
 

 

До вашої уваги пропонуємо 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 

 

 

  



Iastremska O. Controling : textbook / O. Iastremska, 

K. Iakovenko ; Ministry of education and science of 

Ukraine, Simon Kuznets Kharkiv National university of 

Ukraine. − Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2016 − 128 p. 

Наведено теоретичні аспекти використання контролінгу 

на підприємстві: розкрито його значення в управлінні 

підприємством, описано об’єкти контролінгу (витрати, 

центри відповідальності), аспекти управлінського обліку 

як основи контролінгу, особливості бюджетування, 

питання щодо, прийняття управлінських рішень в 

контролінгу, контролінг інвестиційних проектів та організаційні аспекти створення 

системи контролінгу на підприємстві. 

 

Україна після коронокризи − шлях одужання : 

наукова доповідь / [Я. А. Жаліло (кер. авт. кол.), 

Я. Б. Базилюк, С. В. Ковалівська, О. О. Коломіець та 

ін.] ; Національний інститут стратегічних досліджень, 

Центр економічних і соціальних досліджень, Центр 

регіональних досліджень. − К. : НІСД, 2020. − 304 с. 

Глобальний перебіг коронакризи підтверджує 

припущення про інтегральність цього феномена, у якому 

відбулося поєднання біологічних, суспільно-політичних 

та економічних вимірів. У кожному з них «пандемія» 

розвивається за власними, властивими цим сферам законами. Значні розбіжності 

розвитку та перебігу захворюваності на COVID-19 між країнами, які мають подібні 

природно-кліматичні й соціальні передумови та застосовують як подібні, так і 

розбіжні моделі протиепідемічних заходів, зайвий раз підтверджують недостатню 

вивченість та слабку передбачуваність впливу коронавірусу SARS-CoV-2 на 

людську популяцію. Значне нарощування випадків захворювання в глобальних 

масштабах, яке триває півроку поспіль, неминуче посилюватиме загальні негативні 

очікування щодо ймовірностей наступних хвиль пандемії, до того ж за відсутності 

вакцини з клінічно доведеною ефективністю та усталених ефективних процедур 

лікування хворих. Навіть затухання пандемії на теренах Європи не знімає з 

порядку денного проблеми високих епідемічних ризиків, що продовжуватиме 

негативно впливати на споживчу та економічну поведінку населення. А глобальний 

наступ пандемії перешкоджатиме відновленню глобальної мобільності, що різко 

послаблюватиме позитивний ефект інтегральності глобальних ринків при 

повномасштабному збереженні ризиків глобальної взаємозалежності. 



Пiжук О. I. Цифрова трансформація економіки 

України: обмеження та можливості : монографія / 

О. I. Пiжук ; Університет державної фіскальної 

служби України. − Ірпінь, 2020. − 504 с. 

Монографія присвячена комплексному дослідженню 

теоретико-методологічних засад процесів цифрової 

трансформації економіки України як феномену 

економічного зростання і як об’єктивного руху до зміни 

моделі розвитку національного господарства. 

Дослідження орієнтоване на формування і реалізацію 

стратегічного бачення щодо побудови моделі інклюзивного зростання економіки 

країни на засадах використання можливостей ключових глобальних трендів 

цифрової трансформації економіки та інших сфер життєдіяльності. Розраховано на 

фахівців, науковців, здобувачів, аспірантів. студентів, що досліджують проблеми 

цифрової трансформації економіки України, а також осіб, які переймаються 

проблемами економіки України. 

 

Оперативно-розшукова діяльність : посібник для 

вищих навчальних закладів / за заг. ред. генерала 

поліції 1 рангу, к. ю. н., Заслуженого юриста України 

С. М. Князєва; академіка Академії Наук Вищої школи 

України, професора А. М Кислого. − К. : Видавництво 

Людмила», 2019. − 240 с. 

У посібнику, розробленому на базі Національної поліції 

України та Міжрегіональної Академії управління 

персоналом систематизовані теоретичні розробки та 

практичні рекомендації у сфері оперативно-розшукової 

діяльності. Посібник, підготовлений науковцями та 

практиками у галузі оперативно-розшукової роботи, містить базові нетаємні 

положення оперативно-розшукової діяльності, вивчення яких відповідає вимогам 

підготовки фахівців-юристів. Матеріали посібника ґрунтуються на нормах 

Конституції України, Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», 

«Кримінального процесуального Кодексу», «Про Національну поліцію», інших 

законодавчих та відомчих нормативно-правових актів, практиці їх застосування, 

судовій практиці, положеннях сучасної оперативно-розшукової теорії.  

 



Мискін Ю. І. Соціалізація бюджетної політики 

України : монографія / Ю. І. Мискін ; Університет 

державної фіскальної служби України. − Ірпінь ; 

Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. − 506 с. 

У монографії здійснено комплексне дослідження 

теоретико-методологічних та організаційно-практичних 

засад соціалізації бюджетної політики України через 

призму нормативного методу пізнання. Розглянуто 

сутність, генезис т а теоретико-організаційні основи 

бюджетної політики як об’єкта соціалізації. 

 

Кваша С. М. Індекс конкурентоспроможності 

особистості в суспільних просторах життєдіяльності / 

С. М. Кваша ; Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. − Київ : НУБІП 

України, 2020. − 55 с. 

У науковій праці розглянуто теоретико-методологічні 

основи формування конкурентоспроможності особистості 

в нових умовах світових викликів, що вимагають нових 

підходів до визначення осіб − лідерів. Узагальнено 

перелік найбільш поширених рейтингів, індексів, за яким 

визначається конкурентоспроможність товарів, послуг, підприємств, галузей та 

національних економік. 

 

Протидія агресивному податковому плануванню в 

Україні : препринт / С. С. Брехов, В. І. Коротун, 

О. С. Сушкова, Н. В. Новицька та ін. ; Державна 

фіскальна служба України, Університет державної 

фіскальної служби України, Науково-дослідний 

інститут фіскальної політики. – Ірпінь : Університет 

ДФС України, 2017. − 108 с. 

У препринті представлено дослідження теоретичних 

основ протидії агресивному податковому плануванню − 

особливого виду мінімізації сплати податків. Визначено 

загальні світові тенденції протидії уникненню сплати 

податку на прибуток. Охарактеризовано основні способи мінімізації сплати 

податків податковими агентами, а також надано характеристику сучасному стану 



вітчизняної системи контролю за трансфертним ціноутворенням та іншими 

транскордонними схемами агресивного податкового планування та протидії 

внутрішньодержавним схемам мінімізації податків. Обґрунтовано необхідність 

реалізації в Україні комплексу заходів з протидії агресивному податковому 

плануванню, включно із заходами плану дій BEPS (ActionPlanon Base erosion and 

Profit Shifting). 

 

 

 

 


