
 

       

 

До вашої уваги пропонуємо 

видання, які надійшли до бібліотеки 

у жовтні. 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 
 

  



Енциклопедія судової експертизи / Н. І. Клименко, В. П. Бахін,  

Т. В. Будко, П. В. Цимбал ; за ред. Н. І. Клименко. – Ірпінь : Нац.  

ун-т ДПС України, 2013. – 184 с. : іл. 

Видання містить близько 1250 статей – інформацію про видатних 

експертів України та інших країн СНД, а також експертні терміни і 

поняття. Відображена національна і світова історія формування судової 

експертизи та перспективи її розвитку. Тлумачення понять «судова 

експертиза» та «судово-експертна діяльність» визначено у Законі України 

«Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року.  

 

 

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

устрою України та окремих країн Європи (порівняльно-правовий 

аналіз) : монографія / А. Є. Шевченко, В. В. Міщук. – К. : «МП 

Леся», 2013. – 248 с. 

У монографії комплексно досліджуються теоретико-правові засади 

форми державного та політико-територіального устрою держави. 

Визначаються правовий статус державної території як просторової 

основи здійснення державної влади; поняття, ознаки та види в 

унітарних державах; правові гарантії забезпечення унітарної форми 

державного устрою тощо. Пропонуються власні теоретичні конструкції 

таких понять, як унітарна держава, територіальна автономія та 

унітаризм. 

 

Шевченко А. Є., Тішаков М. П. Правові засади діяльності  

ДАІ УРСР у 1943-1953 рр. (на прикладі Донбасу) : монографія /  

А. Є. Шевченко, М. П. Тішаков ; МВС України, Донецький 

юридичний інститут – Київ : Леся, 2013. – 280 с. 

У поданій роботі автор на основі опрацювання різноманітних 

матеріалів архівних установ МВС України на регіональному та 

загальнодержавному рівні обрав за мету висвітлення маловідомих 

правових основ функціонування Державної автомобільної інспекції 

УРСР у царині боротьби з аварійністю в перші повоєнні роки. 

 

 

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и 

технологии : монография / М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Мо-

скалева, В. В. Писляков ; под. ред. М. А. Акоева. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 250 с. 

Данное руководство систематизирует знания о наукометрии для 

читателей, поставивших перед собой цель разобраться в предмете. 

Материал, изложенный в книге, должен послужить основой для 

практического применения методов наукометрии.  



Боднарчук О. Г. Теоретичні основи та адміністративно-правові 

механізми протидії корупції в Державній кримінально-

виконавчій службі України : монографія / О. Г. Бондарчук ; Нац. 

ун-т держ. податк. служби України – К. : ЦУЛ, 2015. – 462 с. 

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. 

 

 

Захватаев В. Н. Комментарии к мировой практике 

международного коммерческого арбитража. Книга 1 / В. Н. За-

хватаев – К. : Алерта, 2015. – 906 с. 

Настоящая книга посвящена вопросам международного 

арбитражного права, действующего ныне в сфере торгово-

экономических отношений в различных государствах мира. 

Основанная на опыте практического толкования и применения судами 

норм арбитражного права в различных юрисдикциях мира, она имеет 

своей целью охватить весь спектр принципиальных вопросов 

современной мировой практики в этой области. 

 

 

Захватаев В. Н. Комментарии к мировой практике 

международного коммерческого арбитража. Книга 2 / В. Н. За-

хватаев – К. : Алерта, 2015. – 810 с. 

Главную часть содержания книги составляют комментарии к нормам 

международного коммерческого арбитража, а также сопровождаемые 

комментариями материалы многочисленных дел, рассмотренных 

судами в рамках различных судебно-правовых систем. В книгу также 

дополнительно включена нынешняя арбитражная практика 

рассмотрения дел в области международных инвестиционных споров с 

участием отдельных государств мира. 

 

Чернявська О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг : навч. посіб. –  

2-ге вид., з доопрац. та допов / О. В. Чернявська, А. М. Соколова ; 

МОН України, Полтавський ун-т економіки і торгівлі – К. : 

Алерта, 2015. – 272 с. 

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: 

«Фандрайзинг» навчально-методичними матеріалами для самостійної 

роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, 

проблемні питання, теми індивідуальних навчально-дослідних 

завдань, тестові завдання, плани практичних занять, список 

рекомендованої літератури. В посібнику містяться термінологічний 

словник, методичні рекомендації до виконання індивідуальних 

навчально-дослідних завдань, карта самостійної роботи студента, порядок і 

критерії оцінювання знань студентів.  



 

Молдован А., Озель В. Теорія держави та права: основні поняття : 

навч. посіб. / А. Молдован, В. Озель. – К. : Алерта, 2017. – 100 с.  

У навчальному посібнику викладено основні поняття теорії та історії 

держави і права України, державно-територіального устрою, права та 

обов'язки громадян, місцеве самоврядування та управління. 

 

 

 

Ткаченко Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підручн. /  

Н. М. Ткаченко ; МОН України, Нац. ун-т харчових технологій – 

К. : Алерта 2017. – 174 с. 

У підручнику викладені теоретичні основи предмета, метода, техніки 

ведення форм і організації ведення бухгалтерського обліку відповідно 

до діючих в Україні нормативних (законодавчих) джерел. У підручнику 

викладено: загальна характеристика, організація, предмет і метод 

бухгалтерського обліку; документація, облікові регістри, 

інвентаризація, форми ведення бухгалтерського обліку; баланс, основи 

його побудови; система рахунків бухгалтерського обліку та їх 

характеристика; план рахунків бухгалтерського обліку. До кожного розділу 

підручника поставлені контрольні питання та тести.  

 

Механизм стимулирования взаимных инвестиций Республики 

Беларусь и государств – членов Евразийского экономического 

союза / Е. В. Преснякова, Т. С. Матейчук, Е. В. За-йцева ; под ред. 

Е. В. Пресняковой. – Минск : Ин-т экономики НАН Беларуси, 2017. 

– 179 с. 

В книге рассмотрены подходы к формированию механизма 

стимулирования взаимных инвестиций Республики Беларусь и 

государств – членов Евразийского экономического союза на основе 

совершенствования внешнеторговой деятельности, развития 

промышленного сотрудничества, применения налоговых и финансовых 

инструментов, формирования единого рынка государственных заказов.  

 

Венгер Ю. В. Державна політика в сфері стандартизації в умовах 

євроінтеграції України: адміністративно-правовий аспект : 

монографія / В. В. Венгер, Т. М. Кравцова ; за заг. ред. д.ю.н., 

проф. Кравцової. – Суми : видавничо-виробниче підприємство 

«Мрія-1», 2018. – 158с. 

Монографія присвячена дослідженню принципів державної політики у 

сфері стандартизації в Україні, подано рекомендації щодо адаптації 

законодавства України у сфері стандартизації до норм Європейського 

Союзу. 



 

 

Академик В. Г. Гусаков : к 65-летию со дня рождения и 40-летию 

научной и творческой деятельности / Нац. акад. наук. Беларуси ; 

сост. : А. В. Кильчевский и др. – Минск : Беларуская навука, 2018. 

– 454 с. – (Серия «Люди белорусской науки»). 

В настоящем издании представлены основные итоги научной, научно-

организационной, педагогической и общественной деятельности 

доктора экономических наук, профессора, академика Национальной 

академии наук Беларуси, заслуженного деятеля науки Республики 

Беларусь Владимира Григорьевича Гусакова.  


