
Цивільне право України. Особлива частина : підручник / 

Мін-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т ; за заг. ред. 

д.ю.н., проф. Р. Б. Шишки. – К. : Ліра, 2015. – 1024 с. 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної 

програми дисципліни «Цивільне право України». У ньому висвітлюється 

суть основних інститутів Загальної та Особливої частин цивільного права, 

значну увагу приділено інститутам права власності та інших речових 

прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального права (договірним 

та недоговірним зобов’язанням), спадкового права. Для студентів та 

курсантів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» при вивченні 

дисципліни «Цивільне право України», а також для викладачів, 

практичних працівників та інших осіб, які цікавляться питаннями цивільного права 

 

Практикум із цивільного права України / О. В. Артеменко,  

О. В. Губанова, Л. А. Князька [та ін.] ; Держ. фіскальна служба 

України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Полтава : 

Дивосвіт, 2015. – 204 с. 

Навчальний посібник допоможе студентам глибше усвідомити теоретичні 

положення, закріпити отримані знання, оволодіти необхідними навичками в 

застосуванні теоретичних знань у своїй майбутній практичній діяльності. Для 

студентів і викладачів юридичних вишів . 

 

 

Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному 

судочинстві : монографія / О. С. Ткачук. – Харків : Право, 2016. – 

600 с. 

Монографія присвячена проблемам реалізації судової влади у 

цивільному судочинстві, її європеїзації, що забезпечує ефективність 

правосуддя, справедливий судовий розгляд та універсалізацію принципу 

верховенства права. Автором ви явлені та запропоновані до розв’язання 

деякі принципові проблеми розвитку цивільного судочинства у контексті 

конституційних змін щодо правосуддя, виходячи з доктринальних 

положень відносно єдності судової влади та гармонізації процесуального законодавства, 

судової юрисдикції, модернізації статусу судді, тенденцій у розвитку досудових процедур, 

інформаційних технологій та їх впливу на традиційні процесуальні цінності.  

 

Актуальні проблеми фіскальної політики України: правові 

аспекти : зб. наук. праць / Національний університет державної 

податкової служби України, НДЦ з проблем оподаткування. – 

Кам’янець-Подільский : ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 94с. 

До збірника увійшли матеріали учасників науково-практичного 

семінару «Корупція в органах ДФС України: сучасний стан та напрями 

подолання» та науково-практичного круглого столу «Особливості 

тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у 

контексті права міжнародних договорів: світовий досвід та Україна.» 



Гончаренко Ж. В., Радченко Е. А., Сабирова И. М. Бренды 

Украины, или они и мы / худож. О. Сологуб. – К. : Молодь, 2004. – 

160 с. 

Каким был путь крупнейших украинских компаний к вершинам 

бизнеса? В чем секрет успеха таких признанных украинских брендов, как 

«Мягков», «Киевстар», «Рошен», «Союз-Виктан», «Воронин». Как удалось 

завоевать всемирное признание таким торговым маркам? Об этом и 

многом другом вы узнаете прочитав книгу, которая будет интересна 

маркетологам так и рекламистам. 

 

 

 

Карлін М. І. Податкові системи країн Америки : навч. посіб. 

/ М. І. Карлін, Н. І. Ліповська-Маковецька ; Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2015. – 231 с. 

У навчальному посібнику досліджуються особливості податкових систем 

країн Америки. Значну увагу приділено висвітленню специфіки податкових 

систем офшорних юрисдикцій Америки. 

 

 

В. М. Мельник, Н. В. Бичкова, І. М. Калінська. Оптимізація 

фінансової архітектури збиткових підприємств України : 

монографія – Тернопіль : Астон, 2013 – 204 с. 

У монографії розглянуті теоретичні засади оптимізації та напрями 

організаційно-економічного удосконалення фінансової архітектури 

збиткових підприємств України. Викладені результати емпіричної 

апробації концепції корпоративної фінансової архітектури та її впливу на 

фінансовий стан господарюючих суб’єктів. Особливу увагу приділено 

розробці науково-практичних рекомендацій щодо фінансового 

оздоровлення збитково функціонуючих підприємств України та 

вдосконалення нормативно-правової бази функціонування вітчизняних 

підприємств. 

