
 

 

До вашої уваги пропонуємо нові 

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 

 

 

 
  



English for students of finance : навч.посібник /  

Л. В. Волкова, Л. В. Онучак, Ю. В. Літкович, А. П. Сав-

ченко [та ін.] ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2017. – 292 c. – (Серія 

«На допомогу студенту УДФСУ») 

Навчальний посібник має суто практичну спрямованість і 

складається із 20 тематичних уроків-комплексів, 

запропонованих у чіткій логічній послідовності відповідно до 

програми курсу. 

 

Актуальні проблеми приватного права : навч. 

посібник / І. В. Чеховська, А. С. Амеліна, Т. Й. Білоус, [та 

ін.] ; Державна фіскальна служба України, Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2017. – 420 с. – (Серія «Податкова 

та митна справа в Україні») 

Навчальний посібник підготовлений у межах магістерської 

програми «Охорона і захист цивільних прав» і відрізняється 

структурованістю, що проявляється в чіткому поділі на окремі 

модулі. Його частини розкривають проблематику теоретико-

методологічних основ приватного права як із суто теоретичного 

погляду, так й з позиції удосконалення правозастосування 

чинного законодавства. 

 

Аналітично-контрольні аспекти регулювання 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки : 

монографія / за заг. ред. д.ю.н. А. В. Лісового, к.е.н.  

Е. В. Кондукової ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2017. – 346 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні») 
У монографії розглянуті такі питання, як зміст і напрями 

регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

економіки; визначення особливостей державного регулювання в 

основних секторах економіки; дослідження аналітичних аспектів 

контролю податкових надходжень, а також особливостей 

контролю окремих видів податків (ПДВ та податку на доходи фізичних 

осіб). 

Антонюк А. О. Чисельні методи : навч. посібник. /  

А. О. Антонюк ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2017. – 144 с. – (Серія 

«На допомогу студенту УДФСУ») 
У навчальному посібнику розкриваються постановки 

математичних задач, що виникають у ході розробки 

інформаційних систем і систем моделювання, та чисельні методи 

їх розв’язання. 



Лісовий А. В. Податкове регулювання розвитку 

сільських територій України / А. В. Лісовий, Т. А. Лісова ; 

Державна фіскальна служба України – Ірпінь : ФОП 

Мельник А. А., 2018. – 186 с. 
Метою даної монографії є розробка теоретико-

методологічних основ і практичних пропозицій для виведення 

вітчизняної системи оподаткування на рівень основного джерела 

наповнення місцевих (сільських бюджетів). 

 

 

Митна статистика України : стат. довідник /  

П. В. Пашко, О. Ю. Ушаков, Т. М. Паянок, Я. О. Ос-

тапенко [та ін.] ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2017. – 422 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні») 
Статистичний довідник є результатом практичної роботи 

працівників Департаменту митних інформаційних технологій та 

статистики Державної митної служби України та професорсько-

викладацького колективу Університету державної фіскальної 

служби України. У виданні у формі статистичних таблиць та 

графіків подано результати діяльності митної служби України, 

які відображають динаміку та структуру експортно-імпортних 

операцій, що здійснювали суб’єкти зовнішньоекономічної діяльтності 

України в 1993-2015 роках. 

 

Ніколаєва Т. В. Вартісно-орієнтоване управління 

нерухомим майном державної власності : монографія /  

Т. В. Ніколаєва ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. – 354 c. 
У монографії досліджено теорію, вітчизняну та зарубіжну 

практику організації і управління об’єктами та портфелем 

нерухомого майна державної власності. В аналітичній частині 

розглянуто загальні термінологічні, класифікаційні та облікові 

проблеми управління державним майном як нерухомістю, 

обгрунтовано специфіку управління штучно створюваними 

об'єктами. 

 

Одинець В. А. Інформаційні системи і технології в 

податковій справі : навч.посібник / В. А. Одинець,  

В. Ю. Свириденко ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2017. – 266 c. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні») 
Навчальний посібник призначений для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі 

знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної 

форми з дисципліни «Інформаційні системи та технології в 

податковій справі». 



Олешко А. А. Антикризове управління фінансовими 

корпораціями : навч. посібник / А. А. Олешко, К. П. По-

боча ; Державна фіскальна служба України, Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2017. – 442 с. – (Серія «Податкова 

та митна справа в Україні») 
У навчальному посібнику розкриті основні питання теорії і 

практики антикризового управління фінансовими корпораціями. 

Навчальний матеріал викладено з урахуванням сучасних реалій 

соціально-економічного розвитку, спричинених процесами 

глобальної та макроекономічної нестабільності, та процесів 

інтеграції фінансових корпорацій держави в міжнародну 

фінансову систему. 

 

Пацай Б. Д. Дослідження операцій: практикум : навч. 

посібник ; Б. Д. Пацай ; Державна фіскальна служба 

України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2017 – 212 с. 

