
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мельник В. М., Бичкова Н. В. Фінансова архітектура 

Національних корпорацій та її вплив на ефективність 

фінансової діяльності : монографія / В. М. Мельник, Н. 

В. Бичкова. – Т. : Астон, 2012. – 243 с. 

У монографії розглянуті теоретико-методичні засади 

формування фінансової архітектури національних корпорацій та 

досліджено її вплив на ефективність фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. Запропоновано механізм формування та реалізації 

фінансової політики корпорацій на основі оптимізації її фінансової 

архітектури, а також розроблені науково-практичні рекомендації 

щодо організаційно-економічного вдосконалення фінансової 

архітектури з метою підвищення ефективності фінансової 

діяльності національних корпорацій України.  

 

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. 

 

Формування фінансової 

поведінки домогосподарств в 

Україні : монографія / В. М. Мельник, І. Д. Якушик, І. 

А. Ломачинська, О .О. Драган – Херсон : Гельветика, 

2014. – 211 c.  

Розроблено теоретичні та методичні засади, практичні 

підходи до формування фінансової поведінки домогосподарств і 

розширення фінансової активності населення. Узагальнено та 

класифіковано моделі фінансової поведінки домогосподарств, 

ідентифіковано модель фінансової поведінки вітчизняних 

господарств. Запропоновано підходи до розвитку роздрібного 

фінансового ринку як інструменту активізації фінансової та 

інвестиційної активності населення. Надано рекомендації щодо 

оптимізації фінансової діяльності домогосподарств на основі 

моделювання портфеля фінансових інструментів. Обгрунтовано 

організаційно-інституційні засади формування фінансової 

культури суспільства як інструменту підвищення активності й 

ефективності фінансової діяльності. 



Боднарчук О. Г. Теоретичні основи та 

адміністративно-правові механізми протидії корупції 

в державній кримінально-виконавчій службі України : 

монографія. – К. : ЦУЛ, 2015. – 462 с. 

Монографія присвячена розкриттю феномену корупції в 

Україні в цілому і в пенітенціарній системі зокрема. Актуальність 

теми монографічного дослідження визначена, з одного боку, що 

боротьба з корупцією у відомстві – один із пріоритетних напрямків 

діяльності, а з іншого – необхідністю формування ефективного 

адміністративно-правового механізму для реалізації 

антикорупційної політики держави. Автором досліджені різні 

підходи до розуміння понять «корупція», «корупційні діяння», 

«корупційне правопорушення», «корупційні ризики», «конфлікт 

інтересів», «антикорупційні стандарти службової поведінки», 

«адміністративно-правовий механізм протидії корупції». 

 

Мельник В. М. Державні запозичення у системі 

методів акумуляції бюджетних коштів в Україні : 

монографія / В. М. Мельник, І. І. Коблик. – Л. : Ліга-

Прес, 2015. – 254 с. 

У монографії розглянуті наступні питання: 

1. Теоретико-методичні засади державних запозичень. 

2. Результативність державних запозичень в Україні та наслідки 

боргової політики держави 

3. Напрямки удосконалення державних запозичень в Україні. 

 

 

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). Відтоді й започаткувалася історія становлення та 

функціонування одного з провідних наукових структурних 

підрозділів Національної академії правових наук України. 



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. 

 

 

 

 

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

глобалізації освіти=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. 

 

 

 

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. 

 


