Віртуальна книжкова виставка праць
науково-педагогічних працівників
кафедри господарського права та процесу
ННІ права

Науково-практичний коментар до Податкового
кодексу України : в 3 т., Т. 1 МФУ ; НУДПСУ ; за
заг. ред. М. Я. Азарова ; кер. авт. кол. д.е.н., проф.
Ф. О. Ярошенко ; заст. кер. авт. кол. д.е.н. проф.
П. В. Мельник.– Київ, 2010. 448 с.
Том 1 Науково-практичного коментарю до Податкового
кодексу України розкриває сутність термінів і понять, що
використовуються у податковому законодавстві, та основні
засади адміністрування податків, зборів (обов’язкових
платежів).

Актуальні проблеми приватного права : навч. посіб.
І. В. Чеховська, А. С. Амеліна, Т. Й. Білоус,
К. В. Глущенко та інш. ; Держ. фіскал. служба
України ; Ун-т держ. фіскал. служби України.– Ірпінь :
ВПЦ УДФСУ, 2017.– 420 с.– (Податкова та митна справа
в Україні; Т. 102).
Навчальний посібник підготовлений у межах магістерської
програми “Охорона і захист цивільних прав” і відрізняється
структурованістю, що проявляється в чіткому поділі на
окремі модулі.

Актуальні проблеми приватного права: практикум
Л. Д. Менів, А. С. Амеліна, Т. Й. Білоус,
Н. В. Никитченко та інш. ; держ. фіскал. служба
України ; Ун-т держ. фіскал. служби України ; за заг.
ред. к.ю.н., доц. Л. Д. Менів.– Ірпінь: ВПЦ УДФСУ,
2018.– 204 с.
Метою практикуму є формування у студентів системи
науково-теоретичних та практичних знань з проблем
приватного права, визначення та розкриття основних
проблем розуміння його понять.

Гаврилішин А. П.
Господарсько-процесуальне право : практикум
А. П. Гаврилішин, В. П. Козирєва.– Ірпінь : НАДПСУ,
2006.– 170 с.
Практикум з дисципліни “Господарсько-процесуальне
право” розроблено відповідно до навчальної програми для
студентів юридичного факультету, у ньому подано задачі,
літературні джерела, судова практика, контрольні питання і
тести.

Головач А. В.
Правові засади регулювання податкового боргу в
Україні : монографія. А. В. Головач, О. В. Онишко,
Д. Г. Мулявка ; нац. ун-т держ. податк. служби України.–
Ірпінь : НУДПСУ, 2011.– 174 с.
Монографію присвячено проблемам підвищення
ефективності правового регулювання відносин, що
виникають у сфері податкового боргу.

Господарське процесуальне право (у схемах і
таблицях): навчальний посібник. Н. В. Никитченко,
О. Ю. Минюк, К. Б. Починок, М. В. Шапочкіна та ін.; за
заг. ред. Н. В. Никитченко.– Чернігів : Десна Поліграф,
2019.– 440 с.
Навчальний посібник призначений для оволодіння
студентами базовими категоріями навчальної дисципліни
“Господарське процесуальне право”. Теоретичний матеріал
курсу викладено у структурно-логічних схемах, які
полегшують сприйняття матеріалу та наочно презентують
взаємозв’язок понять.

Інноватика на фінансових ринках : монографія
С. В. Онишко, Ю. М. Коваленко, В. В. Виговська,
В. Г. Маргасова. та інш. ; за наук. ред. д.е.н., проф.
С. В. Онишко ; Ун-т держ. фіскал. служби України.–
Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2018.– 466 с.– (Серія “Податкова та
митна справа в Україні” Т. 110).
У монографії представлено результати дослідження
особливостей соціально-економічного розвитку крізь
призму інноватизації як новітньої парадигми.

Минюк О. Ю.
Адміністративно-правове регулювання біржової
діяльності в Україні : монографія за заг. ред. д.ю.н.,
проф. А. І. Берлача. Ірпінь : НУДПСУ, 2011.– 248 с.
На основі детального аналізу розкриваються теоретичні
засади цієї діяльності, окремих її інституцій, генезис
адміністративно-правового регулювання біржової діяльності,
поняття, функції та види біржових інститутів, сутність
біржової діяльності як економічної, так і правової категорії.

Модернізація податкової і митної політики в
інституціональному забезпеченні розвитку економіки
України : монографія К. О. Ващенко, П. В. Пашко,
С. В. Онишко, та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф.
П. В. Пашка, д.е.н., проф. С. В. Онишко. Ун-т ДФС
України.– Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020.– 518 с. (Серія
“Податкова та митна справа в Україні”, т. 129).
У монографії розкрито проблематику податкової і митної
політики, спрямовану на забезпечення розвитку економіки
України.

Никитченко Н. В.
Державний контроль як складова забезпечення
господарського правопорядку: проблеми теорії і
практики : монографія.– Ірпінь: ВЦ НУДПСУ, 2014.–
342 с.
У монографії викладено результати дослідження
державного контролю як складової забезпечення
господарського правопорядку та внесено пропозиції щодо
удосконалення правового забезпечення його здійснення.

Правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності: навч. посіб. В. Ф. Усенко, Д. І. Минюк,
О. Ю. Минюк, М. О. Мацелик та ін. ; за заг. ред. проф.
В. Ф. Усенка.– Ірпінь: НУДПСУ, 2012.– 280 с.
У посібнику дано характеристику основним інститутам
законодавства України щодо зовнішньоекономічної
діяльності. Звернено значну увагу на роль договорів.
Відокремлено основні правопорушення в
зовнішньоекономічній діяльності та викладено
рекомендації щодо їх усунення.
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