
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

 

Запрошуємо переглянути 

віртуальну книжкову виставку 

 

«Праці науково-педагогічних 

працівників кафедри фінансових 

розслідувань 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 

 

 

 

 

Калганова О. А. 

Процесуально-правові засади участі іноземних громадян у 

кримінальному судочинстві України : монографія. – Ірпінь : 

НУДПСУ, 2009. – 154 с. 

 

У монографії проведено комплексне дослідження норм кримінально-

процесуального законодавства України і міжнародно-правових актів, які 

регулюють кримінально-процесуальну діяльність органів і посадових осіб, 

що здійснюють провадження у кримінальних справах за участі іноземних 

громадян, а також сам механізм правозастосування, пов’язаний із 

особливостями провадження у кримінальних справах за участі іноземних 

громадян у кримінальному судочинстві України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калганова О. А. 

Прокуратура України : навч. пос. / О. А. Калганова, П. В. Цимбал, 

Т. Я. Цимбал. – Ірпінь : НУДПСУ, 2009. – 205 с. 
 
 

 

Висвітлено основні теоретичні й практичні аспекти діяльності органів 

прокуратури України. Зокрема, історія її виникнення, функції, принципи 

організації та діяльності, система тощо. 

 

 

  



 

 

 

Калганова О. А. 

Історія держави і права зарубіжних країн (у визначеннях і схемах) : 

навч. посіб. / О. А. Калганова, Т. М. Супрун. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 

104 c. 

 

 

 

Мета посібника ознайомити із загальними закономірностями виникнення 

й розвитку держав, найважливішими історико-правовими та політичними 

фактами в житті зарубіжних країн тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія судових доказів (у таблицях та схемах) : навч. посіб. / 

П. В. Цимбал, В. В. Топчій, О. В. Сіренко, О. А. Калганова ; Ун-т держ. 

фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2019. – 82 с. – (Серія 

«На допомогу студенту УДФСУ», т. 44). 

 

 

 

Навчальний посібник спрямований на формування у здобувачів вищої 

освіти розуміння базових теоретичних, процесуальних та організаційних 

засад кримінального процесуального доказування як різновиду 

пізнавальної діяльності. 

 

 

 

 

 

Тактика розслідування фінансових злочинів, вчинених із 

використанням зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування 

компаній : навч.-практ. посіб. / Ф. І. Яковинець, А. М. Падалка ; ДФС 

України ; гол. ред. кол. д.е.н. П. В. Пашко. – Ірпінь : ВЦ УДФСУ, 2017. 

– 78 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 91). 

 

У навчальному посібнику розглядаються основні механізми діяльності 

іноземних компаній, особливо поширені схеми їх використання для 

махінацій у сфері державних фінансів, містяться найбільш значимі 

рекомендації з практичного застосування слідчими, керівниками органів 

досудового розслідування, а також іншими співробітниками 

правоохоронних органів методики розслідування фінансових злочинів, 

вчинених із використанням іноземних компаній, зареєстрованих на 

територіях із пільговим оподаткуванням. 



Яковинець А. І. 

Особливості документування махінацій у сфері державних фінансів, 

при вчиненні яких використовувались зареєстровані на територіях із 

пільговим оподаткуванням компанії : навч. посібник / 

А. І. Яковинець, А. М. Падалка, І. С. Войтенко ; Держ. фіскал. служба 

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

2018. – 378 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 111). 

 

У навчальному посібнику розглядається злочинна діяльність у сфері 

державних фінансів, здійснювана компаніями, зареєстрованими на 

територіях із пільговим оподаткуванням. Наведені відомості про 

діяльність іноземних та вітчизняних компаній: їхня типова структура, 

законодавче регулювання, засоби дистанційного управління, особливості 

юрисдикцій. 

 

 

 

 

 

 

Падалка А. М. 

Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у 

кримінальному процесі : монографія / Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2019. – 158 с. 

