
 

 

 

 

 

 
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 

 

 

  



Лебідь В. І. Конституційне право України : навч. посіб 

/ В.  І. Лебідь. – 2-ге видання, доповнене і перероблене  – К. : 

Правова Єдність, 2017. – 36 с. (Серія «На допомогу 

студенту») 
Метою створення даного посібника було систематизувати і 

стисло викласти інформацію з теоретичних питань конституційного 

права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту 

для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю.  

 

 

 Матвєєв П. С. Цивільне право України : навч. посіб. / 

П. С. Матвєєв. – 2-ге видання, доповнене і перероблене  – К. 

: Правова Єдність, 2017. – 84 с. (Серія «На допомогу 

студенту») 
Метою створення даного посібника було систематизувати і 

стисло викласти інформацію з теоретичних питань цивільного 

права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту 

для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю.  Посібник укладено відповідно до останніх змін у 

законодавстві. 

 

 

Галунько В. В. Адміністративне право України. 

Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., 

Кузьменко О., Стеценко С. та ін. – Херсон : Олді-плюс, 

2018. – 272 с. 
У навчальному посібнику розкрито зміст Загального 

адміністративного права України. За основу взято теоретичні 

положення та практику діяльності суб’єктів владних повноважень, 

що відповідає цінностям країн-учасниць Європейського Союзу, 

коли основним завданням публічної адміністрації є забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів невладних фізичних і юридичних 

осіб. Матеріал викладено в лаконічній, доступній для опанування 

формі.  

 

 

Українське законодавство партисипації (участі громадян 

у формуванні й реалізації державної, регіональної та місцевої 

політики) ; Львівська обл. держ. адміністрація, громадська 

рада при Львівській обл. держ. адміністрації, Львівський 

регіональний інститут держ. управління Нац. академії держ. 

управління при президентові України, Західноукраїнський 

Інститутгромадянського суспільства ім. Я. Мудрого. – Львів, 

2018. – 300 с. 

Наведено витяги з чинних (станом на 25.03.2018) актів 

українського національного законодавства, якими конкретизуються 

конституційні права громадян України.  



Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне 

право : підручник. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – К. : 

Алерта, 2017. – 504 с. 
Підручник містить аналіз доктрини, законодавства та 

судової практики різних держав і, насамперед, України, стосовно 

регулювання приватноправових відносин з «іноземним 

елементом». Проаналізовано колізійні норми, застосовувані до 

вирішення питань про правосуб'єктність фізичних та юридичних 

осіб, власності, зобов'язальних правовідносин, сімейного й 

трудового статусу особи, спадкування, деліктів.  

 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України із 

змінами та доповненнями станом на21 березня 2018 року. 

Офіційний текст. – К. : Алерта, 2018. – 320 с. 
Новий Кримінальний процесуальний кодекс України 2018 

розроблений для захисту прав та інтересів особи під час 

розслідування різних злочинів та їх розгляду в судовому засіданні. 

Нормативний акт «стоїть на варті», щоб засуджений чи 

обвинувачений не піддавалися примусу в процесі слідства. 

Учасникам процесу має бути запропонована та застосована до них 

кваліфікована правова допомога.  

 

 

Ромащенко І. О. Зміна та припинення цивільного 

правовідношення як способи захисту цивільних прав : 

монографія / І. О. Ромащенко ; Київський нац. ун-т ім.  

Т. Шевченка. – К. : Алерта, 2016. – 242 с. 
У монографії вперше комплексно досліджуються такі 

способи захисту цивільних прав та охоронюваних законом 

інтересів, як зміна та припинення цивільного правовідношення. На 

огляд виносяться поняття способів захисту цивільних прав, 

співвідношення з іншими суміжними поняттями, особливості 

використання способів захисту прав за європейським та 

міжнародним правом. Розглянуто поняття та види зміни та 

припинення правовідношення як способів захисту цивільних прав та як правових 

наслідків настання юридичних фактів, висвітлюються порядок і підстави 

застосування зазначених способів захисту у різних видах цивільних правовідносин. 

  

Кримінальна відповідальність за окремі злочини у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг : науково-

практичний посібник / Ю. В. Ударцов, Є. М. Блажівський, 

Н.В. Лісова та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ударцова ; Ген. 

прокуратура України, Нац. академія прокуратури Укр. – 

К. : Алерта, 2013. – 180 с. (Серія «Бібліотека прокурора»)  



Виноградова А. І. Розслідування порушень 

законодавства про захист рослин : навч. посіб. / А. І. Ви-

ноградова ; за ред. проф. М. А. Погорецького ; Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Алерта, 2015. – 180с. 
На підставі аналізу наукових джерел, правових актів і 

матеріалів практики в навчальному посібнику розкриваються 

питання розслідування порушень законодавства про захист рослин. 

Посібник може бути використано при вивченні навчальних 

дисциплін «Криміналістика» та «Розслідування окремих видів 

злочинів», а також у правозастосовчій діяльності правоохоронних 

та правозахисних органів і суду.  

 

Організація контролю виконання в органах 

прокуратури України : науково-практичний посібник /  

О. О. Долгий, І. В. Євроніна, Л. Ю. Євроніна, А. М. Мудров 

; за ред. І. М. Козьякова, Г. М. Титарчука ; Ген. 

прокуратура України, Нац. академія прокуратури Укр. – 

К. : [Алерта], 2013. – 188с. 
У науково-практичному посібнику розкривається сутність 

контрольних правовідносин у прокуратурі, зазначається їх 

структура, а також компетенція суб'єктів, уповноваження на 

здійснення контролю за діяльністю органів і підрозділів 

прокуратури. 

