
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

 

Запрошуємо переглянути 

віртуальну книжкову виставку 

 

«Праці науково-педагогічних працівників 
кафедри адміністративного права і процесу  

та митної безпеки  
Факультету підготовки, перепідготовки  

та підвищення кваліфікації працівників 

податкової міліції  
у фондах Наукової 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. 

 

 

 

Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави. 

Теоретико-прикладне дослідження : монографія / О. П. Рябченко, 

В. Я. Мацюк, Н. А. Литвин, О. І. Попівняк [та ін.] ; Ун-т держ. фіскал. 

служби України ; за ред. О. П. Рябченко. – Суми : ВВП «Мрія», 2020. – 

352 с. 

 

 

 

Монографія присвячена розкриттю проблеми захисту економічних 

інтересів держави та визначенню шляхів її вирішення. В роботі 

проаналізована правозастосовна практика правоохоронних та митних 

органів, чинне законодавство, наукові джерела. 

 

 

 

 

 

Коваль М. В. 

Механізм забезпечення реалізації рішень Європейського суду з прав 

людини в Україні : монографія / М. В. Коваль, О. Ю. Кайдаш, 

А. М. Коваль ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ 

УДФСУ, 2020. – 292 с. 

 

 

 

У монографії досліджено відносини, які виникають у процесі реалізації 

рішень судових інстанцій. 

Видання призначене для науковців, суддів, працівників правоохоронних 

органів, викладачів, слухачів, студентів та курсантів. 

 

  



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. Це видання є 

універсальним, у ньому комплексно охоплено найбільш важливі питання 

митного права та структуровано різноманітні практичні завдання для 

здобувачів. Окрема тема присвячена організації протидії легалізації 

тіньових доходів, зважаючи на її зв’язок із проблемою забезпечення 

митної безпеки, боротьби з контрабандою. 

 

 

 

 

Литвин Н. А. 

Реалізація інформаційної політики органами Державної фіскальної 

служби України: адміністративно-правовий аспект : монографія / 

Держ. фіскал. служба України ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – 

Одеса : ВД «Гельветика», 2018. – 516 с. 
 

 

Монографію присвячено аналізу наукових джерел та розробок, 

узагальненню правозастосовної практики правового забезпечення 

інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України, 

вітчизняного і зарубіжного законодавства та досвіду правового 

забезпечення інформаційної діяльності державних органів, які виконують 

аналогічні функції; розкрито правові детермінанти формування 

інформаційної політики в Україні та її реалізація органами ДФС України. 

 

 

 

 

Тильчик О. В. 

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки : 

монографія / Держ. фіскал. служба України ; Ун-т держ. фіскал 

служби України. – Київ : ВД «Гельветика», 2017. – 378 с. 

 

 

 

У монографії осмислено поняття, сутність та зміст тінізації економіки з 

позиції істинності існування феномена. Проведено ретроспективу 

процесів формування детермінант тінізації та тіньової економіки, подано 

їх характеристику в розрізі генезису економічних і правових доктрин. 

Розкрито поняття протидії тонізації економіки як об’єкт адміністративно-

правового регулювання та співвідношення його в змістовному зв’язку із 

суміжними правовими поняттями. 

 

  



Практикум із цивільного права України : навч. посіб. / 

О. В. Артеменко, О. В. Губанова, Л. А. Князька, Н. А. Литвин ; ДФСУ, 

НУДПСУ. – Полтава : «Дивосвіт», 2015. – 204 с. 

 

 

 

 

Навчальний посібник допоможе студентам глибше усвідомити теоретичні 

положення, закріпити отримані знання, оволодіти необхідними навичками 

в застосуванні теоретичних знань у своїй майбутній практичній 

діяльності, а також правильно застосувати цивільне законодавство до 

конкретних життєвих ситуацій. 

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

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. 