 
 
 

Монографію присвячено розкриттю теоретичних положень та вирішенню 

практичних питань у сфері забезпечення процесуальних гарантій 

виконання обов'язків учасниками кримінального провадження. 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентна розвідка : навч. посібник / І. М. Копотун, А. М. Падалка, 

Є. В. Кузьмічова-Кисленко, Д. П. Кисленко [та ін.] ; Ун-т держ. фіскал. 

служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 188 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ», т. 74). 

 

 

 

У навчальному посібнику на основі сучасних наукових підходів зроблено 

спробу узагальнити теоретичні основи конкурентної розвідки та її історію 

становлення. Розкрито завдання та призначення конкурентної розвідки, 

визначено місце конкурентної розвідки в інформаційній діяльності 

підприємств. Сформульовано ряд нових концептуальних положень, 

висновків і рекомендацій, що мають важливе теоретичне та практичне 

значення. 

  



 

 

 

Амеліна А. С. 

Страхування як вид забезпечення зобов'язань : монографія / 

НУДПСУ. – Ірпінь, 2012. – 214 с. 

 

 

 

У монографії досліджено сучасний стан основних теоретичних та 

правових проблем стосовно страхування як виду забезпечення 

зобов’язань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальні проблеми приватного права : навч. посіб. / І. В. Чеховська, 

А. С. Амеліна, Т. Й. Білоус, К. В Глущенко [та інш.] ; Держ. фіскал. 

служба України ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ 

УДФСУ, 2017. – 420 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 102). 

 

Навчальний посібник підготовлений у межах магістерської програми 

«Охорона і захист цивільних прав» і відрізняється структурованістю, що 

проявляється в чіткому поділі на окремі модулі. Його частини 

розкривають проблематику теоретико-методологічних основ приватного 

права як із суто теоретичного погляду, так й з позиції удосконалення 

правозастосування чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

Актуальні проблеми приватного права : практикум / Л. Д. Менів, 

А. С. Амеліна, Т. Й. Білоус, Н. В. Никитченко [та інш.] ; Держ. фіскал. 

служба України ; Ун-т держ. фіскал. служби Укаїни ; за заг. ред. к.ю.н., 

доц. Л. Д. Менів. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2018. – 204 с. 

 

Метою практикуму є формування у студентів системи науково-

теоретичних та практичних знань з проблем приватного права, визначення 

та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та 

інститутів, напрямів розвитку й удосконалення цивільного законодавства в 

умовах ринкової економіки і правової держави, а також допомога 

студентам застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, 

розв’язувати прикладні завдання та набути досвіду складання правових 

документів. 

  



 

 

 

Цивільне право України (особлива частина) : практикум / 

А. С. Амеліна, Н. В. Лаговська, Л. Д. Менів, О. М Обривкіна [та ін.] ; 

Ун-т держ. фіск. сл. України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 550 с. – 

(Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 69). 

 

 

 

Практикум розроблений як університетський збірник матеріалів для 

практичних (семінарських) занять з цивільного права та містить запитання 

для самоконтролю знань, тестові завдання, словник юридичних термінів до 

кожної теми, список рекомендованих джерел. 

 

 

 

 

 

 

 

Білоус В. Т. 

Доказування при розслідуванні податкових злочинів : монографія / 

В. Т. Білоус, Г. Л. Чигрина, В. К. Шкарупа ; за заг. ред. 

С. М. Піскуна. – Ірпінь : АДПСУ, 2002. – 179 с. 
 

 

 

У монографії висвітлені особливості процесу доказування на стадіях 

досудового слідства при розслідуванні фактів ухилення від сплати 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкарупа В. К. 

Дізнання та слідство : зб. нормат. докум. / В. К. Шкарупа, В. Т. Білоус, 

Г. Л. Чигрина. – Ірпінь : АДПСУ, 2003. – 476 с. 

 

 

 

Збірник містить повні тексти та витяги з основних нормативно-правових 

актів, які використовуються в роботі державної податкової служби 

України та податкової міліції як її структурного підрозділу. 

 

 

  



 

 

 

Шкарупа В. К. 

