
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Запрошуємо переглянути  

віртуальну виставку праць  

науково-педагогічних працівників  

кафедри управлінського обліку,  

бізнес-аналітики та статистики  

ННІ обліку, аналізу та аудиту 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Шановні читачі! 

 
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. 
 

 

 

  



 

 

 

Економетрика: прикладний аспект : навч. посіб. / 

Т. М. Паянок, В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, 

С. В. Богдан ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 

2020. – 208 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 78). 

 

У навчальному посібнику детально подано практичний матеріал, 

який дозволяє оволодіти основними поняттями та принципами 

сучасних методів економетричного аналізу, а саме розкриті 

методи регресійного аналізу і аналізу часових рядів, що є 

засобами дослідження соціально-економічних показників у 

різних сферах. 
 

 

 

 

 

 

 

Паянок Т. М. 

Статистичний аналіз даних : навч. посіб. / Т. М. Паянок, 

Т. М. Задорожня ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – 

Ірпінь, 2020. – 312 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ», т. 60). 

 

У навчальному посібнику детально поданий практичний 

матеріал, який дозволяє оволодіти основними поняттями та 

принципами сучасних методів статистичного аналізу, розкриті 

методи та засоби дослідження соціально-економічних показників 

у різних сферах. 
 

 

 

 

 

 

 

Лаговський В. В. 

Бізнес-аналітика та моделювання : навч. посіб. / 

В. В. Лаговський, В. М. Краєвський ; Ун-т держ. фіскал. 

служби України. – Ірпінь, 2020. – 442 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ», т. 58). 

 

У навчальному посібнику розглянуті основи бізнес-аналітики та 

моделювання соціально-економічних процесів. Досліджені 

основні поняття бізнес-аналітики та моделювання; основи 

організації баз даних; методики виявлення нових знань; основні 

технології бізнес-аналітики; інформаційні аспекти дослідження 

систем; основи інтелектуальної обробки даних. 

 

 

  



 

 

 

Митна статистика України : навч. посіб. / П. В. Пашко, 

О. Ю. Ушаков, В. М. Краєвський, [та інш.] ; Ун-т держ. 

фіскал. служби України. – Ірпінь : НУДПСУ, 2020. – 380 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 135) 

 

Навчальний посібник є результатом практичної роботи 

працівників Департаменту митних інформаційних технологій та 

статистики Державної митної служби України та професорсько-

викладацького колективу УДФСУ. Навчальний посібник 

охоплює основні теми дисципліни «Митна статистика» та надає 

змогу опанувати необхідний теоретичний матеріал із 

запропонованих тем і виробити практичні уміння та навички 

обробки статистичної інформації у митній справі. 

 

 
 

 

Управлінські інформаційні системи в обліку та 

оподаткуванні : навч. посіб. / В. М. Краєвський, 

Л. В. Титенко, Т. М. Паянок, Н. В. Параниця, С. В. Богдан / 

Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 288 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 136). 

 

Навчальний посібник спрямований на формування комплексу 

знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо використання 

інструментів інформаційних систем і технологій в управлінні 

обліково-аналітичним, контрольним та управлінським процесами 

на підприємстві. 
 

 

 

 

 

 

Модернізація системи контролю за виробництвом та обігом 

тютюнових виробів / Н. В. Новицька, І. І. Хлєбнікова, 

В. І. Коротун, Т. В. Кощук [та ін] / Мін-во фінансів України , 

Ун-т держ. фіскал. служби України, Науково-дослідний ін-т 

фіскальної політики. – Хмельницький, 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. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів 

і податкових надходжень : монографія / Т. М Паянок, 

В. В. Лаговський, В. М. Краєвський [та ін.]. – Київ : 

ЦП «Компринт», 2019. – 425 с. 

 

У монографії розкривається методика прогнозування соціально-

економічних процесів та податкових надходжень. Автори 

досліджують види, принципи та етапи прогнозування соціально-

економічних процесів, проводять оцінку якості прогнозів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мискін Ю. І. 

Соціалізація бюджетної політики України : монографія / Ун-т 

держ. фіскал. служби України. – Київ : Аграр Медіа Груп, 

2019. – 508 с. 

 

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретико-

методологічних та організаційно-практичних засад бюджетної 

політики України через призму нормативного методу пізнання. 

Розглянуто сутність, генезис та теоретико-організаційні основи 

бюджетної політики як об’єкта соціалізації. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення відповідності умов контрольованих операцій з 

виробництва на замовлення вимогам законодавства з 

трансфертного ціноутворення / авт. кол. : С. С. Брехов, 

Т. В. Кощук, Н. В. Новицька та ін. / Державна фіскальна 

служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, Наук.-

дослідний ін-т фіскальної політики. – Київ : Алерта, 2019. – 

110 с. – (До 100-річчя навчального закладу). 

 

У роботі розкрито науково-практичні підходи до визначення 

відповідності умов контрольних операцій з виробництва на 

замовлення принципу «витягнутої руки», а також зарубіжний та 

вітчизняний досвід у цій сфер. 

