
 

 

До вашої уваги пропонуємо видання, які 

надійшли до бібліотеки з Видавничо-

поліграфічного центру Університету. 

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 

 

 

  



Економічна теорія / Н. П. Мацелюх, 

Л. М. Касьяненко, І. А. Максименко та ін. ; 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 478 с. 

– (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 56) 

Навчальний посібник включає десять тем, до 

кожної пропонується мета компетентності, які 

необхідно сформувати; термінологічний словник; 

план вивчення теми; логічно-тезовий виклад питань 

для розгляду на лекції та самостійного опрацювання; 

список рекомендованих джерел; тренінг для 

закріплення отриманих знань; тести для підсумкової 

роботи; бібліографічний опис. 

 

Наукові праці науково-педагогічних 

працівників (2018 рік) бібліографічний 

покажчик / уклад. Н. П. Фурман, 

С. Ж. Йовженко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк ; 

Наукова бібліотека Університету ДФС України ; 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 

154 с. – (Серія «Наукові здобутки Університету 

ДФС України») 

Бібліографічний покажчик «Наукові праці 

науково-педагогічних працівників» продовжує 

серію «Наукові здобутки Університету ДФС 

України». У ньому систематизовано науковий доробок викладачів 

університету за 2018 рік. 

 

Шевченко А. Є. Історія держави і права 

України : навчально-методичний посібник / 

А. Є. Шевченко, С. В. Кудін ; Університет ДФС 

України – Ірпінь, 2019. – 236 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ» ; т. 55) 

У навчально-методичному посібнику 

містяться рекомендації щодо опрацювання тем з 

навчальної дисципліни «Історія держави і права 

України», починаючи від найдавніших часів до 

сьогодення. Він містить правові джерела різних 

часів історичного розвитку держави на території 

сучасної України. 

 



Основи кінології : навчальний посібник / 

В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. А. Антоненко та 

ін. ; Університет державної фіскальної служби 

України. – Ірпінь, 2019. – 126 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ» ; т. 52) 

Навчальний посібник базується на 

нормативно-правовій базі України і літературних 

джерелах зарубіжних та вітчизняних дослідників, 

багаторічному досвіді викладання дисципліни, що 

дає змогу використовувати його у навчальному 

процесі закладів вищої освіти правоохоронних 

структур, системі службової підготовки правоохоронців. 

 

Анотований покажчик дисертаційних робіт, 

наявних у фонді Наукової бібліотеки 

Університету ДФС України (2011-2012 рр.) у 3 ч. / 

уклад. Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. 

С. Я. Цимбалюк ; Державна фіскальна служба 

України, Наукова бібліотека Університету ДФС 

України. – Ірпінь, 2019 – Ч. ІІІ. Кн. 1. – 348 с. 

Бібліографічний покажчик містить відомості 

про наявні у фонді Наукової бібліотеки УДФСУ за 

2011-2012 рр. дисертації на здобуття вчених 

ступенів кандидата та доктора наук за різними 

спеціальностями. 

 

Постіл С. Д. UML. Уніфікована мова 

моделювання інформаційних систем : 

навчальний посібник ; Університет державної 

фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 

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

т. 54) 

У навчальному посібнику розглянуто 

об'єктивно-орієнтована графічна мова моделювання 

UML, яка використовується на етапі аналізу та 

проектування інформаційних систем з 

використанням діаграм і безпосередньо мова 

програмування. Перевагою цього видання є наявність лабораторних робіт з 

реалізації «Наскрізного індивідуального проекту» на основі індивідуального 

об’єкта дослідження при вивченні різних навчальних дисциплін. 



 

Антонюк А. О. Моделювання систем : 

навчальний посібник / А. О. Антонюк ; 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 412 с. 

– (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 53) 

Навчальний посібник «Моделювання систем» 

містить необхідні відомості для оволодіння 

основними поняттями та принципами сучасних 

методів моделювання систем, ознайомлення з 

методами та засобами для дослідження нескладних 

реальних систем у різних прикладних сферах. 


