
 

 

 

До вашої уваги пропонуємо нові 

видання, 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 
 

  



Борейко Н. М., Оподаткування електронної комерції в 

Україні / Н. М. Борейко, Ю. М. КоваленкоЮ, Т. Д. Краснова 

; ДФС України, Ун-т ДФС України, Науково-дослідний 

інститут фіскальної політики. – Київ : Алерта, 2017. – 230 с. 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні») 

У монографії розкрито передумови розвитку електронної 

комерції, висвітлено її сутність, основні ознаки та особливості, а 

також теоретичні засади оподаткування цієї діяльності. 

 

 

Дорофеєва Л. М. Реформування митних органів України в 

умовах євроінтеграції : монографія ; МОН України, 

Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – 444 с. 

В монографічному дослідженні проаналізовано етапи створення, 

формування та історичного розвитку митних органів Європи і 

України, а також форми функціонування від моменту їх 

виникнення до сучасного періоду. 

 

Стан юридичноі освіти в Украіні. Аналітичне дослідження 

за результатами освітніх вимірювань. К. : Ваіте, 2018. –  

168 с. 

Розглянуто стан юридичної освіти в Україні з огляду на якість освітньої 

послуги, що надається закладами вищої освіти, і на якість отриманих 

випускниками компетенцій (результатів їхнього стандартизованого 

оцінювання). Проаналізовано дані вступних кампаній на магістратуру 

(2017 та частково 2016 років) та правничий бакалаврат (2013 та частково 

2012 років). Проаналізовано якість знань випускників і вступників у розрізі 

форм навчання, закладів вищої освіти, правничих предметів, способу 

фінансування навчання, попередньої спеціальності особи. Розглянуто освітню міграцію і 

перехресний вступ. Запропоновано обґрунтовані рекомендації для МОН щодо 

формулювання конкурсних оцінок при вступі на правничий бакалаврат і правничу 

магістратуру. Представлено методику кількісного визначення якості освітньої послуги як 

ступеня реалізації освітнього потенціалу студента в закладі вищої освіти. Вперше 

представлено об’єктивні дані щодо якості освітніх послуг більшості правничих шкіл 

України, які базуються на результатах стандартизованих освітніх вимірювань. 

Проаналізовано окремі психометричні якості тестувань ЗНО з огляду на їхню прогностичну 

цінність щодо успішності опанування особою вищої юридичної освіти. Надано результати 

психометричних досліджень ТЗНПК (тесту загальних навчальних правничих компетенцій), 

його важливості для прогнозування освітніх успіхів вступника в правничій школі. 



 

Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов 

доллару? : монография / Вишневский В. П., Вишневс- 

кая Е. Н., Матюшин А. В., Шелудько Н. М. ; под ред.  

В. П. Вишневского и Н. М. Шелудько ; НАН Украины ; Ин-

т экономики и прогнозирования НАН Украины. – Киев : 

Академпериодика, 2017. – 200с. 
 

Исследованы теоретические и прикладные аспекты 

трансформации монетарных механизмов развитых стран (США 

и ЕС) и крупных эмерджентных экономик (Китая и России) в 

условиях глобальной финансовой нестабильности. Большое 

внимание уделено анализу использования инструментария денежно-кредитной 

политики в целях стимулирования экономического роста после мирового 

финансово-экономического кризиса. 

 

 

 

Documents of the Consultative Council of European 

Judges=Документи Консультативної ради європейських 

суддів : офіційне видання – Київ : Ін Юре, 2015. – 772 с. 

 

 

 

 

 

Documents of the Consultative Council of European 

Judges=Документи Консультативної ради європейських 

суддів : офіційне видання – видання друге, доповнене. – 

Київ : Ін Юре, 2017. – 816 с. – укр., англ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. посіб. для осіб, які виявили 

бажання стати адвокатом : у 17 кн. – Київ : Ін Юре, 2017. 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» у 17 книгах – унікальне видання, яке є 

невід'ємним елементом підготовки до здачі адвокатського іспиту. 

Підготовлене провідними науковцями Вищої школи адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України, членами Громадської організації «Ліга професорів 

права», практикуючими адвокатами та вченими у сфері права; 

Відповідає Програмі складення кваліфікаційного іспиту, затвердженій рішенням Ради 

адвокатів України від 22 лютого 2016 року № 68; 

охоплює орієнтовні відповіді на питання усного іспиту за основними напрямами; 

включає зразки складення процесуальних документів, які включені до програми 

письмового кваліфікаційного іспиту; 

Видання «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» включає в себе наступні книги: 

Книга 1 «Нормативно-програмні матеріали». 

Книга 2 «Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність». 

Книга 3 «Правила адвокатської етики». 

Книга 4 «Конституційне право». 

Книга 5 «Цивільне право». 

Книга 6 «Цивільне процесуальне право». 

Книга 7 «Кримінальне право». 

Книга 8 «Кримінальне процесуальне право». 

Книга 9 «Господарське та господарське процесуальне право». 

Книга 10 «Законодавство про працю». 

Книга 11 «Житлове право». 

Книга 12 «Сімейне право». 



Книга 13 «Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне 

судочинство». 

Книга 14 «Бюджетне, податкове та митне законодавство». 

Книга 15 «Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)». 

Книга 16 «Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод». 

Книга 17 «Складення процесуальних документів». 

 


