
 

Шановні читачі! 
До вашої уваги пропонуємо 

віртуальну виставку до дня науки: 

«Наукові здобутки науково-

педагогічних працівників 

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. 



Митна наука. Анотований покажчик результатів 

наукових досліджень (2009-2018 рр.) : наук.-інформ. вид. : у 2 т. 

/ за заг. ред. О. С. Нагорічної [та ін.]. – Хмельницький : 

Науково-дослідний центр митної справи НДІ ФП УДФСУ, 

2019. – Т. 1. (2009-2014 р. р.) – 513 с. – (Серія «Податкова та 

митна справа в Україні», т. 138). 
Покажчик містить основні відомості про проведені наукові 

дослідження у 2009-2018 роках, що виконувались Державним 

науково-дослідним інститутом митної справи, Науково-дослідним 

центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної 

політики Університету державної фіскальної служби України. У 

Том 1 увійшли анотовані звіти наукових досліджень за 2009-2014 рр., у Том 2 – за 2015-2018 рр. 

 

Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах 

глобальних викликів : монографія / С. В. Онишко, 

Т. Г. Венгуренко, Ю. Ю. Вергелюк, Воронкова О. М. та інш. ; 

Нац. ун-т ДПС України ; за заг. ред. д.е.н., проф. С. В. Онишко. 

– Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2016. – 452 с. – (Серія «Податкова та 

митна справа України», т. 45) 

 

У монографії представлені результати дослідження 

проблеми регулятивного потенціалу фінансового ринку в умовах 

глобалізації. 

 

 

 

 

Коляда Т. А. Формування бюджетної стратегії України: 

теорія, методологія, практика : монографія / Т. А. Коляда ; 

НУДПСУ. – Ірпінь, 2016. – 396 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 63) 

 

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретико-

методологічних засад формування бюджетної стратегії України. 

Розглянуто ключові питання сутності та значення бюджетної 

стратегії держави, впливу макроекономічних та інституціональних 

чинників на забезпечення бюджетної стабільності 



Реформування податкової системи України: сучасні 

виклики та орієнтири : монографія / НУДПСУ, НДЦ з проблем 

оподаткування ; за заг. ред. д. е. н., проф. П. В. Пашка, д. е. н., 

проф. Л. Л. Тарангул. – Київ : ТОВ «Новий друк», 2015. – 570 с. 

– (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 29) 

 

Монографія присвячена вивченню теоретико-

методологічних та практичних аспектів реформування податкової 

системи України. 

 

 

 

 

Олійник О. Д. Правовий статус фіскальних органів 

України та держав – членів Європейського Союзу : монографія 

/ О. Д. Олійник, Д. Г. Мулявка ; ДФС України ; УДФСУ. – 

Ірпінь : ВЦ УДФСУ, 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. 

 

 

Позняков С. П. Адміністративно-правове сприяння 

соціально-економічному розвитку в Україні: теоретико-

методологічні засади : монографія / С. П. Позняков ; НУДПСУ. 

– Ірпінь, 2015. – 502 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 41) 

 

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади 

адміністративно-правового регулювання господарських відносин. 

 



 

Грицюк І. В. Протидія розслідуванню кримінальних 

правопорушень у сфері оподаткування: теорія та практика : 

монографія / І. В. Грицюк // ДФСУ, НУДПСУ.– Ірпінь : 

ВЦ НУДПСУ, 2015. – 286 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 48) 

 

У запропонованій монографії розкрито генезис поняття 

протидії розслідуванню кримінальних правопорушень (злочинів) у 

сфері оподаткування та запропановано визначення цього терміна. 

 

 

Яковинець А. І. Особливості документування махінацій 

у сфері державних фінансів, при вчиненні яких 

використовувались зареєстровані на територіях із пільговим 

оподаткуванням компанії :навч. посібник / А. І. Яковинець, 

А. М. Падалка, І. С. Войтенко ; Держ. фіскал. служба України, 

Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 

2018. – 378 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», 

т. 111) 

У навчальному посібнику розглядається злочинна 

діяльність у сфері державних фінансів, здійснювана компаніями, 

зареєстрованими на територіях із пільговим оподаткуванням. 

Наведені відомості про діяльність іноземних та вітчизняних 

компаній: їхня типова структура, законодавче регулювання, засоби дистанційного управління, 

особливості юрисдикцій. 

 

Завидняк В. І. Впровадження судового прецедента у 

кримінальний процес України : монографія / В. І. Завидняк ; 

Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 

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. 



 

Ніколаєва Т. В. Вартісно-орієнтоване управління 

нерухомим майном державної власності : монографія / 

Т. В. Ніколаєва ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. 

фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2018. – 354 с. 

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, 

обґрунтовано специфіку управління штучно створюваними 

об’єктами. 

 

 

Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної 

діяльності : підручник / О. П. Гребельник. – 5-е вид., перероб. 

та допов. ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : 

ВЦ НУДПСУ, 2019. – 410 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 128) 

У підручнику на основі законодавчих актів, які регулюють 

зовнішньоекономічні відносини, розглядаються проблеми, 

пов’язані із зовнішньоторговельною та зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємств в Україні. Велику увагу приділено аналізу 

основних форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємствами: експортно-імпортним операціям, зустрічній 

торгівлі як формі виходу підприємства на зовнішній ринок, 

орендним операціям. 

 

Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській 

художній літературі XIX ст. : монографія / Т. М. Сукаленко ; 

УДФСУ, ННІ гуманітарних наук. – Київ : Вид. дім Дмитра 

Бураго, 2018. – 676 с. 

У монографії досліджено поняття «лінгвокультурний типаж» 

у колі базових понять лінгвокультурології; схарактеризовано 

соціокультурну ситуацію в підросійській та підавстрійській 

Україні; визначено принципи системного моделювання типажів; 

змодельовано систему опозиційних протиставлень і поєднань 

типажів в українській лінгвокультурі. 


