
Навіщо нам податки. Держава як спільний 

бізнес / нариси за редакцією Наталії Ковалко 

та Віктора Мельника. – К. : ТОВ «Якабу 

Паблішинг», 2019. – 240 с.  

Ця книжка – путівник історією спільного благополуччя від 

первісних суспільств до сучасних систем оподаткування, 

укладений українськими, білоруськими, німецькими та 

чеськими фахівцями.  

 

 

Касперович Ю. В. Фіскальна безпека держави в 

умовах гібридної війни : аналітична доп. / 

Ю. В. Касперович – К. : Фенікс, 2019. – 128 с. 

Досліджено управління фіскальною безпекою держави в 

умовах гібридної війни. Охарактеризовано види 

економічних втрат через їх статистичну оцінку періоду 

гострої фази 2014-2015 рр. гібридної війни РФ проти 

України. Узагальнено вітчизняний історичний досвід 

застосування фіскальних інструментів реагування на 

гібридні загрози. 

 

Економічна безпека та фінансові розслідування: 

концепти, прагматика, інструментарій 

забезпечення : колективна монографія. / За заг. 

ред. д.е.н., доц. Вівчар О. І. ; МОН України, ТНЕУ. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 395 с.  

У колективній монографії представлено результати 

дослідження теоретичних і методичних засад економічної 

безпеки держави та господарюючих суб’єктів в сучасних 

трансформаційних умовах; обґрунтовано нормативно-

правовий базис системи економічної безпеки; визначено передумови та проблеми 

фінансових розслідувань у контексті економічної безпеки держави; узагальнено 

інституційні, організаційні та процесуальні аспекти здійснення фінансових 

розслідувань та перспективи розвитку.  

 

 

 



Юридична відповідальність за корупційні 

правопорушення : підручник / В. Я. Настюк та ін. ; 

за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Я. Настюка ; 

МОН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 512с. 

У підручнику представлено у систематизованому вигляді 

матеріал, що пропонується студентам для опанування 

дисципліни «Відповідальність за корупційні 

правопорушення». Зміст підручника відповідає структурі 

програми, за якою зазначена дисципліна викладається в Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  

 

Система управління ризиками в державній 

митній справі України / за заг. ред. 

О. А. Фрадинського. – Хмельницький : Науково-

дослідний центр митної справи НДІ ФП УДФСУ, 

2019. – 228 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні» ; т. 134). 

У виданні всебічно проаналізовано теоретичні та практичні 

засади функціонування системи управління митними 

ризиками в Україні та окреслено подальші напрямки її 

застосування. 

 

Актуальні проблеми запобігання і протидії 

незаконному обігу тютюнових виробів : 

монографія / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. 

В. О. Хоми ; Ун-т державної фіскальної служби 

України, Наук.-дослід. ін-т фіскальної політики, 

Наук.-дослід. центр митної справи – 

Хмельницький, 2019. – 238с.  

Монографія присвячена питанням запобігання та протидії 

незаконному обігу тютюнових виробів, конкретизує напрями 

удосконалення досліджуваної площини та містить практичні рекомендації щодо їх 

реалізації, розкриває науково-теоретичні та практичні підходи до запобігання та 

протидії незаконному обігу тютюнових виробів в Україні.  

 

 



Управління економікою: теорія та практика. 

Сьомі Чумаченківські читання : зб. наук. праць / 

НАН України, Ін-т економіки промисловості ; 

редкол. : О. І. Амоша (голов. ред.), В. І. Ляшенко 

(відп. ред.), Ю. С. Залознова та ін. – Київ, 2018. – 

296 с. 

Розглянуто проблеми управління економікою на сучасному 

етапі. Узагальнено результати досліджень макроекономічних 

змін у національній економіці; формування передумов і 

напрямів підвищення ефективності державного управління економікою на макро-, 

мезо- та мікро-рівнях; використання сучасних інструментів менеджменту для 

оптимізації діяльності господарюючих суб’єктів у галузях економіки. 

 

 

Си Цзиньпин. О государственном управлении. 

Том ІІ. – Пекин : Изд-во литературы на иностр. яз., 

2018. – 810 с. 

Книга позволит международному обществу глубже понять 

концепцию государственного управления и политической 

стратегии Китая. 

 

 

 

Розвиток постмитного аудиту в Україні : 

монографія / С. С. Брехов, А. А. Капелюш, 

А. О. Костенко та ін. / Ун-т ДФС України, Наук.-

дослідний ін-т фіскальної політики. – К. : Алерта, 

2018. – 326 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні» ; т. 123). 

У монографії досліджено теоретико-організаційні та 

практичні аспекти розвитку постмитного аудиту в Україні. 

Розкрито становлення та особливості здійснення 

постмитного аудиту в нашій державі. Проаналізовано 

міжнародні стандарти постмитного аудиту та визначено основні тенденції й 

пропозиції щодо розвитку та забезпечення ефективності постмитного аудиту в 

Україні. Розроблено систему індикаторів встановлення рівня ризиковості суб’єкта 

ЗЕД і виявлення митних ризиків для цілей постмитного контролю, а також 

методичні рекомендації щодо здійснення постмитного аудиту за основними його 

етапами.  



Бриль К. І. Концептуальні засади 

адміністративно-правового забезпечення 

децентралізації державної влади в Україні : 

монографія / К. І. Бриль ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. – Київ : Леся, 2016. – 364 с.  

Комплексно досліджено актуальні теоретичні та практичні 

проблеми адміністративно-правового забезпечення 

децентралізації державної влади в Україні. 

 

 

Бойченко Н. М. Сучасний університет: ціннісно-

етичний вимір : монографія / Н. М. Бойченко ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – 

Київ : Промінь, 2015. – 295 с.  

Увагу приділено аналізу перспектив розвитку методології 

дослідження етичних цінностей сучасної університетської 

освіти. Розглянуто сучасні тренди теорії пізнання у їхньому 

стосунку до філософії освіти й етики: аксіологію, 

комунікативну філософію, оновлений інституціоналізм і 

теорію практик.  

 

Яковлева О. У лабіринтах багатомовності 

(Багатомовність українського суспільства як 

регулятивний фактор освіти і виховання в 

системі ВНЗ у контексті світового досвіду) : 

монографія / Яковлева О. – К. : КІМ, 2015. – 280 с. 

– (Соціальна філософія сучасності). 

В монографії, на основі аналізу світової теорії і практики 

розв’язання мовного питання, запропонована наукова 

концепція вирішення мовних проблем в українській освіті і 

науці, а також суспільній практиці, зокрема в системі державного управління і 

регулювання інститутів громадянського суспільства. 

 


