. Пасічника Ю. В. ; МОН України, КНЕУ 

ім. Вадима Гетьмана, Класичний приватний ун-т 

Черкаський державний технологічний університет – Київ : 

ЦУЛ, 2016. – 725 с. 

Цей підручник є подальшим узагальненням та доповненням до 

підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій за останні десять 

років. У логічній послідовності та доступній для користувачів формі 

висвітлені всі складові наукового дослідження, зокрема використання 

математичних методів дослідження, обґрунтування ефективності 

дослідження тощо. 

 

Особенности развития регионов Украины в новых 

экономических условиях : материалы четвертой 

всеукраинской научной web-конференции молодых 

ученых, 7 марта 2013 г. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 

307 с. 
Материалы конференции представлены в виде разделов, 

характеризующих современные тенденции развития регионального 

маркетинга, развитие Полтавской области как социально-экономического 

комплекса, управление развитием предприятий как социально-

экономических систем, проблемы и перспективы экономического 

развития предприятий Криворожского региона и Прикарпатья. 

 

 

Погорлецкий А. И. Экономика и экономическая политика 

Германии в ХХ веке. – СПб : Изд-во Михайлова В. А., 2001. 

– 685 с. 
Впервые в российской научной литературе представлен 

обстоятельный анализ истории экономики, экономической 

политики и экономической мысли Германии в ХХ веке. Подробно 

рассмотрены немецкие хозяйственные реформы и основные 

концепции, лежащие в их основе. 

 

 

 

 

Самсонова О. О. Студентське наукове товариство вищого 

навчального закладу: управлінський аспект : наук.-метод. 

посіб. – Донецьк : Азов’є, 2013. – 445 с. 
У науково-методичному посібнику: визначено теоретико-методологічне 

підґрунтя управління діяльністю студентського наукового товариства 

вищого навчального закладу; викладені основи формування дієвої 

управлінської команди студентського наукового товариства (СНТ) 

вищого навчального закладу; розкриті основи підготовки та проведення 

різноманітних організаційно-масових форм діяльності студентського 

наукового товариства вищого навчального закладу. 



 

Вылкова Е. С. Управление налогообложением в 

коммерческих банках: теория и методология : монография 

/ Е. С. Вылкова, Д. А. Мизгулин. – Санкт-Петербург : 

Центр подготовки персонала ФНС России, 2012. – 224 с. 

В монографии впервые в экономической литературе всесторонне 

рассматриваются как теоретические, так и методологические вопросы 

управления налогообложением в коммерческих банках. 

 

Головкін О. В. Організаційно-правові засади державного 

контролю і нагляду у галузі охорони довкілля в Україні : 

монографія / О. В. Головкін – Кам’янець-Подільський : 

Оіюм, 2010. – 424 с. 

У монографії здійснено юридичний аналіз основних теоретичних та 

практичних проблем створення і функціонування системи державного 

контролю та нагляду у галузі охорони довкілля в Україні в умовах 

соціально-економічних та адміністративних перетворень. 

 

Жернаков М. В. Податкові спори: реформування механізмів 

вирішення : монографія. / М. В. Жернаков – Харків : Право, 

2015. – 288 с. 

У монографії досліджено природу податкових спорів, шляхи 

вдосконалення законодавства, яке регулює механізми їх вирішення; 

причини виникнення податкових спорів – як об’єктивні так і суб’єктивні; 

природу податкового конфлікту як передумови виникнення податкового 

спору та співвідношення цих категорій. 

 

 

Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених 

економічних спеціальностей / О. Б. Мрихіна, В. М. Чубай, 

М. Б. Найчук-Хрущ, П. Г. Ільчук та ін. – Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 228 с. 

Розглянуто можливості вітчизняних молодих учених економічних 

спеціальностей реалізувати освітні, наукові та дослідницькі ініціативи у 

зарубіжних закладах науки і освіти; проаналізовано окремі програми 

підтримки молодих науковців у розрізі країн світу. 

 



Збірник нормативно-правових документів з питань 

організації навчання іноземців та їх перебування в Україні 

/ МОН, молоді та спорту України, Український державний 

центр міжнародної освіти України – Київ : УДЦМОУ, 2012. 

– 372 с. 

У книжці зібрані всі нормативні акти з питань організації 

навчання іноземців та їх перебування в Україні. 

