
 

 
 

 

До вашої уваги пропонуємо видання 

Університету ДФС України, 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. 

  



Яковинець А. І. Тактика розслідування 

фінансових злочинів, вчинених із використанням 

зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування 

компаній : навч.-практ. посіб. / А. І. Яковинець,  

А. М. Падалка ; Держ. фіскальна служба України, 

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

2017. – 78 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 91). 
 

 У навчальному посібнику розглядаються основні 

механізми діяльності іноземних компаній, особливо поширені 

схеми їх використання для махінацій у сфері державних 

фінансів, містяться найбільш значимі рекомендації з 

практичного застосування слідчими, керівниками органів 

досудового розслідування, а також іншими співробітниками правоохоронних органів 

методики розслідування фінансових злочинів, вчинених із використанням іноземних 

компаній, зареєстрованих на територіях із пільговим оподаткуванням. 

 

Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи 

і технології: управління знаннями : навч. посіб. /  

В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Л. В. Рогушина ; 

Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т держ. 

податкової служби України. – Ірпінь, 2016. – 212 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні»,  

т. 52). 
 

Навчальний посібник присвячений сучасним 

інформаційним системам і технологіям управління знаннями. Він 

містить теоретичні відомості, які можна використати у лекційних 

заняттях, та лабораторні роботи для набуття практичних навичок 

і закріплення теоретичних знань. 

 

Ратушняк Т. В. Програмування мовою JAVA : 

практикум / Т. В. Ратушняк ; Держ. фіскальна 

служба України, Ун-т держ. фіскальної служби 

України. – Ірпінь, 2017. – 212 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ», т. 12). 
 

Навчальний посібник розкриває теоретичні відомості про 

загальні та спеціальні принципи програмування, модульний 

принцип розробки програм, принципи роботи з інтегрованою 

системою мови програмування і основні складові інтегрованого 

середовища розробки NetBeans, типові алгоритмічні конструкції, 

етапи розробки програм, методи структурного, модульного та 

об'єктно-орієнтованого програмування, призначення та 

особливості об'єктно-орієнтованого програмування на прикладі 

мови Java, поняття об'єкта та класу, графічні можливості мови 

програмування Java. 



Олійник О. Д. Правовий статус фіскальних 

органів України та держав-членів Європейського 

Союзу : монографія / О. Д. Олійник, Д. Г. Мулявка ; 

Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 

2016. – 196 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 49). 

Монографія присвячена комплексному дослідженню 

правового статусу фіскальних органів України та держав-членів 

Європейського Союзу і формування на цій основі пропозицій, які 

можуть бути використані для удосконалення існуючої моделі 

фіскальної служби України з метою запровадження європейських 

стандартів та кращих європейських практик в її діяльності. 

 

 

Лазебник Л. Л. Міжнародне фінансове право : 

навч. посіб. / Л. Л. Лазебник, М. Ф. Анісімова ; Ун-т 

держ. фіскальної служби України. – 2-ге вид., оновл. 

і доп. – Ірпінь, 2017. – 700 с. – (Серія «Податкова та 

митна справа в Україні», т. 89). 

Навчальний посібник містить навчальний курс 

міжнародно-правового регулювання у сфері обігу фінансів з 

урахуванням специфіки світової фінансової діяльності держав, 

міжнародних організацій та транснаціональних учасників. У 

ньому відображені сучасні теоретичні знання в галузі 

міжнародного фінансового права, історія виникнення і розвитку 

цієї галузі; питання пов'язані з виникненням і припиненням 

міжнародних фінансових відносин, проаналізовані зміст, 

передумови формування та можливі соціальні й економічні 

наслідки їх реалізації. 

 

Інформаційні системи і технології в юридичній 

практиці : навч. посіб. / Т. В. Ратушняк, О. В. Гла-

дченко, В. О. Ніжегородцев, В. А. Одинець ; Держ. 

фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь, 2017. – 302 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ», т. 13). 

