
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, ви 



ходячи 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. Для науковців, суддів, адвокатів, інших практичних 

працівників, студентів вищих юридичних навчальних закладів та всіх тих, хто 

цікавиться питаннями реалізації судової влади у цивільному судочинстві.  
 

Шевчук О. В. Державний фінансовий 

контроль : питання теорії та практики : 

монографія / О. А. Шевчук ; Нац. банк 

України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 

2013. – 431 c.  
Визначено необхідність і сутність контролю, 

природу фінансового контролю, змістовну основу 

державного фінансового контролю. Висвітлено 

подібність і відмінності державного та 

внутрішньогосподарського фінансового контролю. 

Окреслено засади формування системи державного 

фінансового контролю. Детально розглянуто 

контроль за використанням бюджетних коштів і 

державної власності, надано сутнісно-змістовні 

характеристики податкового й особливості митного 

контролю, а також визначено місце валютного 

контролю у системі державного фінансового контролю. Проаналізовано підсистеми 

забезпечення державного фінансового контролю та підходи до всебічної оцінки його 

ефективності. Досліджено ефективність функціонування парламентського 

фінансового контролю в Україні. 

 

 

Шевчук О. А. Система державного 

фінансового контролю : формування та 

розвиток в Україні : монографія / О. А. 

Шевчук ; Держ. фіскальна служба України, 

Нац. академія статистики, обліку та аудиту. – 

Ірпінь, 2016. – 378 с. – (Серія «Податкова та 

митна справа в Україні» ; т. 65). 
У монографії досліджується формування дієвої 

системи державного фінансового контролю. Система 

державного фінансового контролю розглядається як 

сукупність суб’єкта, об’єкта і засобів і методів 

контролю, що взаємодіють як єдине ціле в процесі 

встановлення бажаних результатів виконання, виміру 

стану об’єкта контролю, аналізу і оцінки даних 

виміру і вироблення необхідних коригуючих впливів. 

 

 

 



Податкова система : навч. посібник / авт. 

кол. : О. С. Іванишина, Т. А. Забарна, О. О. 

Мискіна [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податкової 

служби України ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – 

К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 416 с. 

У навчальному посібнику викладено теоретичні і 

практичні питання організації та функціонування 

податкової системи України, відповідно до вимог 

Державного стандарту підготовки бакалаврів за 

напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» на 

основі чинного законодавства України з питань 

оподаткування та податкового регулювання. Навчальний 

посібник знайомить з історичними аспектами 

становлення та розвитку податкової системи, її структурою та функціями. Значну 

увагу приділено висвітленню особливостей справляння податків та зборів.  

 

Давидюк В. М. Оперативно-розшукова 

діяльність. Особлива частина : структурно логічні 

схеми : підручник / В. М. Давидюк, О. А. Бухтіяров, 

С. А. Стороженко ; Нац. ун-т держ. податкової 

служби України, Фак-т податкової міліції, Каф. 

ОРД. – Ірпінь, 2015. – 278 с. 

Дане видання дозволяє курсантам та слухачам мати 

можливість самостійно вивчати навчальний матеріал, а 

саме: завдання та організацію роботи податкової міліції в 

боротьбі зі злочинами у бюджетній, податковій та митних 

сферах, детально ознайомлюватися з існуючими схемами 

та способами ухилення від сплати податків. 

 

Литвин О. В. Спеціальна тактика підрозділів 

податкової міліції (в таблицях та схемах) : навч. 

посібник / О. В. Литвин, Т. О. Рекуненко. – Ірпінь, 

2015. – 103 с. 

Навчальний посібник охоплює питання, які 

розроблені згідно програми вибіркової навчальної 

дисципліни. Представлене видання дозволяє курсантам та 

слухачам самостійно вивчати навчальний матеріал, а саме 

– можливості застосування спеціальної тактики  в 

діяльності підрозділів податкової міліції. 

 


