
Шановні читачі! 
 

До вашої уваги пропонуємо видання,  

які надійшли до бібліотеки Університету. 

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової бібліотеки  

у відділ комплектування (кім. 365),  

де вам допоможуть підібрати  

не тільки запропоновану літературу,  

а й літературу на будь-яку іншу тему. 

 

  

 



 

Пижова М. Юридичні гарантії реалізації права 

працівників на справедливу оплату праці : 

монографія / М. Пижова ; Мін-во освіти і науки 

України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава 

Мудрого. – Київ : Вид-во «Наукова столиця», 

2021. – 376 с. 

Представлена монографія є спробою системного 

аналізу формування та утвердження юридичних 

гарантій прав працівників у сфері оплати праці з 

метою формування у суспільстві принципово 

іншого погляду на юридичні гарантії реалізації прав 

працівників, зокрема, на справедливу винагороду. 

Сформульовано висновок, що загальною метою 

реформування інституту оплати праці має бути 

створення гідних умов для життєдіяльності населення України. 

 

 

 

Звіт Антимонопольного комітету України за 

2017 рік. − К. : АМКУ, 2017. − 291 с. 

Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» уповноважений орган 

(Антимонопольний комітет) щороку, до 1 вересня 

наступного року, складає річний звіт про надання 

державної допомоги в Україні за попередній 

фінансовий рік та подає його Кабінетові Міністрів 

України. 

 

 

 

 



 

Звіт Антимонопольного комітету України за 

2017 рік. − К. : АМКУ, 2016. − 237 с. 

Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» уповноважений орган 

(Антимонопольний комітет) щороку, до 1 вересня 

наступного року, складає річний звіт про надання 

державної допомоги в Україні за попередній 

фінансовий рік та подає його Кабінетові Міністрів 

України. 

 

 

 

 

Навчальний посібник для вчителів «Голодомор 

1932–1933 років – геноцид української нації» – 

Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 

336 с. 

Навчальний посібник є одним із перших навчальних 

видань, яке повною мірою висвітлює передумови, 

обставини та наслідки Голодомору 1932–1933 pp. – 

геноциду української нації – та масових штучних 

голодів 1921–1923 pp., 1946–1947 pp. в широкому 

історичному контексті як української, так і 

всесвітньої історії. Автори подають ґрунтовний 

фактологічний матеріал, поєднаний з аналітичним 

осмисленням різних аспектів злочинів 

комуністичного тоталітарного режиму. 

 

 

 



 

Теремецький В. І. Податкові правовідносини в 

Україні : монографія / Теремецький В. І. – 

Харків : Диса плюс, 2012. − 648 с. 

У монографії розкрито питання щодо сутності 

податкових правовідносин, визначено їх структуру й 

охарактеризовано її елементи, досліджено підстави 

виникнення, зміни і припинення податкових 

правовідносин та встановлення критеріїв їх 

розмежування від інших правовідносин, що 

виникають у сфері оподаткування 

 

 

 

 

Іванчов П. В. Державне управління 

трансформацією медичної системи України на 

ринкових засадах : монографія. – К. : ВНЗ 

«Національна академія управління», 2020. – 

276 с. 

У монографії досліджено науково-концептуальні 

основи трансформації медичної системи України в 

умовах ринкової економіки. Проаналізовано 

інституційні та системні трансформації медичної 

системи в Україні на ринкових засадах. Визначено 

сучасний стан медичної галузі України та проблеми 

державного управління у цій сфері. 


