
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
 

 

До вашої уваги пропонуємо видання 

подарованої літератури, які надійшли до 

бібліотеки. Якщо вас зацікавлять 

матеріали перегляду, звертайтеся до 

Наукової бібліотеки, де вам допоможуть 

підібрати не тільки запропоновану 

літературу, а й літературу на будь-яку 

іншу тему 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.» 

 

Кужелєв М. О. Фінансова гнучкість 

прийняття рішень в інвестиційній діяльності 

банків : монографія / М. О. Кужелєв, М. О. 

Житар. – К. : ЦУЛ, 2016. – 176 с. 

У монографії досліджується комплекс 

проблем, пов’язаних з забезпеченням фінансової 

гнучкості прийняття рішень в інвестиційній 

діяльності банків. 

 

 

 

Інформаційні технології прийняття 

управлінських рішень при плануванні  

податкових надходжень в Україні : 

монографія / [кол. авторів ; за ред. д.е.н., 

професора С. П. Ріппи. – Кам’янець-

Подільский : ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 

156 с. 

У монографії досліджено методологічні та 

організаційні аспекти інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття управлінських рішень  

При плануванні податкових надходжень в 

Україні, запропоновано інтелектуальний 



інструментарій і моделі вдосконалення планування податкових надходжень. 

 

Павшук К. О. Демократичні засади 

конституційного ладу України : монографія. – 

Харьків : Юрайт, 2016. – 200 с. 

Монографія присвячена комплексному 

дослідженню демократичних засад 

конституційного ладу України. У роботі 

з’ясовується роль та місце демократичного 

принципу в розумінні сучасного 

конституціоналізму, його зв’язок з 

республіканським принципом та принципом 

правової держави в системі засад конституційного 

ладу України. По-новому, з урахуванням потреб 

України розкрито теорії учасницької, деліберативної, глобалістської та 

електронної демократії та їх відображення у конституційно-правовій 

дійсності сучасних держав. Встановлено співвідношення понять «народ», 

«політична нація», «територіальна громада». Визначено конституційні засади 

реалізації безпосередньої демократії в Україні, конституційні аспекти 

виборчого права, сутність принципу багатоманітності, свободи політичної 

діяльності та захисту інтересів меншості. Надано рекомендації щодо 

необхідності удосконалення законодавства України з питань практичної 

реалізації демократичних норм та інститутів. 

 

 

Порядок прогнозування оцінювання 

рівня корумпованості органів Державної 

фіскальної служби України : брошура / кол. 

авторів ; за заг. ред. канд. юрид. наук., с.н.с. 

О. О. Долгого. – Кам’янець – Подільський : 

ТОВ Друкарня «Рута», 2016. – 28 с. 

У брошурі  запропоновані методичні  

рекомендації з організаційно – практичного 

забезпечення заходів,спрямованих на зниження 

їх корумпованості. 

 

 

 



 

 

Протидія терористичної діяльності : 

міжнародний досвід і його актуальність для 

України : матеріали міжн. наук.-прак. 

конференції, 30 вересня 2016 р., Київ. – К. : 

Національна академія прокуратури 

України, 2016. – 432 с. 

Метою проведення наукового заходу є 

об’єднання зусиль європейської наукової 

спільноти, представників законодавчої влади 

України та Європи, представників 

правоохоронних органів і спеціальних служб 

України та Європи, фахівців у зазначеній 

сфері, інших заінтересованих осіб у розв’язанні 

проблем протидії терористичній діяльності в Європі, обговорення 

міжнародного досвіду протидії терористичній діяльності і його актуальності 

для України, а також удосконалення антитерористичного законодавства та 

його правозастосування. 

 

 

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. 

 


