Митне право : навчальний посібник / О. П. Рябченко, В. Я. Мацюк, В.
В. Чмелюк та ін. ; за заг. ред. к.ю.н. І. П. Петрової. – Ірпінь : 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.

Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів :
навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. М. Бадьора, С. А.
Антоненко; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВЦ УДФСУ,
2019. – 218 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 51).

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 та системі службової підготовки правоохоронців.
Засвоєння запропонованого матеріалу з тактичної підготовки у визначеній
послідовності та об’ємі надасть можливість створити якісну базову
підготовку у всіх правоохоронних структурах що в свою чергу призведе до зростання рівня
кваліфікації та іміджу правоохоронця.

Основи кінології : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. А.
Антоненко, О. А. Бухтіяров [та інш.] ; Ун-т держ. фіскал. служби
України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 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.
Засвоєння запропонованого матеріалу з кінології у визначеній
послідовності та обсязі надасть можливість створити якісну базову
підготовку в усіх правоохоронних структурах, що, у свою чергу, приведе до зростання рівня
кваліфікації та іміджу правоохоронця.

Фіктивне підприємництво, шляхи боротьби з ним : навч. посіб. / Л. М.
Дудник, В. І. Василинчук, Ю. В. Опалінський, Д. Г. Мулявка. – Ірпінь
: НАДПСУ, 2005. – 194 с.

Наводяться схеми, механізми і технології, що застосовуються при
відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та розкривається зміст
кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) таких доходів.
Посібник містить: основні засоби протидії витоку за межі України валюти
злочинного походження; аналіз законодавства та міжнародного досвіду у
сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Мулявка Д. Г.
Правовий захист платників податків : монографія / Д. Г. Мулявка ;
рец. : О. І. Остапенко, В. О. Шамрай, В. І. Курило ; Нац. академія держ.
подат. служби України – Ірпінь, 2005. – 192 с.

У монографії на основі дослідження історико-правового аспекту розвитку
податкової системи розглянуто формування інституту платників податків,
зокрема правовий статус та захист платників податків. Значне місце
відводиться питанням кадрового забезпечення та взаємодії громадян і
юридичних осіб з податківцями.

Шакірова О. В.
Правовий та соціальний захист працівників державної податкової
служби України : монографія / О. В. Шакірова, Д. Г. Мулявка ; рец. :
М. І. Мельник, Р. А. Калюжний, В. О. Шамрай ; Нац. академія держ.
подат. служби України. – Ірпінь, 2006. – 158 с.

У монографії здійснено комплексний аналіз теоретичних та практичних
питань, нормативно-правових джерел та практики їх застосування з
проблем правового та соціального захисту працівників податкової служби
України.

Петрова І. П.
Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції
України : монографія / І. П. Петрова, Д. Г. Мулявка ; рец. : О. І.
Остапенко, Р. А. Калюжний, В. О. Шамрай ; Нац. академія держ.
податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 176 с.

У монографії здійснено комплексний аналіз та визначено характеристику
нормативно-правового регулювання організації і діяльності міліції
України. Досліджено особливості її нормативно-правового забезпечення
щодо конституційного, законодавчого і підзаконного рівнів.

Мулявка Д. Г.
Нормативно-правові акти діяльності органів податкової міліції
України : навч. посіб. / Д. Г. Мулявка, І. П. Петрова, І. П. Катеринчук
; рец. : В. Л. Грохольський , В. О. Шамрай ; Держ. податкова адмін.
України, Нац. академія держ. податкової служби України. – Ірпінь,
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, науковопрактичний коментар до деяких статей Кримінального кодексу України,
Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про
адміністративні правопорушення тощо.

Перевірка заяв та повідомлень про злочини, передбачені статтями
212, 212-1 та 207 КК України : навч. посіб. / Г. Л.Чигрина, Д.
Г.Мулявка, В. І. Марчук ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т
держ. податкової служби України. – Ірпінь : НУДПСУ, 2008. – 172 с.

У посібнику висвітлені найбільш раціональні та ефективні способи
(прийоми) та етапи (послідовність) перевірки заяв (повідомлень) про
злочини, передбачені ст. 212, 212-1 та 207 КК України.

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3
т. / [авт. кол. : Б. В. Колесніков, О. В. Клименко, Т. І. Єфіменко, Л. Л.
Тарангул, Д. Г. Мулявка та ін.] ; 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 ; Мін-во фінансів України, Нац. ун-т державної податкової
служби України. – К. : Мін-во фінансів України, 2010. – Т. 3. – 516 с.

Том III НПК до Податкового кодексу України містить коментар 18
податків, платежів і зборів. Висвітлено особливості оподаткування
платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції, прикінцеві
та перехідні положення.

Чигрина Г. Л.
Виявлення і перевірка порушень податкового, валютного та
пенсійного законодавства : навч. посіб. Г. Л. Чигрина, Д. Г. Мулявка,
О. Я. Прохоренко ; рец. : Л. Д. Удалова, Т. О. Проценко ; Держ.
податкова адмін. України, Нац. ун-т державної податкової служби
України. – Ірпінь, 2010. – 340 с.