 
У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості 

та завдання для проведення практичних, самостійних та 

індивідуальних робіт. 

 

 

 

 



Терещенко О. В. Загальні принципи організації 

самостійних занять студентів : навч. посіб. / О. В. Те-

рещенко, В. І. Терещенко, І. Й. Малинський. ; Нац. 

ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2016. 

– 148 с. 

 
У навчальному посібнику викладено основні принципи 

організації самостійних занять студентів, розглянуто принципи та 

методи занять з фізичного виховання, приділено увагу питанням 

побудови навчального процесу в умовах навчального закладу, 

засобам відновлення, гігієнічним вимогам. 

 

 

 

Державні цільові фонди : навч. посіб. /  

О. Д. Гордей, В. П. Биховченко, А. В. Суханова,  

О. В. Новицька; за заг. ред. О. Д. Гордей ; Держ. 

фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь: УДФСУ, 2017. – 322. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні»,  

т. 87). 
 

У навчальному посібнику розкривається зміст, 

організаційна структура, призначення, функції та завдання 

цільових фондів України. Також розглядається досвід діяльності 

аналогічних фондів у деяких економічно розвинених країнах 

світу. 

 

Шевченко А. Є. Теорія держави і права /  

А. Є. Шевченко, А. В. Старостюк, М. В. Кармаліта ; 

за заг. ред. А. Є. Шевченко ; Ун-т держ. фіскальної 

служби України ; ННІ права, Каф. теорії і права. – 

Ірпінь, 2017. – 258. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 80). 
 

У навчальному посібнику висвітлюються основні поняття 

та категорії сучасної теорії держави і права. Усі питання 

дисципліни викладені з урахуванням сучасних теоретико-

методологічних досягнень світової та вітчизняної 

юриспруденції. Навчальний посібник складається з 24 тем, які 

охоплюють основну проблематику виникнення та еволюції 

державно-правових явищ, термінологічного словника, 

пропонованих тем наукових досліджень, тестових завдань 

переліку рекомендованої літератури. 

 



Задорожня Т. М. Теорія ймовірностей та 

математична статистика: практикум : навч. посіб. / 

Т. М. Задорожня, Г. В. Мамонова; Державна 

фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь, 2016. – 302. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 77). 

Навчальний посібник складено відповідно до типових 

програм для вищих навчальних закладів економічного напряму 

освіти. Пропоноване видання побудоване на ідеях особистісно 

орієнтованого навчання, а тому містить блоки завдань для 

індивідуальної роботи студентів, які включають і прикладні 

задачі з економічним змістом. 

 

Чорна Т. М. Цивільний захист : навч. посіб. / 

Т. М. Чорна ; Державна фіскальна служба України, 

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

2017. – 204 – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ», т. 11). 

У навчальному посібнику висвітлено актуальні питання у 

сфері цивільного захисту, зокрема моніторинг небезпек, що 

можуть спричинити надзвичайні ситуації; правові та 

організаційні основи цивільного захисту; особливості 

планування заходів з питань цивільного захисту; прогнозування 

обстановки та організація захисту в надзвичайних ситуаціях; 

порядок забезпечення заходів і дій у межах єдиної системи 

цивільного захисту. 

 

Чуницька І. І. Фінансовий ринок України: 

розбудова інфраструктурної компоненти : 

монографія / І. І. Чуницька ; Державна фіскальна 

служба України, Ун-т держ. фіскальної служби 

України. – Ірпінь, 2017. – 332 – (Серія «Податкова та 

митна справа в Україні», т. 95). 

У монографії розкрито багатоаспектну проблематику 

формування інфраструктури фінансового ринку. Досліджено 

широке коло питань, пов'язаних з теоретико-методологічним 

забезпеченням функціонування фінансового ринку у сучасній 

економічній системі, на основі якого висвітлено наукові засади 

його інфраструктурного забезпечення. 