 

 

  



 

 

 

Краєвський В. М. 

Статистика : навч. посіб. / В. М. Краєвський, 

Я. О. Остапенко, Н. В. Параниця ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь, 2019. – 218 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ», т. 45). 

 

Навчальний посібник підготовлено на основі робочої програми 

дисципліни «Статистика». Розглянуто теоретичні і методичні 

основи збору статистичної інформації, розрахунку та аналізу 

статистичних показників для вивчення закономірностей 

соціально-економічних явищ і процесів. 
 

 

 

 

 

 

 

Краєвський В. М. 

Фінансова статистика : навч. посіб. / В. М. Краєвський, 

Н. В. Параниця, Я. О. Остапенко ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь, 2018. – 308 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ», т. 32). 

 

Навчальний посібник охоплює основні теми дисципліни 

«Фінансова статистика». З його допомогою студенти матимуть 

змогу опанувати необхідний теоретичний матеріал із 

запропонованих тем і виробити практичні уміння та навички 

обробки статистичної інформації у фінансовій сфері економіки. 
 

 

 

 

 

Податкова діяльність держави в умовах становлення 

інформаційної постіндустріальної економіки : монографія / 

Н. П. Мацелюх, О. А. Шевчук, І. А. Максимено [та ін.]. ; Ун-т 

держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2018. – 362 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 107). 
 

Проаналізовано теоретико-методологічні засади інформаційного 

постіндустріального суспільства та його економіки, висвітлено 

напрями попередження цінових аномалій на фінансовому ринку 

в умовах інформаційної економіки, методологічні основи 

податкової діяльності держави, податкове регулювання прямих 

іноземних інвестицій у глобальній інформаційній економіці, 

сутність і місце податкової безпеки в системі фінансової безпеки 

держави. 
  



 

 

 

Діалектика реформування акцизного оподаткування 

тютюнових виробів в Україні: євроінтеграційний аспект / 

В. І. Коротун, Н. В. Новицька, Т. В. Кощук [та ін.], заг. ред. 

В. І. Коротуна ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. 

фіскал. служби України, НДІ фіскальної служби. – Київ : 

Алерта, 2018. – 102 с. 
 

У роботі розкрито наукові підходи до трансформації акцизного 

оподаткування тютюнових виробів для досягнення цілей 

фіскальної консолідації та виконання вимог Угоди про асоціацію 

з ЄС. 

 

 

 

 
 

 

Митна статистика України : статистичний довідник / 

П. В. Пашко, О. Ю. Ушаков, Т. М. Паянок, Я. О. Остапенко, 

Н. В. Параниця ; Держ. фіскальна служба України ; Ун-т 

держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2017. – 422 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 97). 

 

Статистичний довідник є результатом практичної роботи 

працівників Департаменту митних інформаційних технологій та 

статистики Державної митної служби України та професорсько-

викладацького колективу Університету державної фіскальної 

служби України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В. О. Осмятченко, 

Т. І. Тесленко, О. М. Герасименко, Л. В. Титенко [та ін.]. – 

Київ : Простобук, 2017. – 552 с. 

 

 

 

Навчальний посібник містить послідовно викладений матеріал з 

вивчення сутності бухгалтерського обліку, його видів, предмету 

та об’єктів, методу бухгалтерського обліку. 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

Протидія нелегальному обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів: досвід країн ЄС та ОЕСР / авт. кол.: 

В. І. Коротун, Н. В. Новицька, Т. В. Кощук, І. І. Хлєбнікова, 

за заг. ред. В. І. Коротуна ; Держ. фіскальна служба України, 

Ун-т держ. фіскал. служби України [та ін.]. – Київ : Алерта, 

2017. – 67 с. 

 

У роботі проаналізовано сучасну практику протидії 

нелегальному обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у 

країнах ЄС та ОЕСР. Визначено особливості застосування 

окремих інструментів реалізації державного контролюючого 

впливу на ринку підакцизних товарів. 

 
 

 

 

 

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних 

процесів : монографія / О. М. Андрієнко, О. О. Бідюк, 

Н. В. Гуріна, Т. І. Тесленко та ін.: Ун-т держ. фіскал. служби 

України – Ірпінь, 2016. – 414 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 70). 

 

Монографія досліджує розвиток бухгалтерського обліку в 

Україні та світі, розкриває теоретичні та прикладні основи 

удосконалення бухгалтерського обліку у підприємницькій 

діяльності у різних галузях економіки та державному секторі, а 

також висвітлює питання удосконалення підготовки фахівців з 

обліку та аудиту. 
 

 

 

 

 

 

 

Реформування податкової системи України: сучасні виклики 

та орієнтири : монографія / авторський колектив ; за заг.ред. 

проф. П. В. Пашка, 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. 
 

 

 

 

  



 

 

 

Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних 

технологій: теорія і практика : монографія / 

В. О. Осмятченко, М. М. Касьяненко, Н. П. Мацелюх, 

Є. Ю. Шара [та ін.] / ДФСУ ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України ; за заг. ред. д.е.н., проф. В. О. Осмятченка. – Ірпінь : 

ВПЦ УДПСУ, 2015. – 389 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 42). 