У посібнику проаналізовано порядок виявлення і документування
порушень податкового, валютного та пенсійного законодавства
ревізійними та оперативними підрозділами державної податкової служби
України.

Путренко А. М.
Застосування непрямих методів у визначенні податкових зобов'язань
платників податків : монографія / А. М. Путренко, Д. Г. Мулявка /
Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби
України ; реценз. : Т. О. Проценко, Д. Г. Мулявка. – Ірпінь : НУДПСУ,
2010. – 156 с.

У монографії здійснено комплексний аналіз теоретичних та практичних
питань з проблем організаційно-правових засад застосування непрямих
методів у визначені податкових зобов'язань платників податків в Україні.

Катеринчук І. П.
Співробітництво України та Європейського Союзу в правоохоронній
сфері : монографія / І. П. Катеринчук, Д. Г. Мулявка ; рец. : О. М.
Бандурка, О. П. Рябченко, Л. А. Савченко ; Чернігівський інститут ім.
Героїв Крут МАУП. – Чернігів, 2010. – 228 с.

У монографії здійснено комплексний аналіз теоретичних питань з
проблем організаційно-правових засад співробітництва України та
Європейського Союзу в правоохоронній сфері. Досліджені етапи
інституційного забезпечення співробітництва щодо охорони кордонів та
боротьби з нелегальною міграцією.

Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності
органів ДПС України: проблеми теорії та практики : монографія / авт.
кол. : В. В. Лисенко, П. І. Заруба, С. І. Федчук [та ін.] ; рец. : Л. Д.
Удалова, Д. Г. Мулявка ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т
державної податкової служби України ; Нац. академія правових наук
України, НДІ фін. права. – К. : Алерта, 2010. – 224 с. – (До 90-річчя
навчального закладу).

У монографії розглянуто та проаналізовано види корупційних проявів у
діяльності органів ДПС України.

Правове забезпечення діяльності органів податкової міліції України
(законодавство, теорія та практика) : навч. посіб. / А. В. Головач, Д. Г.
Мулявка, С. К. Гречанюк, В. Ф. Дзюбак ; рец. : О. П. Віхров, Л. А.
Савченко : Нац. ун-т державної податкової служби України. – Ірпінь,
2011. – 409 с.

Навчальний посібник містить: інформацію про створення державної
податкової служби України, нормативно-правові акти, науковопрактичний коментар до деяких статей Кримінального кодексу України,
Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про
адміністративні правопорушення тощо.

Головач А.В.
Правові засади регулювання податкового боргу в Україні :
монографія / А. В. Головач, О. В. Онишко, Д. Г. Мулявка ; Нац. ун-т
держ. податкової служби України. – Ірпінь : НУДПСУ, 2011. – 174 с.

Монографію присвячено проблемам підвищення ефективності правового
регулювання відносин, що виникають у сфері податкового боргу шляхом
формування правового інституту податкового боргу. Значну увагу
приділено дослідженню правового інституту податкового боргу не лише
через форму, але й методи правового регулювання. Внесено ряд уточнень
до існуючого понятійного апарату, що має першочергове значення для
підвищення ефективності правового інституту регулювання податкового
боргу.

Реформування податкової системи України: теорія, методологія,
практика : монографія / [авт. кол. Б. В. Колесніков, Є.Ю. Кузькін, С.
О. Рибак, Д. Г. Мулявка та ін.] ; 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, к.е.н. А. І. Мярковський ; Мін. фінансів України, Нац. унт державної податкової служби України. – К., 2011. – 656 с.

У монографії досліджуються теоретико-методологічні та практичні
аспекти
забезпечення
функціонування
податкової
системи.
Проаналізовано основні складові методології її реформування, принципи і
структура, особливості реалізації фіскального та напрями активізації
регулюючого потенціалу системи оподаткуванн

Мулявка Д. Г.
Взаємодія Державної податкової служби України з правоохоронними
органами (теорія та практика) : монографія / Д. Г. Мулявка, Л. О.
Фещенко, С. К. Гречанюк ; рец. : В. О. Шамрай, Л. А. Савченко ; Нац.
унт державної податкової служби України. – Ірпінь, 2012. – 186 с.

Монографія присвячена розробці правових та організаційних засад
взаємодії органів Державної податкової служби України з
правоохоронними органами. У роботі визначене поняття взаємодії
правоохоронних органів, розкрито його зміст. Досліджено питання стану
правового регулювання, розглянуто принципи, види та форми спільної
узгодженої діяльності взаємодії органів Державної податкової служби
України з правоохоронними органами.

Мулявка Д. Г.
Організація використання інформаційних ресурсів ДПС України у
протидії податковим правопорушенням : навч. посіб. / Д. Г. Мулявка,
О. В. Атаманчук, Т. О. Рекуненко ; Нац. ун-т держ. податкової служби
України ; рецен : К. І. Бєляков, О. П. Віхров, В. Ф. Дзюбак. – Ірпінь,
2012. – 192 с.