 

Воробйова Л. С.(Любов Сергіївна). Людський вимір 

глобалізації ocвimu=Human dimension of globalization in the 

system of education : монографія. – Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 

2015. – 362 с. 

Монографія являє собою оригінальне та грунтовне дослідження, 

присвячене системному вивченню проблеми сутності освіти в динаміці 

«суспільства знань», пізнання якого концептуалізується в дискурсах 

філософії освіти, акцентованих на глибинних змістах соціокультурного 

буття і внутрішньому ресурсі саморозкриття людини в навчальному 

процесі. 

 



Ефименко Т. І., Жук В. М., Ловинська Л. І. Інформація в 

антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації 

обліку та фінансової звітності. – ДННУ «Акад. фін. 

управління». – К., 2015. – 400с.  

Монографія є результатом багаторічних досліджень питань теорії і 

практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в сучасних 

умовах господарювання в Україні й у країнах із розвинутою ринковою 

економікою 

 

 

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / ред. кол. :  

В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2015. - Вип. 29. - 332 с. 

Визнавши необхідність правового забезпечення проведення в Україні 

кардинальних реформ, що відбувалися після здобуття Україною 

незалежності в середині 90-х рр., постановою Академії правових наук 

України (тепер - Національна академія правових наук України) №4/4-Н 

від 21 червня 1995 р. був створений Інститут вивчення проблем 

злочинності (нині - Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса).  

 

 

Старостенко Г .Г. (Ганна Григорівна) Політекономія : навч. 

посіб. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 490 с. 

У посібнику висвітлено ключові питання економічного розвитку 

суспільства, функціонування суб'єктів економічної діяльності в ринкових 

умовах, систематизовано підхід щодо визначення закономірностей 

розвитку соціально-економічних систем та міжнародних відносин в 

умовах глобалізації та запропоновано шляхи вдосконалення деяких 

аспектів економічного життя. 

 

 

Система ключових індикаторів результативності 

діяльності органів Міністерства доходів і зборів України : 

монографія / [Бридун Є. В., Вдовиченко А. М., Зубрицький  

А. І., Кирилюк І. В., Маланушенко Є. Л., Серебрянський Д. М.]; 

за заг. ред. А. М. Вдовиченка. – К. : Алерта, 2013. – 336 с. 

У монографії обґрунтовано потребу в оцінюванні 

результативності організацій публічного сектору економіки в 

умовах зростання динамічності світової економіки.  

 



Трансформація акцизної політики України політики України : 

монографія / В. І. Коротун, С. С. Брехов, Н. В. Новицька та ін. ; 

за заг. ред. Коротуна В. І. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 404 с. 

У монографії представлено дослідження теоретичних положень 

формування та реалізації акцизної політики держави, її місця та ролі в 

системі державного регулювання економіки. На основі проведеного 

аналізу кращих світових практик акцизного оподаткування та оцінки 

сучасного стану реалізації акцизної політики в Україні розроблено 

напрями трансформації акцизної політики з позиції реалізації 

фіскального та регулюючого потенціалу акцизного оподаткування. 
 

Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ 

столітті, національна візія та виклики глобалізації : збірник тез 

доповідей Дванадцятої Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 березня 2015року). – 

Тернопіль : Астон, 2015. – 320 с. 

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Дванадцятої 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. 
 

 

Екологічна і природно-техногенна безпека України в 

регіональному вимірі : монографія / М. А. Хвесик, А. В. Сте-

паненко, Г. О. Обиход та ін.; за науковою редакцією д.е.н., проф., 

академіка НААН України М. А. Хвесика. – К. : ДУ «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України», 2014 р. – 340 с.  
У монографії висвітлюються наукові основи дослідження 

екологічної і природно-техногенної безпеки, проведено комплексний 

аналіз і оцінку екологічної і природно-техногенної безпеки України та її 

регіонів, розкриті особливості формування екологічної і природно-

техногенної безпеки регіонів України, обґрунтовані стратегічні напрями 

забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки України та її 

регіонів у форматі євроінтеграційних процесів з урахуванням природоохоронних Директив 

Євросоюзу. 

