
 

   Шановні читачі! 
До вашої уваги пропонуємо видання, 

які надійшли до бібліотеки. 

Якщо вас зацікавлять матеріали 

перегляду, звертайтеся до Наукової 

бібліотеки( кімн. 365), де вам 

допоможуть підібрати не тільки 

запропоновану літературу, а й 

літературу на будь-яку іншу тему 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сухонос В.В. Правові заходи протидїї 

корупції в Україні в сучасних 

умовах : науково- практичні 

аспекти : монографія / В . В. 

Сухонос. ─ Суми : Університетська 

книга, 2020. ─74 с. 

У монографії проаналізовано проблеми 

методики та методології вивчення 

корупційної злочинності й 

запропоновані правові та наукові заходи 

щодо виявлення й дослідження 

злочинності, зокрема латентної, пов’язаної з корупційною 

спрямованістю. Висвітлено основні підходи щодо визначення поняття 

«корупція», наведено її класифікацію та визначено форми. Для 

спеціалістів у галузі виявлення й розслідування корупційних 

злочинів, а також наукових і практичних працівників.  

 

Вереша Р. В., Якуба Г. О. Стажист 

адвоката . Стажування : навчально- 

практичний посібник. ─ К : Алерта, 

2020 ─ 128 с. 

У навчально–практичному посібнику 

системно та комплексно висвітлюються 

відповіді на питання щодо основних 

засад та змісту стажування майбутніх 

адвокатів, окреслюється зміст етапів 

стажування, визначено план та 

програму стажування, а також 

наводиться перелік типових 

документів, необхідних для проходження стажування 

 



 

Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно 

ефективних людей / Стівен Р. Кові ; 

пер. з англ. О. Любенко. ─ Харьків : 

Книжковий клуб «Клуб Сімейного 

дозвілля», 2022. ─ 384 с. 

Ця книжка – світовий супербестселер, 

праця № 1 у темі росту особистості. 

Вона позитивно вплинула на життя 

мільйонів людей в усьому світі, серед 

яких Білл Клінтон, Ларрі Кінг, Стівен 

Форбс. Керівництво навчить вас краще 

розуміти себе, визначати пріоритети, 

формулювати життєві цілі й досягати їх. 

 

 

Скакун О.Ф. Теорія права і держави : 

підручник ─ 4-тє вид. ─ К. : Алерта, 

2021. ─ 528 с. 

Підручник підготовлено відповідно до 

навчальної програми із загальної теорії 

держави і права для юридичних вищих 

навчальних закладів України. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Керолайн Кріадо Перес. Невидимі 

жінки. Як вижити у світі, де навіть 

цифри брешуть на користь чоловіків 

/ пер. з англ. Ірини Гнатовської. ─ Х. 

: Віват, 2021. ─ 416 с.

Це перша книжка про гендерні 

нерівності, заснована виключно на 

фактах та статистиці. Це більш 100 

років досліджень прихованих гендерних 

даних про жінок, що творили історію на 

рівні з чоловіками.

 

 

Облік та оподаткування 

в умовах інвестиційно-інноваційного 

розвитку, цифровізації та 

глобалізації економічних відносин :

монографія / Я. О. Ізмайлов, 

І. Г. Єгорова, С. В. Свірко, 

С. Ф. Легенчук. ─ К. : Вадекс, 2021. ─ 

408 с.

У книзі розкрито теорію та методоло-

гію, розроблено

організаційно - методичні положення 

бухгалтерського обліку та аналізу

господарської діяльності підприємства з визначенням пріоритетних 

об’єктів-стимуляторів, оновленим складом функцій, завдань та 

модифікацією принципів відповідно до умов інвестиційно - 

інноваційного розвитку.

 



 

Гончарук П.С. Історія України з 

найдавніших часів до початку ХХ : навч. 

 посібник. ─ К. : Центр учбової 

літератури, 2021. ─  528 с

Історія України – предмет, який  є частиною 

«обов’язкової програми» вишів. Посібник 

включає 27 лекцій, присвячених історії 

Україні з найдавніших часів до ХХ століття. 

У ньому автор, орієнтуючись на сучасну си-

стему освіти та вимоги, зібрав

найнеобхідніші, найнеобхідніші факти, передумови історичних подій 

та їх значення.

 

 

Податковий кодекс України: чинне 

законодавство із змінами та 

доповненнями станом на 04 липня 2022 

року: офіційний текст. ─ К. : Алерта, 

2022. ─ 528 с.

Податковий кодекс України ─ закон 

України, який регулює відносини, що 

виникають у сфері справляння податків і 

зборів. У цьому кодексі визначаються :

1. Вичерпаний перелік податків і зборів, 

що справляються в Україні, та порядок їх

адміністрування;

2. Платники податків та зборів, їх права та обов’язки їх посадових

осіб під час здійснення податкового контролю.

3. Компетенції контролюючих органів, повноваження і обов’язки

їх посадових осіб під здійснення податкового контролю.

4. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 



 

Мирошниченко В. О. Міжнародне 

приватне право у схемах і визначеннях : 

навч. посібник. ─ К. : Центр учбової 

літератури, 2021. ─ 152 с. 

У навчальному посібнику «Міжнародне 

приватне право у схемах і визначеннях»  у 

доступній формі викладено матеріал однієї з 

найскладніших юридичних дисциплін. У 

вигляді схем, таблиць та визначень основних 

понять розкриваються питання загальних положень, джерел, 

колізійних норм, суб’єктів та об’єктів міжнародного приватного 

права. 

 

 

Бердан Ю. А.,  Москаленко А. В. 

Приватна юридична практика. ─ К. : 

Видавничій дім «Кондор» ─ 184 с. 

Перед вами книга, яка не має аналогів в 

Україні. Унікальний путівник по тому, як 

стати успішним, запитуваним і 

високооплачуваним фахівцем з 

правознавства на висококонкурентному 

ринку юридичних послуг ХХІ століття. 
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