 

Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Основи 

економічної науки : навч. посіб. для студентів, які 

здобувають ступінь вищої освіти бакалавра галузей знань: 

05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та 

адміністрування», 08 «Право». – К. Видавничий центр 

«Кафедра», 2016. – 212 с. 
Навчальний посібник включає теми: наукові економічні 

знання як результат пізнання економічного життя; теоретичний 

блок економічної науки; загальні засади економічного розвитку: 

політекономічний аспект; мікроекономіка; макроекономічна теорія; 

інституціональна економічна теорія; міжнародна економіка як 

складова економічної теорії, тренінг для закріплення отриманих 

знань. 

Новак А. Як підняти українську економіку. 

Трифункціональна Економічна Модель України : 

монографія / А. Новак. – Вид. 5-те, доп. – Київ, Торонто, 

Мюнхен, 2015. – 432 с. 
Автором у книзі запропоновано цілісну модель формування 

конкурентоздатної та високоефективної української економічної 

системи в сучасних умовах глобалізованих світових економічних 

відносин. Книга розрахована на фахових економістів, управлінців, 

студентів і читачів, які цікавляться економічною проблематикою.  



Подік І. І., Гончаров Ю. В. Податкова складова 

економічної безпеки України : монографія / І. І. Подік,  

Ю. В. Гончаров. – К. : Інтерсервіс, 2017. – 210 с.  
У монографії системно розглядаються актуальні питання 

теоретично- методичних засад забезпечення податкової безпеки 

України, здійснено оцінку її рівня. Особлива увага акцентується на 

визначенні місця і ролі податкової безпеки в системі економічної 

безпеки. Розрахована на широке коло фахівців податкових служб, 

науковців, викладачів і студентів ВНЗ і аспірантів. 

 

 

 

Розвиток фінансів в умовах відкритої економіки : 

колективнамонографія / М. М. Александрова, Н. Г. Ви-

говська та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Пет-

рука ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : Рута, 

2012. – 415 с. 
У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади 

розвитку фінансів; особливості функціонування фінансів 

підприємств в нових умовах відкритої економіки; розвиток 

державних і місцевих фінансів, особливості функціонування 

фінансових ринків в умовах глобалізації. 

 

Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств : 

навч. посіб. / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань; Державна 

фіскальна служба України, Університет державної 

фіскальної служби України. – К. : Центр учбової літератури, 

2018. – 292 с 
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми 

курсу «Фінанси підприємств» і в якому викладено різні аспекти 

фінансової діяльності підприємств в сучасних умовах. Структура 

посібника розроблена таким чином, що кожна тема включає 

методичні вказівки до вивчення теми, контрольні питання з теми, 

питання для самостійного опрацювання, плани семінарських занять, 

термінологічний словник, тести для перевірки знань, задачі, теми 

рефератів  

 

Фінансові розслідування: імплементація 

європейського досвіду в Україні : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 19 травня 2017р ; Ун-т 

держ. фіскальної служби України, факультет підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

податкової міліції. – Ірпінь : НВТ «Правник», 2017. – 298 с. 
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 20-річчю створення факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

податкової міліції та 10-річчю утворення кафедри фінансових 

розслідувань Університету державної податкової служби України.  



Огійчук М. Ф. Ефективність використання оборотних 

засобів, їх облік та оцінка : монографія / М. Ф. Огійчук,  

С. І. Василішин ; за ред. проф. М. Ф. Огійчука ; 

Харківський нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. – К. : 

Алерта, 2014. – 338 с. 

Поглиблено теоретичні та практичні аспекти, а також надано 

практичні рекомендації щодо раціонального формування та 

забезпечення ефективного використання оборотних засобів 

сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано можливості 

удосконалення формування оборотних засобів через необхідність їх 

нормування, бюджетування та внутрішньогосподарського 

контролю.  

 

Коляда Т. А. Формування бюджетної стратегії  

України: теорія, методологія, практика : монографія /  

Т. А. Коляда ; Нац. ун-т держ. податкової служби України – 

Ірпінь, 2016. – 396 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 63) 
У монографії здійснено комплексне дослідження теоретико-

методологічних засад формування бюджетної стратегії України. 

Розглянуто ключові питання сутності та значення бюджетної 

стратегії держави, впливу макроекономічних та інституціональних 

чинників на забезпечення бюджетної стабільності. 

 

Шевчук С. В. Українська мова для державних 

службовців: курс для підготовки до атестації / С. В. Ше-

вчук – К. : Алерта, 2017. – 478 с. 
Мета пропонованого посібника – допомогти претендентам на 

державну службу досконало, ґрунтовно підготуватися до атестації 

щодо вільного володіння українською літературною мовою. У 

посібнику послідовно й дохідливо викладено теоретичний матеріал, 

в якому докладно виписані літературні мовні норми, подано зразки 

організаційних, довідково-інформаційних документів та 

документації з кадрово-контрактних питань. Особливу увагу 

приділено службовому листуванню та усному фаховому 

спілкуванню. Після розділів наведено взірці тестових завдань. 

 

Бирчакова Н. Мысль изреченная / Н. Бирчакова – К. 

«ФОП Ретівов Тетяна», 2017. – 192 с. – (Серия 

«Современная литература. Поэзия, проза, публицистика»). 

«Мысль изреченная» – роман о смысле и философии 

творчества, об извечном соперничестве художника с самим 

Создателем. В фокусе повествования – трагическая фигура Николая 

Васильевича Гоголя, мотивы сожжения рукописи и его загадочная 

смерть как развязка неравного конфликта.  