Проаналізовано ключові проблеми удосконалення податкового 

адміністрування, розкрито особливості реалізації фіскального та 

активізації регулюючого потенціалів системи оподаткування. Визначено 

стратегічні вектори розвитку податкової системи України з урахуванням 

глобалізацій них та інтеграційних процесів. 

 

 

 

Рябченко О. П. 

Концептуальні проблеми застосування диспозитивного методу 

публічно-правового регулювання відносин у сфері економіки : наук. 

доп. – Київ : Логос, 2013. – 40 с. 

 

 

 

Наукова доповідь присвячена теоретико-правовому аналізу проблеми 

застосування диспозитивного методу публічно-правового регулювання 

відносин у сфері економіки. Зазначено, що проблеми застосування 

диспозитивного методу через відповідні засоби та форми публічно-

правової діяльності у сфері економіки обумовлені не скільки недоліками 

чинного законодавства, як відсутністю усталених доктринальних 

положень щодо предмету дозвільної діяльності, змісту адміністративного 

договору, сутності адміністративної послуги. 

  



Правове регулювання діяльності третейських судів в Україні : 

монографія / Н. А. Литвин, М. В. Коваль, О. А. Долгий, 

О. В. Литвин. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2013. – 188 с. 

 

 

 

У дослідженні на основі комплексного аналізу теоретичних досліджень і 

чинного законодавства, узагальнень практики його застосування 

розглянуто теоретичні засади та правове регулювання питань, пов’язаних з 

адміністративно-правовим забезпеченням діяльності третейських судів в 

Україні та запропоновано шляхи їх удосконалення. У роботі визначено 

місце і роль третейських судів у судовій системі України, узагальнено 

світовий досвід їх діяльності з метою можливості його застосування у 

вітчизняному судочинстві. 

 

 

 

 

Адміністративне право України у структурно-логічних схемах: 

(загальна частина) : навч. посіб. / за заг. ред. к.ю.н., доц. 

Т. О. Мацелик. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2012. – 242 с. 

 

 

 

Навчальний посібник призначений для оволодіння студентами базовими 

категоріями навчальної дисципліни «Адміністративне право України». 

Теоретичний матеріал курсу викладено у структурно-логічних схемах, які 

полегшують сприйняття матеріалу та наочно презентують взаємозв'язок 

понять та категорій адміністративного права України. 

 

 

 

 

 

 

 

Коваль М. В. 

Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по 

забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві : монографія / М. В. Коваль, Т. О. Мацелик, 

С. М. Пашков. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2012. – 319 с. 

 

 

 

Монографія є одним із перших в Україні комплексних досліджень 

основних тенденцій протиправного впливу як підстави, що зумовлює 

здійснення провадження по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, адміністративно-правовими заходами та 

участю судової міліції по здійсненню діяльності направленої на 

забезпечення безпеки осіб, яки беруть участь в кримінальному 

судочинстві. 

  



Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в 

законодавство України : монографія / за ред. д.е.н., проф. 

П. В Мельника та д.ю.н., проф. Л. Д. Тимченка. – Ірпінь : ВІЦ 

НУДПСУ, 2012. – 406 с. – (До 90-річчя навчального закладу). 

 

 

 

У монографії розкриваються теоретико-методологічні засади дослідження 

основ міжнародно-правового співробітництва України з іншими 

державами у сфері оподаткування через призму її імплементаційної 

діяльності, а також юридична природа і недоліки правового регулювання 

відповідних суспільних відносин взагалі, та комплексно досліджуються 

форми, засоби і методи їх подолання 

 

 

 

 

 

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : 

 в 3-х т., т. 3 / МФУ, НУДПСУ ; за заг. ред. М. Я. Азарова ; кер. авт. 

кол. д.е.н. проф., Ф. О. Ярошенко ; заст. кер. авт. кол. д.е.н., 

проф. П В. Мельник. – Київ, 2010. – 516 с. 