 

 

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста : монографія: у 2 т. – Том 1 : Системний 

підхід до інвестиційного забезпечення соціально-

економічного розвитку міста ; за заг. ред. д.е.н. А. О. Єпі-

фанова і д.е.н. Т. А. Васильєвої – Суми : ДВНЗ «УАБС 

НБУ», 2009. – 270 с. 

У монографії викладено концептуальні засади та запропоновано практичні 

механізми удосконалення інвестиційного забезпечення соціально-

економічного розвитку міста. 

 

 

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку 

міста : монографія: у 2 т. – Том 2 : Інструменти 

інвестиційного забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста ; за заг. ред. д.е.н. А. О. Єпіфанова і д.е.н.  

Т. А. Васильєвої – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 264 с. 
 

У монографії викладено концептуальні засади та запропоновано практичні 

механізми удосконалення інвестиційного забезпечення соціально-

економічного розвитку міста. 

 

 

 

 

Козьменко С. Гамбургский счет: Трилогия. Руководство по 

написанию и защите диссертаций / С. Козьменко – Сумы : 

Университетская книга, 2007. – 352 с. 

Первая книга трилогии представляет собой своеобразный самоучитель для 

человека, решившего связать свою жизнь с научной деятельностью, в том 

числе, подготовить и защитить диссертационную работу. 

 

 



Лукашев О. А. Теоретичні проблеми системи фінансового 

права / О. А. Лукашев ; Національна юридична академія 

України ім. Я. Мудрого – Харків : Право, 2010. – 304 с. 

У монографії розглянуто актуальні теоретичні проблеми системи 

фінансово-правової галузі. Досліджено дискусійні питання предмета 

фінансового права на сучасному етапі розвитку фінансово-правової 

науки. Проаналізовано проблеми детермінації та тенденції розвитку 

системи фінансового права, особливості фінансово-правових норм, 

інститутів і підгалузей фінансового права, а також чинники, що 

впливають на трансформацію системи фінансово-правової галузі. 

 

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на 

освіту та науку : монографія / А. О. Монаєнко ; ДПА 

України, НУДПСУ, Академія правових наук України, НДІ 

фін. права – Львів : Червона калина, 2009. – 251 с. 

У монографії досліджено філософське значення освіти та науки для 

суспільства та держави, сутність та особливості здійснення фінансової 

діяльності держави, правові основи фінансування видатків на освіту та 

науку, проведено класифікацію видатків на освіту та науку: історія та 

сучасність, розроблено пропозиції щодо удосконалення повноважень 

держави із визначення видатків на освіту та науку, досліджено 

зарубіжний досвід фінансування сфери освіти. 

 

Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її 

реалізація митними органами : монографія / Д. В. Прий-

маченко ; Державна митна служба України – 

Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 332 с. 

Монографію присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад 

формування митної політики держави та її реалізації митними органами. 

Автор з нових позицій досліджує соціальну роль та зміст діяльності 

митних органів у сучасних умовах. 

 

Прогнозування макроекономічних наслідків упровадження 

Податкового кодексу України ; за ред. д.е.н., професора 

Ф. О. Ярошенка ; ДННУ «Академія фінансового 

управління» – К : 2010. – 368 с. 
У монографії висвітлено науково-практичні питання розвитку національної 

податкової системи в умовах упровадження Податкового кодексу України. 

Обґрунтовано необхідність трансформації вітчизняної податкової системи з 

урахуванням проведення відповідної збалансованої бюджетної й соціальної 

політики. Розкрито теоретико-методологічні засади аналізу, моделювання, 

прогнозування наслідків упровадження Податкового кодексу України, впливу 

податкових новацій на макроекономічне середовище в Україні. 

 



Прокопенко В. Ю. Фінансово-кредитні інструменти на 

ринку нерухомості: теорія та практика : монографія /  

В. Ю. Прокопенко – Харків : ВПП Контраст, 2012. – 416 с. 

У монографії висвітлюються теоретико-методологічні засади 

функціонування ринку нерухомості. Ринок нерухомості 

розглядається як інституційна організована система 

економічних відносин з приводу відшкодовуваного 

перерозподілу правомочностей на нерухомість з метою 

отримання благ та вигод від нерухомості, що є імперативом 

стійкого соціально-економічного розвитку країни. 