Дідківська Г. В. Особливості кримінально- процесуального 

провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально 

неблагополучних сімей : монографія / Г. В. Дідківська. – К. : 

Центр учбової літератури, 2016. – 216 с. 

У монографії вперше досліджено особливості кримінально-

процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із 

соціально-неблагополучних сімей, сформульовано ряд авторських 

визначень, а саме: «соціально-неблагополучна сім'я», «сімейне 

неблагополуччя»; удосконалено систему окремих проявів сімейного 

неблагополуччя та його вплив на злочинну поведінку неповнолітніх при 

розслідуванні кримінальних справ та напрямок попередження злочинності 

неповнолітніх, названий «кримінально-процесуальна профілактика сімейних відносин».  



Дідківська Г. В. Криміногенність сім’ї як фактор 

злочинності неповнолітніх : монографія / Г. В. Дідківська. – К. : 

Центр учбової літератури, 2016. – 204 с. 

У монографії проведено комплексне дослідження криміногенності 

сім'ї як чинника злочинності неповнолітніх, який необхідно враховувати 

при дослідженні причин і умов вчинення злочинів неповнолітніх на 

сучасному етапі розвитку суспільства. Висвітлено особливості проблем 

сучасної сім'ї, причинний комплекс криміногенних чинників сімейної 

сфери і механізм їх впливу на злочинність неповнолітніх, що дає 

можливість суб'єктам профілактики вже на ранніх стадіях деформації 

сімейних відносин проводити заходи щодо попередження злочинності неповнолітніх, має не 

тільки теоретичне, а й актуальне прикладне значення. 
 

Кучерова І. М. Фіскальне регулювання діяльності 

транснаціональних корпорацій : монографія / І. М.Кучерова. – К. : 

Центр учбової літератури, 2016. – 191 с. 

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних 

засад організації та функціонування систем оподаткування доходів ТНК і 

визначення макроекономічного ефекту від змін у цих системах в умовах 

глобалізації. 

 

 

Впровадження та розвиток митної системи на півдні 

України (остання чверть ХVІІІ-перша половина XIX століття) 

: збірник документів та матеріалів / ред. колегія : П. П. Падун,  

П. В. Пашко [та ін.]. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2001. – 465 с. 

Цей випуск серії присвячується історії створення митної мережі 

на півдні України. Документи та матеріали розкривають різні аспекти 

становлення та розвитку митної справи на теренах Української держави. 

Митний контроль та митне оформлення : навч. посіб. / 

ред. : М. М.Каленський, П. В. Пашко ; упоряд. : Л. С. Бакуменко ; 

Держ. митн. служба України. – К. :Знання, 2002. – 284 с. – (Сер. 

«Митн. справа в Україні»).  

Розглянуто основні питання і типовий порядок митного 

контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, що 

переміщуються через митний кордон України, а також питання тарифного 

і нетарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні. 

Викладено особливості митного контролю за товарами, що переміщуються 

морським транспортом, за переміщенням енергоносіїв трубопровідним 

транспортом. 

 



Регулювання митної справи: підручник [для студ. вищих 

навч. закл.] / Бережнюк І. Г., Булюк 0. 0., Войцещук А. Д. та ін.: за 

ред. А. Д. Войцещука. - Хмельницький : Інтрада, 2007. - 312 с. 

У видання увійшли матеріали, які визначають основні засади 

здійснення митної справи в Україні та охоплюють найважливіші питання 

діяльності митних органів. При підготовці посібника були використані 

нормативно-правові акти, роз'яснення ДМСУ, ДПСУ, Мін'юсту та інших 

державних органів 
 

 

 

 

 

Пояснення до Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (Пояснення до УКТЗЕД) : 

офіційне видання / Державна митна служба України. – К. : 

Держзовнішінформ, 2004. – Т. 1, Роз. І-ІV, Г рупи 1-29. – 487 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення до Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (Пояснення до УКТЗЕД) : 

офіційне видання / Державна митна служба України. – К. : 

Держзовнішінформ, 2004. – Т. 2, Роз. VІ-ХІ, Г рупи 30-63. – 462 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення до Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (Пояснення до УКТЗЕД) : 

офіційне видання / Державна митна служба України. – К. : 

Держзовнішінформ, 2004. – Т. 3, Розд. ХІІ-ХVІ, Групи 64-84. –  

446 с. 
 