 

 

Том 3 Науково-практичного коментарю до Податкового кодексу України 

містить коментар вісімнадцяти податків, зборів і платежів, передбачених 

статтями 9, 10, 11 розділу 1 Податкового кодексу України. У томі 3 

Коментарю висвітлено особливості оподаткування платників податків в 

умовах дії угоди про розподіл продукції (розділ 18), прикінцеві положення 

(розділ 19) та перехідні положення (розділ 20). У прикінцевих положеннях 

прокоментовано регламентовані терміни набрання чинності Кодексу в 

цілому та окремих розділів, глав, статей, пунктів, підпунктів. 

 

 

 

 

Кременовська І. В. 

Геополітичні аспекти національної безпеки й оборони України : 

монографія / І. В. Кременовська, М. В. Коваль, М. І. Мичко ; ДЮІ 

ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк, 2010. – 184 с. 

 

Зміст монографії становить аналіз доктринальних моделей нового 

світового порядку, геостратегічних чинників розвитку системи 

міждержавних відносин щодо побудови систем колективної безпеки й 

концептуальних засад управління адміністративно-політичною діяльністю 

держави у внутрішньополітичній і зовнішньополітичній сферах. На 

підставі дослідження проблем організаторського впливу держави у сфері 

національної безпеки й оборони визначено систему суб’єктів владних 

повноважень, які реалізовують свою компетенцію щодо організації 

ефективного функціонування секторів оборони й безпеки, правові засади 

їх діяльності, а також координації та взаємодії. 

  



Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання : навч. 

посіб. / С. В. Буряк, П. В. Мельник, Н. І. Рубан, О. М. Пасенюк ; за заг. 

ред. С. В. Буряка. – Киев : Юрінком Інтер, 2009. – 800 с. 

 

 

У навчальному посібнику розглядається природа податкових спорів. 

Визначено теоретичні та практичні механізми врегулювання податкових 

правовідносин між контролюючими органами та платниками податків. 

Читачам буде цікаво ознайомитися з визначеннями, які зустрічаються в 

податковому законодавстві України. В посібнику зібрані та проаналізовані 

чинні нормативні акти органів влади України, що регулюють питання 

апеляційного оскарження рішень органів державної податкової служби, 

надана інформація щодо міжнародного досвіду адміністративного 

врегулювання податкових спорів. 

 

 

 

 

Захист прав, свобод та законних інтересів громадян України у процесі 

здійснення правоохоронної діяльності : монографія / 

П. В. Діхтієвський, В. М. Бесчастний, В. П. Філонов ; за заг. ред. 

д.ю.н., проф. П. В. Діхтієвського. – Донецьк : «Ноулідж» (донецьке 

відділення), 2009. – 231 с. 

 

 

 

Монографія присвячена дослідженню діяльності правоохоронних органів 

України, спрямованої на захист прав, свобод та законних інтересів 

громадян нашої держави. Розглядаються правозахисна діяльність як 

головна функція держави у сучасних умовах, правовий статус громадян як 

складова національної безпеки, правове регулювання правозахисту 

державних та недержавних установ. 

 

 

 

 

Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування : 

навч. посіб. / В. К. Шкарупа, М. В. Коваль, М. О. Мацелик, 

Т. О. Мацелик ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Ірпінь : НАДПСУ, 

2008. – 209 с. 

 

 

 

Навчальний посібник рекомендується для використання науково-

педагогічними працівниками, аспірантами, студентами юридичного 

напряму при викладанні та вивченні навчального курсу «Адміністративне 

право», а також практичними працівниками сфери оподаткування. 
 
 
 
 

  



Адміністративний примус у діяльності органів державної податкової 

служби України : навч. посіб. / В. К. Шкарупа, М. В. Коваль, 

Т. О. Мацелик, М. О. Мацелик. – Ірпінь : НАДПСУ, 2007. – 168 с. 

 

 

У посібнику викладені основні питання, пов'язані з місцем інституту 

адміністративного примусу в податковому праві України, застосуванням 

його заходів посадовими та службовими  особами органів державної 

податкової службі України. 

