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

Сандровский К. К. Международное таможенное право :
учебник / К. К. Сандровский − 3-е изд., стереотип. – Киев :
«Знання», 2002. − 461 c. (Серия «Высшее образование
ХХІ века»)
Это один из первых учебников для высших учебных заведений
по международному таможенному праву, изданных в новое
время. В книге раскрываются понятие, сущность и система
международного таможенного права. Особое внимание уделено
зонам
свободной
торговли,
таможенным
союзам,
международным организациям и основным международным
договорам
в
этой
области.
Анализируются
формы
сотрудничества государств и международных организаций в
таможенных делах.

Таможенное оформление морских грузов / О. М. Ганжин,
В. Г. Деркач, П. В. Пашко ; Гос. тамож. служба Украины. −
Киев : «Знання», 2003. − 195 c. − (Серия Митна справа в
Україні)
Рассмотрены международные нормы, регулирующие режим
перевозок грузов морским транспортом. Раскрыты содержание и
характеристики
основных
внешнеторговых
документов,
используемых при проведении таможенного контроля и
оформления грузов, перевозимых морским транспортом.
Освещен порядок таможенного оформления морских грузов.

Збірник
матеріалів
судової
практики
(цивільне,
адміністративне, господарське судочинство) у сфері
виконання судових рішень за участю прокурора / укладачі :
О. В. Драган, Н. О. Максіменцева, А. О. Штанько ; Ген.
Прокуратура України, Нац. академія прокуратури України.
− К., 2017. – 488 с.
У збірнику висвітлено практику судів касаційної інстанції у
справах за позовами, скаргами органів прокуратури України або
інших учасників виконавчого провадження на рішення, дії або
бездіяльність посадових осіб державної виконавчої служби, а
також пов’язану із виконанням судових рішень, постановлених у
справах, де прокурором здійснювалося представництво в суді. Наведено правові позиції
Верховного Суду України за 2016–2017 роки, постановлені у справах з питань виконання
судових рішень, рішення Конституційного Суду України та пленумів судів касаційної
інстанції, розглянуто судову практику Європейського суду з прав людини у сфері
виконання судових рішень.

Електронний аудит – сучасна форма електронного
контролю (світові тенденції та етапи запровадження) :
навч. посіб. / за заг. ред. Г. М. Білецької. К : Алерта, 2018.
− 206 с. − (Серія «Податкова та митна справа в Україні»,
т. 122)
У навчальному посібнику авторським колективом у
доступній формі викладено зміст та особливості
запровадження та проведення електронного аудиту,
розглянуто міжнародний досвід формування стандартного
аудиторського файлу (SAF-T), а також проаналізовано
спеціалізоване програмне забезпечення.

Митна вартість транспортних засобів: теоретикометодологічні засади контролю в Україні та міжнародна
практика : кол. моногр. / за заг. ред. Л. Р. Прус, Т. В. Рудої ;
Університет державної фіскальної служби України,
Науково-дослідний
інститут
фіскальної
політики,
Науково-дослідний центр митної справи. – Хмельницький
: ФОП Мельник А.А., 2018. – 386 с. – (Серія «Податкова та
митна справа в Україні» ; том 116)
Монографія є результатом наукових досліджень в межах виконання
Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт ДФС
України на 2018 рік. У виданні всебічно проаналізовано основні
аспекти здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів
при ввезенні їх на митну територію України та недопущення випадків заниження бази
оподаткування i надходжень до Державного бюджету України; проаналізовано вітчизняну
нормативно-правову базу з питань здійснення контролю за правильністю визначення митної
вартості транспортних засобів в Україні; досліджено вітчизняну судову практику щодо розгляду
справ про порушення митних правил за фактами заниження митної вартості транспортних засобів
або подання неправдивих документів та справ про скасування карток відмови в митному
оформленні; сформовано напрями вдосконалення контролю правильності визначення митної
вартості транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України із врахуванням
міжнародного досвіду.

Актуальні проблеми удосконалення системи протидії
митним правопорушенням : монографія / за заг. ред.
В. О. Хоми, В. І. Царенка ; Університет державної
фіскальної служби України, Науково-дослідний інститут
фіскальної політики, Науково-дослідний центр митної
справи. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2018. –
194 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ;
том 118)
Монографія присвячена питанням функціонування системи
протидії митним правопорушенням, конкретизує напрями
удосконалення даної системи та містить практичні рекомендації
щодо їх реалізації, розкриває наукові та практичні підходи до посилення ролі ДФС
України у процесі протидії митним правопорушенням.