Дізнання та досудове слідство по податкових злочинах : навч. посіб. / 

В. К. Шкарупа, П. В. Цимбал, Г. Л. Чигрина. – Ірпінь : АДПСУ, 2003. – 

236 с. 

 

 

 

У посібнику висвітлені проблеми дізнання та досудового слідства по 

злочинах, підслідних слідчим податкової міліції, а також надані практичні 

рекомендації по розслідуванню зазначеної категорії злочинів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкарупа В. К. 

Провадження дізнання та досудового слідства підрозділами 

податкової міліції : навч. посібн. / В. К. Шкарупа, П. В. Цимбал, 

Г. Л. Чигрина ; Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун-т 

держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 490 с. 

 

 

 

Надані методичні та практичні рекомендації щодо провадження дізнання 

та досудового слідства підрозділами податкової міліції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цимбал П. В. 

Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів : монографія / 

П. В. Цимбал, В. К. Шкарупа, Г. Л. Чигрина. – Ірпінь : НАДПСУ, 

2006. – 196 с. 
 

Монографія є прикладним теоретико-практичним дослідженням 

кримінально-процесуальних джерел доказів, їх сутності та науково-

практичної значущості у теорії кримінального процесу, а також 

особливостей збирання і використання їх при розслідуванні фактів 

умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових 

платежів. 

  



 

 

 

Чигрина Г. Л. 

Перевірка заяв та повідомлень про злочини, передбачені статтями 

212, 212-1 та 207 КК України : навч. пос. / Г. Л. Чигрина, 

Д. Г. Мулявка, В. І. Марчук. – Ірпінь : НУДПСУ, 2008. – 172 с. 
 

 

 

Висвітлені найбільш раціональні та ефективні способи та етапи перевірки 

заяв про злочини, передбачені ст. 212, 212-1 та 207 КК України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позняков С. П. 

Організаційно-правові основи діяльності слідчих підрозділів 

податкової міліції : навч. посіб. / С. П. Позняков, Г. Л. Чигрина ; за 

ред. к.ю.н. С. П. Познякова ; Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь, 2010. – 

199 с. 

 

У навчальному посібнику висвітлено питання теоретичних, 

організаційних і правових основ діяльності слідчих підрозділів податкової 

міліції, визначено основні аспекти правозастосування положень галузевих 

нормативно-правових актів і наукової організації розслідування злочинів, 

підслідних слідчим податкової міліції. 

 

 

 

 

 

 

 

Чигрина Г. Л. 

Виявлення і перевірка порушень податкового, валютного та 

пенсійного законодавства : навч. посіб. / Г. Л. Чигрина, 

Д. Г. Мулявка, О. Я. Прохоренко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2010. – 340 с. 

 

 

У посібнику проаналізовано порядок виявлення і документування 

порушень податкового, валютного та пенсійного законодавства 

ревізійними та оперативними підрозділами державної податкової служби 

України. 

  



 

 

 

Письмові процесуальні документи досудового розслідування 

податкових злочинів: практикум : навч. посіб. / Г. Л. Чигрина, 

В. А. Некрасов, Р. С. Довбаш [та інш.] ; МОНУ ; НУДПСУ. – Ірпінь : 

ВЦ НУДПСУ, 2016. – 558 с. 

 

 

 

Навчальній посібник містить майже сто зразків типових процесуальних 

документів, пояснювальні тексти до кожного з них та бланки цих 

документів, що адаптовані до потреб практики досудового розслідування 

податкових злочинів. 

 

 

 

 

 

 

 

Оподаткування фінансових установ : навч. посіб. / В. П. Унинець-

Ходаківська, Т. В. Паєнтко, Ю. В. Жеревчук, М. І Рудая [та інш.] – 

Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2014. – 302 с. 

 

 

 

Висвітлюється сутність, основи та завдання організацій оподаткування 

фінансових установ. Розглянуто особливості фінансових установ, як 

суб’єктів оподаткування. Досліджено зарубіжний досвід оподаткування 

фінансових установ. Висвітлено особливості податкового контролю у 

сфері оподаткування фінансових установ. 

 

 

 

 


