
 

 

До вашої уваги пропонуємо 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 

 

  



Коваленко Ю. М. Управління фінансовими 

активами : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / Ю. М. Коваленко ; 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2019. − 498 с. − 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; 

т. 131) 

У підручнику всебічно висвітлено сутність 

фінансових активів, їх види, процес управління 

фінансовими активами, специфіку портфельних теорій і 

портфельного інвестування, управління фінансовими 

активами, учасниками фінансового ринку, зокрема інституційними 

інвесторами. 

 

Коваленко Ю. М. Управління фінансовими 

активами : підручник : у 2 ч. Ч. 2 / Ю. М. Коваленко; 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2019. − 442 с. − 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; 

т. 131) 

Положення підручника ґрунтуються на сучасній 

нормативно-правовій базі, використанні та аналізі 

набутого вітчизняного й зарубіжного досвіду. 

 

 

Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. 

посібник / Є. П. Желібо, І. С. Сагайдак ; Університет 

ДФС України. – Ірпінь, 2020. − 256 с. − (Серія «На 

допомогу Студенту УДФСУ» ; т. 59) 

У навчальному посібнику розглянуті основні 

проблеми безпеки життєдіяльності. Значну увагу 

приділено фізіологічним та психологічним 

особливостям людини, медико-біологічним та 

соціальним проблемам здоров’я, наведено 

характеристику природних, техногенних, соціальних та комбінованих 

небезпек, проаналізовано джерела небезпек та породжені ними чинники, що 

призводять до порушення життєдіяльності людини у повсякденних умовах 

побуту та виробництва. 



Модернізація податкової і митної політики в 

інституціональному забезпеченні розвитку 

економіки України : монографія / К. О. Ващенко, 

П. В. Пашко, С. В. Онишко та ін. ; за наук. ред. 

д.е.н., проф. П. В. Пашка, д.е.н. С. В. Онишко ; 

Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. − 518 с. − 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; 

т. 129) 

У монографії проблематику податкової та митної 

політики, спрямовану на забезпечення розвитку України, розглянуто крізь 

призму використання та модернізації інституціонального інструментарію. 

 

Зайцев Д. В., Шевчук В. А. Організація роботи 

командира механізованого відділення : навч. 

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

ДФС України. – Ірпінь, 2019. − 390 с. − (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ» ; т. 48) 

Навчальний посібник являє собою узагальнений 

довідковий матеріал, який застосовується у практичній 

роботі командира механізованого відділення з 

організації бою. 

 

Митна наука. Анотований покажчик 

результатів наукових досліджень (2009-2018 рр.) : 

наук.-інформ. вид. : у 2 т.; Т. 1 / за заг. ред. 

О. С. Нагорічної. – Хмельницький : Науково-

дослідний центр митної справи НДІ ФП УДФСУ, 

2019. − 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 Т. 1 увійшли анотовані звіти наукових досліджень за 

2009-2014 рр. 



Митна наука. Анотований покажчик 

результатів наукових досліджень (2009-2018 рр.) : 

наук.-інформ. вид. : у 2 т. ; Т. 2 / за заг. ред. 

О. С. Нагорічної. – Хмельницький : Науково-

дослідний центр митної справи НДІ ФП УДФСУ, 

2019. − 472 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 Т. 2 увійшли 

анотовані звіти наукових досліджень за 2015-2018 рр. 

 