Рішення ЄСПЛ та практика їх застосування Верховним
Судом поза сферою кримінальної юстиції / укладачі :
О. Д. Драган, Н. О. Максіменцева ; Дніпровський нац. ун-т
ім. О. Гончара. − К., 2018. – 108 с.
Збірник містить усталену практику Європейського суду з прав
людини, яка найчастіше використовується у рішеннях
національних судів.
Використані нормативні документи та практика Суду станом на
липень 2018.

Богатирьов А. І. Антикриміногенний вплив на
злочинність у місцях несвободи України : монографія /
А. І. Богатирьов ; Ун-т держ. фіск. служби України. –
Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 432 с.
У монографії презентовано сучасне наукове дослідження
антикриміногенного впливу на злочинність серед засуджених у
місцях несвободи України, яке проведене на підставі
експериментального
дослідження,
здійснюваного
у
кримінально-виконавчій установі закритого типу. Розкрито
теоретико-методологічні та кримінологічні засади злочинності
серед засуджених у місцях несвободи. Обґрунтовано та
визначено поняття місця несвободи та їх вплив на злочинність серед засуджених.
Вивчено стан, структуру, динаміку, рівень, детермінанти та латентну злочинність серед
засуджених у місцях несвободи. А також надано кримінологічну характеристику особи,
яка вчиняє новий злочин у місцях несвободи та віктимологічну характеристику жертви
від цього злочину. Досліджено теорію та систему запобігання такій злочинності, а також
визначено її заходи.

Встановлення відповідності умов контрольованих операцій
з виробництва на замовлення вимогам законодавства з
трансфертного ціноутворення / [Брехов С. С., Кощук Т. В.,
Новицька Н. В. та ін.] − К. : Алерта, 2019. − 110 с.
У роботі розкрито науково-практичні підходи до визначення
відповідності умов контрольованих операцій з виробництва на
замовлення принципу «витягнутої руки», а також зарубіжний
та вітчизняний досвід у цій сфері. Здійснено огляд практики
врегулювання податкових спорів зі встановлення відповідності
контрольованих операцій з виробництва на замовлення
вимогам законодавства з трансфертного ціноутворення.
Визначено особливості використання джерел інформації для
встановлення відповідності умов контрольованих операцій з
виробництва на замовлення принципу «витягнутої руки».

Модернізація системи контролю за виробництвом та
обігом тютюнових виробів / Новицька Н. В.,
Хлєбнікова І. І., Коротун В. І., Кощук Т. В. та ін. ; за заг.
ред. Новицької Н. В. − Ірпінь, 2020. − 120 с.
У
роботі
систематизовано
міжнародний
досвід
функціонування систем виявлення та відстеження марок
акцизного податку та тютюнових виробів, зокрема розглянуто
їхній вплив на ринок та податкові надходження.
Аргументовано доцільність застосування таких систем,
визначено їх функціонал, вартість запровадження, механізм
фінансування витрат, стейкхолдерів тощо. Проведено класифікацію технологічних рішень
щодо виявлення та відстеження за критеріями відстеження марки акцизного податку та
продукції. Запропоновано концептуальні підходи до створення та запровадження
електронної системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів в Україні.

Курбатова І. С. Прокурор у кримінальному судочинстві:
теоретичні та прикладні проблеми реалізації державою
конституційних прав людини і громадянина : монографія
/ І. С. Курбатова ; Ун-т держ. фіск. служби України. –
Ірпінь, 2020. − 370 с.
У монографії на підставі аналізу широкого кола наукових
джерел, законодавства, матеріалів соціологічних досліджень,
комплексної
кримінально-правової
та
кримінальної
процесуальної характеристики, вивчення слідчої і судової
практики досліджені теоретичні та прикладні проблеми
реалізації державою конституційних прав людини і
громадянина з урахуванням участі прокурора у кримінальному судочинстві.

Рогатинська Н. З. Злочинність у митній сфері:
кримінально-правова та кримінологічна характеристика
: монографія / Н. З. Рогатинська ; Ун-т держ. фіск. служби
України. – Ірпінь, 2020. − 394 с.
У монографії на підставі аналізу широкого кола наукових
джерел, законодавства, матеріалів соціологічних досліджень,
комплексної кримінально-правової та кримінологічної
характеристики, вивчення слідчої і судової практики
досліджені теоретичні та практичні проблеми злочинності у
митній сфері з урахуванням історичного досвіду становлення
й розвитку цього інституту в нашій державі.