Навчальний посібник розрахований на студентів та курсантів 

університету державної податкової служби України, практичних 

працівників органів ДПС, а також може бути корисним вченим-

правознавцям, викладачам, аспірантам та іншим особам, яких цікавлять 

питання адміністративно-примусової діяльності органів ДПС України. 

 

 

 

 

Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в 

Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз : навч. посіб. / 

В. К. Шкарупа, М. В. Коваль, В. М. Андрущук. – Ірпінь : НУДПСУ, 

2007. – 194 с. 

 

 

 

У навчальному посібнику досліджено питання забезпечення безпеки 

учасників кримінального судочинства в США, Російській Федерації та 

України, зроблено аналіз нормативно-правової бази цих держав, досвіду 

практичної діяльності Служби Маршалів США, Федеральної служби 

судових приставів Росії та підрозділів судової міліції МВС України. 

 

 

 

 

 

 

Мулявка Д. Г. 

Нормативно-правові акти діяльності органів податкової міліції 

України : навч. посіб. / Д. Г. Мулявка, І. П. Петрова, 

І. П. Катеринчук. – Ірпінь : НАДПСУ, 2007. – 303 с. 

 

 

 

Навчальний посібник містить: інформацію про створення державної 

податкової служби України, нормативно-правові акти, які регламентують 

організацію і діяльність органів податкової міліції України, науково-

практичний коментар до деяких статей Кримінального кодексу України, 

Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення тощо, які можуть бути використані 

працівником податкової міліції під час несення служби. 

 

  



Петрова І. П. 

Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції 

України : монографія / І. П. Петрова, Д. Г. Мулявка. – Ірпінь : 

НАДПСУ, 2006. – 176 с. 

 

 

 

У монографії здійснено комплексний аналіз та визначено характеристику 

нормативно-правового регулювання організації і діяльності міліції України 

(поняття, предмет, елементи та межі). Досліджено особливості її 

нормативно-правового забезпечення щодо конституційного, законодавчого 

і підзаконного рівнів, звернуто увагу на особливості відомчого 

регулювання та роль міжнародно-правових актів у діяльності міліції 

України. 

 

 

 

Правова робота в органах державної податкової служби України : 

навч. посіб. / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв, Г. Г. Забарний, 

А. Й. Іванський ; ДПА України, НАДПСУ ; Ф. О. Ярошенко (гол. ред. 

кол.), П. В. Мельник (заст. гол.). – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 322 с. 

 

 

У навчальному посібнику розглядаються поняття, види та структура 

правової роботи, розкривається організаційно-правовий статус юридичної 

служби податкових органів, її роль у здійсненні правової роботи, в тому 

числі претензійно-позовної роботи органів ДПС України. Особлива увага 

приділяється супроводу найбільш важливих категорій спорів, 

висвітлюються їх особливості, наводяться зразки процесуальних 

документів, визначаються особливості формування АІС «Автоматизоване 

робоче місце юриста», необхідного для належного інформаційно-

аналітичного забезпечення правової роботи в ОДПС. 

 

 

Організація правової роботи в органах державної податкової служби 

України : монографія / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв, Г. Г. Забарний, 

А. Й. Іванський [та ін.] ; Ф. О. Ярошенко (гол. ред. кол.), 

П. В. Мельник (заст. гол.) ; ДПА України, НАДПСУ. – Ірпінь : 

НАДПСУ, 2004. – 440 с. 

 

Перша в Україні фундаментальна робота, присвячена дослідженню 

теоретичних і практичних проблем вдосконалення організації правової 

роботи в органах державної податкової служби України. 

Особлива увага приділяється розробці процесуально-правових і 

процедурних методик виконання функцій, представництва ДПС у судах. 

Значне місце відводиться розробці системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення правової роботи, створенню автоматизованого робочого 

місця юриста. Розробляються пропозиції з основних напрямів 

вдосконалення організації правової роботи. 

 