Київ-1913. Перша Російська Олімпіада / С. Н. Бубка, 

М. М. Булатова. – К.:Олімп. літ., 2013. – 232 с. – ілюстр. 

У цій книжці глибоко і всебічно висвітлені дві знакові події 

вітчизняної історії, які відбулися 100 років тому – проведення в місті 

Києві1913 року потужної Всеросійської виставки і приуроченої до неї 

Першої Російської Олімпіади. У книжці висвітлено Київське 

спортивне життя на початку ХХ сторіччя. 

 

 

Бубка С. Н. Олімпійське сузір’я України : тренери / С. 

Бубка, М. Булатова. – К. : Олімпійська література, 2011. – 

251 с. : ілюстр. 

Видання пропонують екскурс в історію досягнень 

українських спортсменів і тренерів в олімпійському спорті, 

починаючи з 1952 р. Для фахівців у галузі фізичного виховання 

і спорту, освіти, а також широкого загалу читачів. 

 

 

 

 

Олимпийские игры (1896-1972) / М. М. Булатова, С. Н. 

Бубка, В. Н. Платонов. – К. : Олимп. лит., 2012. – Т.1. – 496с. 

В книге изложены события, ход и итог соревнований игр 

Олимпиад (1896-1072 гг.) и зимних Олимпийских игр (1924-1972) 

представлена информация о выдающихся личностях Международного 

олимпийского движения, политических иэкономических проблемах, 

сопутствующих Играм. 
 

 

 

 

 

II Юнацькі Олімпійські Ігри Нанкін – 2014 / Булатова, 

М.М. Єрмолова, В.М. Радченко, Л.О. Рудковська. – К. : 

Національний Олімпійський Комітет України, 2014. – 64 с. 

У навчальному посібнику розкрито особливості підготовки і 

проведення ІІ Юнацьких Олімпійських Ігор. Посібник знайомить із 

символами, церемоніями та організацією ігор; видами спорту, що 

увійшли до олімпійської програми; календарем олімпійських 

змагань; унікальними спортивними спорудами; історією та 

сьогоденням Китайської Народної Республіки та міста організатора 

ігор – Нанкіна. 



 

 

Cultural heritage of Ancient Greece and the Olympic 

Games / M. Bulatova, S. Bulanova, S. Bubka. – K. : Olimpic 

literature, 2013. – 408 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, Ученый... / Под ред. Н. П. Кучерявенко. – 

Харьков : Право , 2011. – 340 с. 

 

В сентябре 2011 г. в издательстве «Право» (г. Харьков) под 

редакцией академика Национальной академии правовых наук Украины 

Н. П. Кучерявенко вышла в свет книга «Учитель, Ученый...» . 

Настоящее издание посвящено описанию жизненного и творческого 

пути уникального ученого и человека, признанного лидера науки 

финансового права Лидии Константиновны Вороновой - академика 

Национальной академии правовых наук Украины, доктора 

юридических наук, профессора кафедры финансового права Киевского 

национального университета им. Тараса Шевченко, заслуженного 

юриста Украины. Она не только внесла неоценимый вклад в 

становление и развитие финансового права Советского Союза, совершенствование 

отраслевого законодательства, но и является родоначальником современной финансово-

правовой науки Украины. 
 

 

Абрамчук М. Історія Білогородки : в 3-х кн., Кн. 2 : 

Білогородка православна / Микола Абрамчук. – К., 2011. – 912 с. 

Книга охоплює великий період духовного життя – від язичництва 

до сьогодення. У цій роботі зібрано багато історичних фактів, раніше 

невідомих, які тепер створюють фундамент , на якому ґрунтується 

історія церкви в Білогородці. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


