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Шановні читачі! 
До вашої уваги пропонуємо 

віртуальну виставку до 

Всесвітнього дня науки  

(10 листопада) 

 

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, О. М. Воронкова [та ін.]. ; 

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. 

. 



 

Імплементація європейських цінностей та технологій 

оподаткування в Україні : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. 

В. Л. Андрущенка ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь 

: ВПЦ УДФСУ, 2020. – 284 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 142) 

 

Монографія містить дослідження комплексу актуальних тем, 

пов’язаних з імплементацією європейських цінностей та технологій 

оподаткування в Україні. 

 

 

Організація охорони державної таємниці в Україні : навч. 

посіб. / А. М. Супруненко, І. І. Башта, А. М. Лисеюк, 

К. С. Свіріна ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : 

ВПЦ УДФСУ, 2020. – 370 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ», т. 68) 

 

Навчальний посібник підготовлений на основі чинного 

законодавства України у сфері охорони державної таємниці з 

урахуванням сучасних теоретичних розробок та практичних 

підходів у цій сфері. 

 

 

Модернізація податкової і митної політики в 

інституціональному забезпеченні розвитку економіки України 

: монографія / К. О. Ващенко, П. В. Пашко, С. В. Онишко, 

Т. В. Паєнтко [та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., проф. П. В. Пашка, 

д.е.н., проф. С. В. Онишко ; Ун-т ДФС України. – Ірпінь : ВПЦ 

УДФСУ, 2020. – 518 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 129) 

У монографії проблематику податкової і митної політики, 

спрямовану на забезпечення розвитку економіки України, 

розглянуто крізь призму використання та модернізації 

інституціонального інструментарію. Розглянуто особливості 

інституціональних підходів у формуванні фіскального простору та 

регулюванні фінансових потоків. 



Кужелєв М. О. Пріоритети розвитку ринку корпоративних 

цінних паперів в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, С. М. 

Стабіас ; М-во фінансів України ; Ун-т держ фіскал. служби 

України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 176 с. 

 

У монографії досліджено теоретико-методичні засади 

функціонування та розвитку ринку корпоративних цінних паперів в 

Україні. Розкрито сутність й представлено елементи механізму 

функціонування ринку корпоративних цінних паперів. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 



Митне право : навч. посіб. / О. П. Рябченко, В. Я. Мацюк, 

В. В. Чмелюк, І. П. Петрова [та ін.] ; за заг. ред. к.ю.н. 

І. П. Петрової ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : 

ВПЦ УДФСУ, 2020. – 470 с. – (Серія «Податкова та митна справа 

в Україні», т. 140) 

 

Навчальний посібник розкриває суспільні відносини, які 

виникають у процесі переміщення через митний кордон України 

товарів, предметів і транспортних засобів, а також правові категорії, 

наукові погляди та концепції, характерні для науки митного права. 

 

 

Чеховська І. В. Медичне право : навч. посіб. / Ун-т держ. 

фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 480 с. – 

(Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 63) 

 

Навчальний посібник призначений допомогти студентам 

опанувати знання з теорії медичного права, чинного законодавства 

щодо регулювання правовідносин у сфері здоров’я. Матеріал подано 

за допомогою прийомів логіко-графічного структурування та 

супроводжується термінологічним словником, тематикою творчих 

робіт, завданнями для перевірки знань, рекомендованими джерелами. 

 

 

Жидєєва Л. І. Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством (організацією, установою) : навч. посіб. / 

Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 178 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ», т. 64) 

 

У навчальному посібнику розглянуті основи інформації 

бухгалтерського обліку та її використання за окремими об’єктами 

для здійснення управління підприємством (організацією, 

установою). 

 

 



Управлінські інформаційні сиситеми в обліку та 

оподаткуванні : навч. посіб. / В. М. Краєвський, Л. В. Титенко, 

Т. М. Паянок, Н. В. Параниця [та ін.] ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 288 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 136) 

 

Навчальний посібник спрямований на формування комплексу 

знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо використання 

інструментів інформаційних систем і технологій в управлінні 

обліково-аналітичним, контрольним та управлінським процесами на 

підприємстві. 

 

 

Шевчук О. А. Державний фінансовий котроль : підруч. / 

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

2020. – 432 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», 

т. 145) 

 

Підручник розроблено відповідно до програми дисципліни 

«Державний фінансовий контроль», вивчення якої ґрунтується на 

опануванні студентами, що навчаються за спеціальністю «Облік і 

оподаткування», блоку обліково-аналітичних і контрольних 

дисциплін. 

 

 

Шевчук О. А. Система державного фінансового 

контролю:формування та розвиток в Україні : монографія / 

Держ. фіскал. служба України ; Нац. акад. статистики, обліку та 

аудиту. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2016. – 378 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 65) 

 

У монографії уточнено сутність та ідентифіковано особливості 

державного фінансового контролю, його функціональне призначення 

та детермінанти організації, понятійний апарат, функції та принципи 

бюджетного. податкового, митного і валютного контролю. 



Єрьоменко Е. А. Концепція розвитку бойового хортингу в 

системі освіти України : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во 

освіти і науки України, Університет ДФС України,  

ГС «Національна федерація бойового хортингу України». – К.: 

ГС «НФБХУ», 2020. – 122 с. 

 

Запропонована монографія містить концепцію розвитку 

бойового хортингу в системі освіти України, яка є основоположним 

програмним документом, що визначає політику Національної 

федерації бойового хортингу України з розвитку виду спорту 

бойового хортингу, всебічного виховання дітей, юнацтва, учнівської 

та студентської молоді України. 

 

 

Єрьоменко Е. А. Хортинг у закладах вищої освіти : навч. 

посіб. / Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ 

УДФСУ, 2020. – 654 с.– (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», 

т. 66) 

 

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні 

засади хортингу як засобу фізичного виховання та оздоровлення 

студентської молоді. Надаються рекомендації щодо впровадження 

здоров’язберігальних технологій хортингу як національного виду 

спорту України у навчальний процес з дисциплін «Фізичне 

виховання», «Методика викладання хортингу», «Підвищення 

спортивної майстерності в хортингу», «Теорія і методика хортингу». 

  


