
 

 

До вашої уваги пропонуємо видання, 
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 

 

 

  



Федчишина В. В. Основи судової бухгалтерії : навч. 

посібник / В. В. Федчишина ; ДФС України, Університет ДФС 

України. – Ірпінь, 2019. – 220 с. 

У підручнику розглянуто питання методики і техніки 

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 

відповідно до чинного законодавства та нормативних актів. Значну 

увагу приділено питанням призначення і проведення 

інвентаризації, документальної ревізії та судово-економічної 

експертизи. 

 

Бабіченко В. Корпоративні фінанси: сучасна парадигма 

розвитку : монографія / В. Бабіченко. – Київ : «ИД» Виниченко, 

2014. – 551 c. 

Розкрито генезу, еволюцію та багатоаспектну проблематику 
функціонування корпоративних фінансів. Досліджено питання, пов'язані 

з теорією функціонування і розвитку фінансів корпорацій як 
інституційного та соціально-економічного феномена сучасного 

фінансового господарства. Здійснено комплексний аналіз діяльності 
провідних корпорацій світу. Розглянуто питання, що стосуються 
безпосередньо прийняття фінансових рішень: фінансове рахівництво та 

фінансове планування, контроль, оцінювання капіталу, визначення його 
ціни та структури, дивідендна політика тощо. Досліджено позиції корпорацій на світовому 

ринку капіталів, питання діалектики їх взаємодії з державою. 

 

Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ 

століття : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (17-19 лютого 2016 року, м. Львів) / відп. ред. 

С. М. Аржевітін ; Асоціація українських банків, ДВНЗ 

«Університет банківської  справи», ДВНЗ «КНЕУ 

ім. Вадима Гетьмана», КНУКіМ, та ін. – Київ, 2017. – 523 с. 

Науковці зосередили увагу на таких напрямах: 
Феномен суспільної довіри. 
Соціокультурні чинники формування суспільної довіри . 

Роль держави у формуванні простору суспільної довіри. 
    Довіра в економічних та грошово-кредитних відносинах. 

 

Хвесик М. А. Економіка природокористування: вектори 

розвитку / М. А. Хвесик ; НАН України, ДУ «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України». – К., 2019. – 398 с. 

У монографії на основі багаторічних наукових досліджень 

автора і вчених ІЕПСР НАН України вперше у системній формі 

презентовано нові результати, які стосуються надзвичайно 

актуальних проблем економіки природокористування та сталого 

розвитку. 



Коваленко А. О. Стратегічне планування сталого 

розвитку України / А. О. Коваленко ; НАН України, ДУ 

«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

НАН України». – К. : ПрофКнига, 2018. – 424 с. 

У монографії висвітлено теоретичні засади стратегічного 

планування сталого розвитку, розкрито методологічні основи 

сталого розвитку економіки в природоресурсному та 

екомодернізаційному вимірах, вивчено особливості стратегічного 

планування сталого розвитку на сучасному етапі, досліджено 

територіальний аспект стратегічного планування сталого розвитку 

та обґрунтовано організаційно-економічні механізми стратегічного планування 

сталого розвитку в Україні. 

 

Сакаль О. В. Інституціональні трансформації у сфері 

землекористування : монографія / О. В. Сакаль ; НАН України, 

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України». – К. : ПрофКнига, 2018. – 478 с. 

У монографії викладено теоретико-методологічні засади 

забезпечення екологічно й економічно ефективного 

землекористування в умовах поглиблення інституціональних 
трансформацій, які базуються на фундаментальних положеннях 

інституціональної економіки, теорії добробуту, екологічної 

економіки, теорії управління і менеджменту, концепціях сталого розвитку та 

загальної економічної вартості. 

 

Падалка А. М. Теорія та практика виконання 

процесуальних гарантій у кримінальному процесі  : монографія / 

А. М. Падалка. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 

158 с. 

Монографія присвячена розкриттю перспективних положень 

та вирішенню практичних питань у сфері забезпечення 

процесуальних гарантій виконання обов’язків учасниками 

кримінального провадження. 

Дікань Л. В. Державний аудит : підручник / Л. В. Дікань, 

О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова ; МОН України, ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – 412 с. 

У посібнику розкрито теоретичні та організаційні засади 

державного аудиту. Розглянуто особливості методики державного аудиту, 
який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба України та 
Рахункова палата України. Посібник устаткований необхідними 

рисунками, таблицями, контрольними запитаннями та завданнями, а 
також практичними завданнями, побудованими з урахуванням умінь, що 

повинні бути сформовані у студентів для успішної професійної діяльності 
в майбутньому. 



Вступ до публічного адміністрування : навч. посібник / 

Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко, Л. Ю. Гордієнко та ін. ; за заг. 

ред. докт. екон. наук, професора Гавкалової Н. Л. ; МОН 

України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – 382 с. 

Викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти 
створення та розвитку публічного адміністрування. Подано 

візуалізований теоретичний матеріал, що у вигляді схем і таблиць 

значно полегшує вивчення студентами даної дисципліни, заощаджує 

час, сприяє засвоєнню й запам'ятовуванню. Наведено завдання до 

самостійної роботи студентів за темами навчальної дисципліни у 

вигляді тестів і практичних завдань, виконання яких дозволить закріпити отримані 

теоретичні знання та здобути професійні компетентності у сфері публічного 

адміністрування . 

 

Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, 

проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції за міжнародною участю (15 березня 

2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. П. Гураля, проф. 

О. Сушинського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. – 148 с. 

Матеріали збірника присвячені розробці проблематики 
децентралізації публічної влади. Виокремлено певні проблемні 

питання концепції та практики децентралізації в Україні. Для 

науковців і практиків із питань конституційного та 

адміністративного права, державного управління та місцевого 

самоврядування, політиків, народних депутатів України та 

депутатів місцевих рад, працівників органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також для слухачів і студентів, які навчаються за 

спеціальностями право та публічне управління та адміністрування. 

 


