
 

 

 

До вашої уваги пропонуємо навчальну літературу, 

яка надійшла до бібліотеки з Видавничого Центру 

Університету державної фіскальної служби України. 

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 

 



Пацай Б. Д. Алгоритмізація та 

програмування : навч. посіб. / Б. Д. Пацай, Н. К. 

Сьомка ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т 

держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : ВЦ 

Ун-ту держ. фіскальної служби України, 2016. – 

380 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні» ; т.71). 

У навчальному посібнику викладено основні принципи 

використання об’єктно-орієнтованого програмування в 

додатках як засобу автоматизації обробки економічної 

інформації. Значну увагу приділено використанню програм – 

додатків у середовищі МS Excel. 

 

Антоненко В. М. Економічна кібернетика: 

введення в спеціальність : навч. посіб. / В. М. 

Антоненко, С. Д. Мамченко ; Нац. ун-т держ. 

податкової служби України. - Ірпінь: ВЦ Нац. ун-

ту держ. податкової служби України, 2016. – 138 с. 

– (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; 

т. 53). 

Навчальний посібник містить два змістовні модулі і 

охоплює базові теми навчальної програми курсу «Введення в 

спеціальність» за напрямом «Економічна кібернетика». 

Теоретичні відомості з кожної теми у навчальному посібнику 

доповнені контрольними запитаннями та завданнями для 

самостійної роботи, наведені контрольними запитаннями та 

завданнями для самостійної роботи, наведений тест підсумкового контролю, який може бути 

автоматизований з використанням програмної тестової оболонки. 

 

Столярова Т. О. Інформаційні системи і 

технології : навч. посіб. / Т. О. Столярова, В. А 

Одинець ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т 

держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : ВЦ 

Ун-ту держ. фіскальної служби України, 2016. – 

162 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні» ; т. 75). 

Запропонований навчальний посібник призначений для 

підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності «Менеджмент» денної та 

заочної форми з дисципліни «Інформаційні системи і 

технології». 

 

 



Антонюк А. О. Моделювання систем 

захисту інформації : монографія / А. О. Антонюк ; 

Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. 

фіскальної служби України. – Ірпінь : ВЦ Ун-ту 

держ. фіскальної служби України, 2016. – 446с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 

62). 

Монографія є коротким вступом до сучасної теорії 

захисту. Вона містить копмактне викладання новітн6іх 

методів моделювання та аналізу систем захисту інформації. 

 

 

 

Одинець В. А. Інформаційні системи та 

технології у фінансових установах : навч. посіб. / 

В. А. Одинець, В. Ю. Свириденко, Л. В. Дубчак ; 

Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : 

ВЦ Ун-ту держ. фіскальної служби України, 2016. 

– 410 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні» ; т. 55). 

Навчальний посібник при значений для 

організації практичних, індивідуальних та 

самостійних робіт з курсу «Інформаційні системи і 

технології у фінансах», а також опанування 

теоретичних засад курсу. 

 

Одинець В. А. Інформаційні системи та 

технології на підприємстві : навч. посіб. / В. А. 

Одинець, В. Ю. Свириденко, Л. В. Дубчак ; Держ. 

фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь : ВЦ Ун-ту держ. 

фіскальної служби України, 2016. - 388 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні» ; т. 76). 

Навчальний посібник призначений для 

підготовки бакалаврів галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка та 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування 

спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова 

діяльність» денної та заочної форми навчання з курсу 

« Інформаційні системи та технології на підприємстві». 



 

Інформатика та обчислювальна техніка: 

практикум: навч. посібник / В. А. Одинець, О.В. 

Гладченко, Т. В. Ратушняк [та ін.]. Нац. ун-т держ. 

податкової служби України. – Ірпінь : ВЦ Нац. ун 

-ту держ. податкової служби України, 2015. – 394 с. 

– (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; 

т. 54). 

У навчальному посібнику викладено теоретичні 

відомості з навчальної дисципліни «Основи 

інформатики та обчислювальної техніки» і методи 

використання сучасного програмного забезпечення , 

приклади і завдання з використання офісних програм 

версії 2013 корпорації Mikrosoft стандартних додатків 

OC Windows, конструктування сайтів мовою HTML. 

 

Сьомка Н. К. Практикум з WEB – 

прогамування : навч. посіб. / Н. К. Сьомка, Л. Л. 

Філіппова ; Ун-т держ. фіскальної служби України. 

– Ірпінь : ВЦ Ун-ту держ. податкової служби 

України, 2016. - 352 с. – (Серія «Податкова та 

митна справа в Україні» ; т. 58). 

У навчальному посібнику в доступній формі 

описані основні методи та засоби WEB-дизайну, 

автоматизовані та візуальні засоби розробки WEB-

сайтів, а також художні аспекти WEB-дизайну. 

 

 

Антоненко В. М. Практикум з 

інформаційних систем в економіці : навч. посіб. / 

В.М. Антоненко, Н. К. Сьомка ; Нац. ун-т держ. 

податкової служби України. – Ірпінь : ВЦ Нац. 

ун-ту держ. податкової служби України, 2016. - 

290 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні ; т. 57). 

У навчальному посібнику розглядаються приклади 

практичного використання інформаційних 

технологій в економіці, які базуються на знаннях 

економіки, математики, комп’ютерної техніки і 

програмних засобів. 



 

Каленіченко Р. А. Основи психології та 

конфліктології для фахової підготовки 

економістів : навч. посіб. для галузі знань 

«Економіка і підприємництво» / Р. А. 

Каленіченко, О. Є. Харіна, К. М. Доценко ; Держ. 

фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь : ВЦ Ун-ту держ. 

фіскальної служби України, 2016. – 308 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні» ; т. 72). 

Навчальний посібник містить матеріали з 

основних розділів загальної психології, економічної 

психології, економічної психології та конфліктології 

в обсязі , який відповідає курсу «Професійна 

психологія та конфліктологія «для студентів економічних спеціальностей». 

 