У посібнику розкриті питання організаційнофункціональної структури
оперативно-аналітичних підрозділів ДПС України, надана загальна
характеристика інформаційних ресурсів ДПС України та визначено основні
напрями їх використання у протидії податковим правопорушенням.

Сусловець А.О.
Формування та функціонування органів державної податкової служби
в Україні: правові питання : монографія / А. О. Сусловець, Д. Г.
Мулявка ;ДПСУ; НУДПСУ. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2012. – 182 с.

Монографію
присвячено
проблемам
адміністративно-правового
регулювання формування та функціонування органів державної податкової
служби України.

Рекуненко Т. О.
Управління інформаційними ресурсами органів податкової служби :
монографія / Т. О. Рекуненко, Д. Г. Мулявка ; Нац. ун-т держ.
податкової служби України ; рец. : Р. Б. Шишка, Л. А. Савченко ; Нац.
ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2013. –
172 с.
Монографію присвячено комплексному дослідженню формування
адміністративно-правових засад, визначення основних проблем та
розроблення на основі комплексного аналізу теоретичних положень,
чинного законодавства України та практики його застосування пропозицій
щодо удосконалення управління інформаційними ресурсами органів
податкової служби

Бердникова Л. В.
Участь податкових органів в адміністративному судочинстві :
монографія / Л. В. Бердникова, Д. Г. Мулявка, С. К. Гречанюк ; Нац.
ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2013. –
159 с.

У роботі сформульовано поняття адміністративної процесуальної
правосуб'єктності органів податкової служби України як суб'єкта
адміністративного судочинства.

Ткаченко О. Г.
Проблеми
адміністративної
відповідальності
пов'язаної
з
порушенням режиму утримання в установах виконання покарань :
монографія / О. Г. Ткаченко, С. К. Гречанюк, Д. Г. Мулявка. – Чернігів
: РВВ Чернігівського юрид. коледжу Держ. пенітенц. служби України,
2013. – 146 с.

У монографії, на основі чинного законодавства, теоретичних положень
науки адміністративного права та комплексному дослідженню
адміністративної відповідальності, пов'язаної з порушенням режиму
утримання в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань.

Гречанюк Р. В.
Податковий арешт майна : монографія / Р. В. Гречанюк, С. К.
Гречанюк, Д. Г. Мулявка ; рец. : І. М. Шопіна, Р. В. Ігонін ; Нац. ун-т
держ. податкової служби України. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2014. – 135
с.

Монографія присвячена дослідженню податкового арешту майна як
способу забезпечення виконання платником податків його обов'язків,
визначених законом. Досліджуються адміністративно-примусові заходи
забезпечення виконання платником податків його обов’язків, проводиться
аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення діяльності органів
доходів і зборів.

Литвин О. В.
Спеціальна техніка. Загальна частина : навч. посіб. у схемах / О. В.
Литвин, Д. Г. Мулявка. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2014. – 85 с.

Видання дозволяє курсантам та слухачам самостійно вивчати навчальний
матеріал, а саме – можливості застосування засобів спеціальної техніки в
діяльності підрозділів податкової міліції та Міністерства внутрішніх справ
України.

Олійник О. Д.
Правовий статус фіскальних органів України та держав-членів
Європейського Союзу : монографія / О. Д. Олійник, Д. Г. Мулявка;
ДФС України; УДФСУ. – Ірпінь : ВЦ УДФСУ, 2016. – 196 с. – (Серія
«Податкова та митна справа в Україні» ; т. 49)
Монографія присвячена комплексному дослідженню правового статусу
фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу і
формування на цій основі пропозицій, які можуть бути використані для
удосконалення існуючої моделі фіскальної служби України з метою
запровадження європейських стандартів та кращих європейських практик
в її діяльності

Юрченко А. М.
Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час
кримінального провадження: актуальні проблеми та шляхи іх
вирішення : монографія / А. М. Юрченко, Л. А. Гарбовський, І. І.
Башта. – Вінниця : ТОВ "Твори", 2018. – 204 с.

У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці кримінального
процесу проведено дослідження найактуальніших питань забезпечення
взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального
провадження.

Федчишина В. В.
Основи судової бухгалтерії : навч. посіб. / Держ. фіскал. служба
України ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ,
2019. – 220 с.

Навчальний посібник розкриває загальні положення судової бухгалтерії і
орієнтований на використання в сучасній юридичній практиці при
формуванні оцінки висновку експерта-економіста як доказу. На основі
системного аналізу розкрито сутність,специфіку, процесуальний порядок,
тактику і момент призначення судово-економічної експертизи.

Організація охорони державної таємниці в Україні : навч. посіб. / А.
М. Супруненко, І. І. Башта, А. М. Лисеюк, К. С. Свіріна; Ун-т держ.
фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 370 с. – (Серія
«На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 68)

Навчальний посібник підготовлений на основі чинного законодавства
України у сфері охорони державної таємниці з урахуванням сучасних
теоретичних розробок та практичних підходів у цій сфері.