– (Серія «На допомогу студенту УДФСУ») 
У навчальному посібнику розкривається зміст, структура, 

методи та підходи розв'язування прикладних економічних задач 

дослідження операцій. Структура навчального посібника 

відповідає робочій навчальній програмі, вирізняється 

системністю: його зміст поділений на окремі теми, кожна з яких 

містить теоретичну довідку, приклади, завдання з відповідними 

інструкціями та задачі для самостійного виконання.  

 

Руденко І. Б. Вища та прикладна математика : навч. 

посібник / І. Б. Руденко, О. Б. Чернобай ; Державна 

фіскальна служба України, Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2017. – 374 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ») 
Навчальний посібник написаний відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика» для 

підготовки здобувачів вищої освіти першого бакалаврського 

рівня. Посібник містить основні поняття, методи розв'язання, 

теореми та формули, багато розв'язаних типових задач,необхідні 

таблиці та завдання для самостійної роботи студентів. 

 

Чайка В. В. Податкова політика України: теоретико-

правовий аспект : монографія / В. В. Чайка ; Державна 

фіскальна служба України, Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2017. – 348 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні») 
У монографії розглянуто правові детермінанти 

формування та реалізації податкової політики в Україні, 

досліджено поняття державної податкової політики, 

проаналізовано правові принципи, що виступають її підґрунтям. 



Шевчук В. А. Основи військової розвідки : навч. 

посібник / В. А. Шевчук, Д. В. Зайцев ; Державна 

фіскальна служба України, Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2017. – 262 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ») 
Навчальний посібник розроблено з метою надання 

допомоги випускникам кафедри військової підготовки та 

офіцерам, які обіймають посади командира механізованого 

(розвідувального) взводу нетривалий час в підготовці і 

проведенні занять із розвідувальної підготовки з особовим 

складом підрозділів ланки відділення-взвод-рота. 

 

Збірник статей студентів ОС «магістр» Навчально-

наукового інституту економіки, оподаткування та митної 

справи ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2016. – 374 с. 

У збірнику опубліковано статті студентів освітнього 

ступеня «магістр». Видання призначене для молодих вчених, 

аспірантів, студентів. 

 

 

Збірник статей студентів ОС «магістр» Навчально-

наукового інституту обліку, аналізу та аудиту : у двох 

частинах. Ч. 1 ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України, Каф. аудиту та економічного 

аналізу. – Ірпінь, 2016. – 222 с. 

У збірнику опубліковано статті студентів освітнього 

ступеня «магістр». Видання призначене для молодих вчених, 

аспірантів, студентів. 

 

Збірник статей студентів ОС «магістр» Навчально-

наукового інституту обліку,аналізу та аудиту : у двох 

частинах. Ч. 2 ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України, Каф. бух. обліку, Каф. 

обліково-аналітичних баз знань. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 

342 с. 

У збірнику опубліковано статті студентів освітнього 

ступеня «магістр». Видання призначене для молодих вчених, 

аспірантів, студентів. 



Збірник статей студентів ОС «магістр» Навчально-

наукового інституту права : у двох частинах. Ч. 1 ; 

Державна фіскальна служба України, Університет ДФС 

України [та ін.]. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 296 с. 

У збірнику опубліковано статті студентів освітнього 

ступеня «магістр». Видання призначене для молодих вчених, 

аспірантів, студентів. 

 

Збірник статей студентів ОС «магістр» Навчально-

наукового інституту права у двох частинах. Ч. 2 ; 

Державна фіскальна служба України, Університет ДФС 

України [та ін.]. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 288 с. 

У збірнику опубліковано статті студентів освітнього 

ступеня «магістр». Видання призначене для молодих вчених, 

аспірантів, студентів. 

 

 

Збірник статей студентів ОС «магістр» Навчально-

наукового інституту фінансів, банківської справи у двох 

частинах. Ч. 1 ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України, Каф. фінансів, Каф. банк. 

справи та фін. моніторингу. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 

328 с.  

У збірнику опубліковано статті студентів освітнього 

ступеня «магістр». Видання призначене для молодих вчених, 

аспірантів, студентів. 

 

Збірник статей студентів ОС «магістр» Навчально-

наукового інституту фінансів, банківської справи у двох 

частинах. Ч. 2 ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України, каф. фін. ринків, Каф. 

менеджменту. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 292 с. 

У збірнику опубліковано статті студентів освітнього 

ступеня «магістр». Видання призначене для молодих вчених, 

аспірантів, студентів. 



Збірник статей студентів ОС «магістр» Навчально-

наукового інституту інформаційних технологій та 

менеджменту ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. 

– 80 с. 

У збірнику опубліковано статті студентів освітнього 

ступеня «магістр». Видання призначене для молодих вчених, 

аспірантів, студентів. 

 

 

Адміністративна та кримінально-процесуальна 

діяльність : збірник наукових статей здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 0304 

«Право» за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» ; 

Державна фіскальна служба України, Університет ДФС 

України [та ін.]. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 256 с. 

У наукових статтях курсантів розкриваються окремі 

аспекти здійснення адміністративної та кримінально-

процесуальної діяльності органами публічної адміністрації. 

Визначається правовий статус суб’єктів правоохоронної 

діяльності та висвітлюються проблеми його реалізації.  


