До вашої уваги пропонуємо видання,
які надійшли до бібліотеки з
Видавничо-поліграфічного центру
Університету ДФС України.
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

Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних
у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС
України (2013–2016 рр.) : у 3 ч. Ч. 3. Кн. 2 / Ун-т держ.
фіскал. служби України, Наук. б-ка ; наук. ред.
С. Я. Цимбалюк. - Ірпінь, 2020. - 488 с.
Важливим завданням діяльності наукової бібліотеки
Університету державної фіскальної служби України є
збереження і систематизація наукового доробку вчених
університету.
У третій частині, другій книзі анотованого покажчика
представлена бібліографія наукових праць: кандидатських та докторських
дисертацій, які були опубліковані з 2013 по 2016 роки. Додатково надаються
допоміжні покажчики : покажчик назв дисертацій та алфавітний іменний
покажчик дисертантів.
Цимбалюк Світлана Ярославівна : біобібліогр.
покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ;
наук. ред. Н. І. Зикун] ; Державна фіскальна служба
України, Наукова бібліотека Університету ДФС
України. – Ірпінь: Видавництво УДФСУ, 2020. – 84 с.
– (Серія «Портрети вчених Університету ДФС
України»).
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених
Університету ДФС України» та присвячується директору
Наукової бібліотеки Університету державної фіскальної
служби України, кандидату економічних наук, доценту Цимбалюк Світлані
Ярославівні. Видання висвітлює основні віхи життя та діяльності С. Я.
Цимбалюк, містить перелік її публікацій: монографій, підручників, навчальнометодичних посібників, статей з наукових збірників та періодичних видань,
фотоматеріали.

Економічна теорія (історія економіки та економічної
думки,
політекономія,
мікроекономіка,
макроекономіка) : у 2-х ч. : Ч. 1 : Історія економіки та
економічної думки, політекономія : навч. посіб. ; за
ред. М. М. Теліщука / Університет ДФС України. ‒
Ірпінь, 2020. – 544 с. ‒ (Серія «Податкова та митна
справа в Україні » ; т. 146).
Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами
освітньої програми для підготовки здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної
форм навчання (з поглибленим вивченням іноземної мови). Для полегшення
користування матеріал подається українською, а потім англійською. Кожна

глава включає план; логічно-тезовий виклад питань для розгляду на лекції;
термінологічний словник; тести; запитання та завдання для контролю, список
рекомендованих джерел. Буде корисним усім, хто цікавиться економічною
теорією та вивчає іноземну (англійську) мову, в тому числі за білінгвальною
методикою.

Методологічне та інструментальне забезпечення
наукових досліджень : навч. посіб. / В. Г. Бодров,
Л. Л. Лазебник, С. В. Онишко, В. А. Рижко,
О. А. Шевчук
;
за
ред.
д.е.н.,
професора
О. А. Шевчука / Університет ДФС України. ‒ Ірпінь,
2020. – 324 с. – (Серія «Податкова та митна справа в
Україні» ; т. 154).
У навчальному посібнику розглядаються питання
методології
та
інструментального
забезпечення
організації наукових досліджень. Розкривається сутність
загальних методів наукових досліджень, детально розглядається зміст
спеціальних методів наукових досліджень, надається характеристика складових
інформаційного простору наукових досліджень з корисними посиланнями для
їх використання, висвітлюються питання загальної організації наукового
дослідження та особливості проведення навчальної та кваліфікаційної наукової
роботи. Окрема тема присвячується сутності, структурі та інструментарію
фінансової науки.

Микитенко Т. В. Організація постмитного контролю та
аудиту : навч.посіб. / Т. В. Микитенко ; Університет
ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 342 с. – (Серія
«Податкова та митна справа в Україні» ; т. 150).
У навчальному посібнику викладено теоретикоорганізаційні та практичні аспекти постмитного контролю
та аудиту в Україні: предмет, метод, методичні прийоми,
контрольний процес та його стадії, інформаційне
забезпечення,
міжнародні
стандарти,
особливості
методики проведення контрольних заходів за видами
порушень митного законодавства. Навчальний матеріал супроводжується
запитаннями для самоперевірки, тестовим контролем та ситуаційними
завданнями. Призначено для студентів закладів вищої освіти економічного
профілю, а також тих, хто цікавиться питаннями проведення митного контролю
після випуску товарів у вільний обіг.

Малинський І. Й. Теорія і методика викладання
оздоровчого
фітнесу
:
навч.
посіб.
/
І. Й. Малинський, В. Ф. Бойко, В. П. Чаплигін ;
Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 222 с. –
(Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 67).
У навчальному посібнику розглянуто питання: теоретичні
основи оздоровчого фітнесу; соціальні виміри фітнес-культури;
фітнес як оздоровча технологія у сучасних соціальноекономічних умовах; спосіб життя та життєдіяльність людини;
фітнес-програми для студентів; структура занять оздоровчої
спрямованості; види оздоровчого фітнесу; особливості побудови,
методика проведення оздоровчо-тренувальних програм силового фітнесу; фізіологічні засади
фітнес-технологій; фізіологічні прояви впливу рухової активності на організм людини;
профілактика травматизму на заняттях з аеробіки і перша долікарська допомога; основні
критерії побудови харчування студентів, які займаються фітнесом; програмування і
педагогічний контроль занять оздоровчим фітнесом; характеристика та методика викладання
фітнес-програм силової спрямованості; характеристика і оцінка функціональних систем
організму; особливості методики проведення та побудови оздоровчих фітнес-програм для
людей різних вікових груп і статі; активний відпочинок і здоровий спосіб життя студентів;
активний відпочинок у стимулюванні розумової працездатності студентів і т. д.

Довгань Н. Ю. Фітнес-технології фізичного виховання у
закладах вищої освіти : навч. посіб. / Н. Ю. Довгань,
С. О. Гаєва ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020.
– 358 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 73).
У навчальному посібнику розглядаються поняття та
класифікація фітнес-технологій; фітнес-програми силової
спрямованості з використанням оздоровчих видів гімнастики,
комп'ютерні фітнес-програми; різновиди сучасних фітнестехнологій. Докладно описані техніка виконання вправ та
програм з фітнесу, основні положення та вимоги щодо фізичної
та психологічної підготовки з фітнесу.

Копотун І. М. Конкурентна розвідка : навч. посіб. /
І. М. Копотун, А. М. Падалка, Є. В. КузьмічоваКисленко та ін. ; Університет ДФС України. – Ірпінь,
2020. – 118 с. – (Серія «На допомогу студенту
УДФСУ» ; т. 74).
У навчальному посібнику на основі сучасних наукових
підходів зроблено спробу узагальнити та розкрити
теоретичні основи конкурентної розвідки та її історію
становлення. Розкрито завдання та призначення
конкурентної розвідки, визначено місце нових
концептуальних положень, висновків і рекомендацій, що мають важливе
теоретичне та практичне значення.

Богдановський І. В. Логіка : навч. посіб. /
І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна, І. М. Савицька ;
УДФСУ ‒ Ірпінь, 2020. – 310 с. – (Серія «На допомогу
студенту УДФСУ» ; т. 76).
Навчальний посібник створений на основі тривалого
досвіду викладання авторами курсу логіки у закладах
вищої освіти. Містить теоретичний курс, тести, приклади
розв'язування вправ і завдань, словник основних понять,
що допоможе студентам підготуватися до проведення
лекцій і семінарських занять з дисципліни «Логіка».