 

У монографії послідовно викладено теоретичні, методологічні та 

організаційні питання організації бухгалтерського обліку за умов 

застосування інформаційних технологій. 

 

 

 

 

 

 

Трансформація акцизної політики України : монографія / 

В. І. Коротун, С. С. Брехов, Н. В. Новицька ; НУДПСУ. – 

Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2015. – 404 с. 
 

У монографії досліджено особливості формування та реалізації 

акцизної політики держави, її місця та ролі в системі державного 

регулювання економіки, приведено критерії оцінки ефективності 

реалізації фіскального та регулюючого потенціалу акцизного 

оподаткування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні економічні теорії : навч. посіб. для самост. підгот. до 

курсового екзамену та комплексного держ. екзамену з 

економ. теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, 

М. М. Теліщук [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 224 с. 

 

 

 

Висвітлені питання теорії і практики розвитку та функціонування 

сучасних економічних систем. 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Сучасні економічні теорії : навч. посіб. для самост. підгот. до 

курсового екзамену та комплексного держ. екзамену з 

економ. Теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, 

М. М. Теліщук [та ін.] – Київ : ЦУЛ, 2014. – 224 с. 

 

 

 

Висвітлені питання теорії і практики розвитку та функціонування 

сучасних економічних систем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління ефективністю сільськогосподарського 

виробництва: інформаційно-аналітичний аспект : 

монографія / В. К. Савчук, О. М. Костенко, Ю. І. Мискін, 

В. М. Краєвський. – Київ : Вік Принт, 2013. – 470 с. 
 

Розглянуто теоретичні та практичні засади обліково-аналітичного 

забезпечення управління ефективності сільськогосподарських 

підприємств: розкрито зміст поняття «обліково-аналітичне 

забезпечення управління»; проаналізовано методологічні основи 

його виникнення, історичного розвитку та сучасного 

формування; досліджено методичні підходи до визначення 

сутності ефективності та прибутку як основного її показника. 
 

 

 

 

 

 

Бюджетна підтримка та податкове стимулювання 

національної економіки України: монографія / за заг. ред. 

Л. Л. Тарангул ; Нац. Ун-т ДПС України. – Київ : Фенікс, 

2012. – 532 с. 

 

 

Досліджено основні інструменти бюджетної підтримки та 

податкового стимулювання національної економіки, описано 

механізм їх реалізації, для розвитку економіки та збалансованої 

системи державних фінансів. 

  



 

 

 

Реформування податкової системи України: теорія, 

методологія, практика: монографія / за заг. ред. 

М. Я. Азарова ; МФУ, НУДПСУ. – Київ, 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 оподаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Бурдейний І. М., 

Теліщук М. М. 

Економічна теорія : історія економіки та економічної думки, 

політична економія, мікроекономіка, макроекономіка : навч. 

посіб. / Національний університет ДПС України. – 2-ге вид. 

допов. і перероб. – Чернівці : Прут, 2012. – 552 с. 

 

У посібник включено програму державного екзамену; перелік 

теоретичних питань та коментар до них; макроекономічні та 

мікроекономічні графічні моделі та пояснення до них; статистичні 

таблиці, які відображають динаміку основних макроекономічних 

показників національної економіки. 

 

 

 

 

 

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу 

України: в 3 т., Т. 2. / МФУ ; НУДПСУ ; за заг. ред. 

М. Я. Азарова. – Київ, 2010. – 784 с. 

 

 

 

Том 2 Науково-практичного коментарю до Податкового кодексу 

України розкриває сутність термінів і понять, що 

використовуються у податковому законодавстві, та основні засади 

адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів). 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу 

України: в 3 т., Т. 3. / МФУ ; НУДПСУ ; за заг. ред. 

М. Я. Азарова. – Київ, 2010. – 516 с. 

 

 

 

Том 3 Науково-практичного коментарю до Податкового кодексу 

України розкриває сутність термінів і понять, що 

використовуються у податковому законодавстві, та основні засади 

адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курс теорії статистики для підготовки спеціалістів фінансово-

економічного профілю : навч. посіб. / за ред. С. В. Заєць, 

Н. І. Ганах, Я. О. Остапенко, В. В. Прокопенко. – Ірпінь : 

НУДПСУ, 2010. – 374 с. 

 

Навчальний посібник знайомить студентів бакалаврського рівня 

підготовки з сутністю статистичного методу та особливостями 

його застосування при дослідженні явищ та процесів фінансово-

економічної діяльності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник для підготовки до 

комплексного Державного іспиту із спеціальності 6.050100 

«Облік і аудит» : навч.-метод. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, 

О. М. Андрієнко, Ю. І. Мискін. – Ірпінь : НУДПСУ, 2007. – 

260 c. 

 

Навчально-методичний посібник для підготовки до комплексного 

Державного іспиту із спеціальних дисциплін розроблено на основі 

освітньо-професійної програми. 


