
 

До вашої уваги пропонуємо  

нові видання, які надійшли  

до бібліотеки з Видавничо-

поліграфічного центру 

Університету ДФС 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та 

валютні операції : навч. посіб. / О. І. Береславська ; 

УДФСУ. – Ірпінь, 2019. – 368 с. – (Серія «На допомогу 

студенту» ; т. 38) 

Висвітлені теоретичні, методичні та практичні питання 

міжнародних розрахунків та валютних операцій з 

урахуванням світового та вітчизняного досвіду. 

 

 

 

Піжук О. І., Бодров В. Г., Минчинська І. В. 

Контролінг в управлінні підприємством : навч. посібник / 

за заг. ред. О. І. Піжук ; Університет ДФС України. – 

Ірпінь, 2019. – 442 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ» ; т. 40). 

Навчальний посібник спрямований на формування 

комплексу теоретичних знань, вмінь та практичних навичок 

студентів щодо сутності контролінгу, його значення та місця у 

плануванні та організації роботи студентів. 

 

Актуальні питання судової експертизи (у питаннях і 

відповідях) : навч. посібник / Цимбал П. В., Сіренко О. В., 

Линник О. В., Антонюк А. Б. ; Університет ДФС України. 

– Ірпінь, 2019. – 186 с. – (Серія « На допомогу студенту 

УДФСУ» ; т. 41). 

Навчальний посібник спрямований на поглиблене вивчення 

призначення та проведення судової експертизи; опанування 

здобувачами вищої освіти теоретичних основ застосування 

методів проведення судової експертизи. 

 

 

Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / 

А. Ю. Горбовий, Л. Г. Ліпич, О. М. Степанюк та ін. ; за ред. 

д.е.н., проф. Л. Г. Ліпич. – 2.-ге вид., випр. і доп. ; Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 286 с. – (Серія « На допомогу 

студенту УДФСУ» ; т. 42). 

У навчальному посібнику узагальнено основні положення 

теорії інноватики та особливості управління інноваційними 

процесами на рівні підприємства. 



Теорія судових доказів (у таблицях та схемах) : 

навч. посібник / П. В. Цимбал, В. В.Топчій, О. В. Сіренко, 

О. А. Калганова ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 

2019. – 82 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; 

т. 44). 

Навчальний посібник спрямований на формування у 

здобувачів вищої освіти розуміння базових теоретичних, 

процесуальних та організаційних засад кримінального 

процесуального доказування як різновиду пізнавальної 

діяльності. 

  

Краєвський В. М. Статистика : навч. посібник / 

В. М. Краєвський, Я. О. Остапенко, Н. В. Параниця ; 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 218 с. – (Серія 

«На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 45). 

Навчальний посібник підготовлено на основі робочої 

програми дисципліни «Статистика». Розглянуто теоретичні і 

методичні основи збору статистичної інформації, розрахунку та 

аналізу статистичних показників для вивчення закономірностей 

соціально-економічних явищ і процесів. 

  

Редич О. В. Інформаційно-аналітичні технології в 

оподаткуванні : навч. посібник / О. В. Редич ; Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 438 с. (Серія «Податкова та 

митна справа в Україні» ; т. 127). 

У навчальному посібнику розкрито основні аспекти 

інформаційного та технічного забезпечення процесів 

адміністрування податків, інформаційно-облікові та сервісні 

системи податкового відомства держави, сучасні технології 

аналітики, що використовуються, і ті, що можуть бути впроваджені 

в операційній діяльності аналітичних підрозділів. 

 

Любавіна В. П. Презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини як засада кримінального 

провадження (порівняльно-правове дослідження) : 

монографія / В. П. Любавіна ; Університет ДФС України. 

– Ірпінь, 2019. – 222 с. 

Монографію присвячено науковому аналізу й 

обґрунтуванню дії презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини на кожній стадії кримінального провадження. 



 

Завидняк І. О. Благодійні організації в Україні: 

адміністративно-правовий статус та шляхи його 

реформування : монографія / І. О. Завидняк, 

П. В. Цимбал, Л. В. Омельчук ; Університет ДФС 

України. – Ірпінь, 2019. – 192 с. 

Соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються 

в Україні, сприяють відновленню традицій благодійництва на 

засадах законності, гуманності, гласності, добровільності та 

самоврядування. Тому пошук оптимальних шляхів удосконалення 

та функціонування інструментів благодійництва стимулювання 

громадськості як найактивнішого прошарку суспільства в цьому 

процесі потребує наукового обґрунтування механізмів відродження благодійної 

традиції. 

 

Завидняк В. І. Впровадження судового прецедента у 

кримінальний процес України : монографія / 

В. І. Завидняк ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2019. 

– 410 с. 

Монографія присвячена комплексному дослідженню 

проблем, пов’язаних з введенням судового прецедента в 

кримінальний процес України. На основі аналізу наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних вчених розглядаються особливості 

застосування судового прецедента в кримінальному судочинстві 

України. 

 

 

Чеховська І. В. Сімейне право : практикум / 

І. В. Чеховська, Л. О. Самілик ; Університет ДФС 

України. – Ірпінь, 2019. – 132 с. 

Практикум підготовлений у межах програми підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Правове 

забезпечення приватно-комерційної діяльності» і відрізняється 

структурованістю, що проявляється у чіткому поділі на окремі 

модулі. Він складається із запитань і завдань для самоконтролю 

знань, тестових завдань різних типів, ситуаційних задач, творчих 

завдань, кросвордів. 

 


