
Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Податкова держава 

: монографія / В. Л. Андрущенко ; Т. В. Тучак. – К. : 

Алерта, 2016. – 304 с. 

У монографії на прикладі держав Заходу розкрито поняття, 

інститути та явища податкової держави. Концепція 

та функціонування такої держави мало висвітлені 

у вітчизняній фінансовій літературі. Розглянуто 

передісторію і форми податкової держави, її дійових осіб, 

суперечності перерозподільних процесів, питання 

фіскального федералізму та децентралізації, конкурентно-

ризикові й кризові явища, властиві податковій державі.  

 

 

Актуальні проблеми теорії та історії держави і 

права : збірник наукових статей / за ред. В.М. 

Бесчастного. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 232 с. 

Збірник  матеріалів,присвячений 10-річчю  

утворення та діяльності  кафедри теорії та історії держави 

і права Донецького юридичного інституту МВС України 

та є підсумком  роботи  працівників, ад’юнктів, а також 

студентів і курсантів. 

 

 

Історія держави і права України : практикум / 

А.Є. Шевченко, Л.І. Суюсанов, Г.В. Мухіна, С.В. 

Кудін, Н.П. Свиридюк ; за ред. А.Є. Шевченка. – 

Донецьк : ПП «ВД «Кальмиус», 2012. – 248 с. 

Практикум з курсу «Історія держави і права 

України» є спільною працею фахівців провідних 

юридичних навчальних закладів України: Національної 

академії внутрішніх  справ, Донецького юридичного 

інституту, Академії праці та соціальних відносин. 



Історія вчень про державу та право : навч. 

посібник / за ред. А.С. Шевченка. – ПП «ВД 

«Кальмиус», 2012. – 352с. 

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про 

державу та право» містить опорний конспект лекцій, 

глосарій, питання для самоконтролю, базову і допоміжну 

літературу, уривки текстів та запитання до кожної теми  

навчальної  дисципліни.  

 

 

Теорія держави і права / Шевченко А. Є., Старостюк 

А.В. – Вінниця : Нілан, 2015. – 255 с. 

Навчальний посібник складається з двадцяти 

чотирьох тем, які охоплюють основну проблематику 

виникнення та еволюції державно-правових 

явищ,термінологічного словника, пропонованих тем 

наукових досліджень, тестових завдань та переліку 

рекомендованої літератури. 

 

 

 

Шевченко А.Є., Міщук В.В. Унітарна форма 

територіального устрою України та окремих країн 

Європи (порівняльно-правовий аналіз): монографія.-К.: 

МП Леся,2013.-248 с. 

У монографії комплексно досліджується теоретико-

правові засади форми державного та політико-

територіального устрою держави. Визначаються правовий 

статус державної території як просторової основи 

здійснення  державної влади, поняття та види унітарних 

держав, правовий статус територіальних одиниць та види 

автономій  в унітарних  державах. 



Юридична деонтологія : навч. посібник / за ред. 

А.Є. Шевченка. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 339 с. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни  єє  основи  

загальнонаукових знань про юридичну науку та юридичну 

практику, вимоги до працівників юридичної сфери та 

систему професійних і особистих якостей працівників. Дана 

дисципліна розкриває такі проблеми: юридична діяльність: 

наука, освіта, практика; особа юриста (професійні, 

моральні, культурні якості); особливості юридичної 

професії; зміст юридичної діяльності; нормативна основа 

здійснення професійної діяльності юристів; особливості 

роботи за окремими спеціальностями в межах юридичної 

професії. 

 

Юридична відповідальність: проблеми 

виключення та звільнення / колектив авторів ; відп. 

ред. Ю. В. Баулин. – Донецьк : Кальміус, 2013. – 423 с.  

Монографія підготовлення колективом авторів-

учених різних галузей сучасного права України. 

Розкриваються теоретико-прикладні засади юридичної 

відповідальності, аналізуються її види, функції та підстави 

настання. 

 

 

 

 

 

 

 


