
 

Шановні читачі! 
 

До вашої уваги пропонуємо видання,  
які надійшли до 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 

 
 
 

 
 
 
  



 

 

Боднарчук О. Г, Васильківська К. М., 

Гаврилишин А. П. Земельне право : 

навчальний посібник. − Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2021. − 

446 с . – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ»; т. 85). 

Навчальний посібник висвітлює 

основні питання правового 

регулювання земельних відносин: 

підстави і порядок виникнення права 

власності та права користування 

земельними ділянками. За своєю 

структурою та змістом відповідає 

вибірковій навчальній дисципліні 

«Земельне право». Розрахований на викладачів, аспірантів і 

студентів закладів вищої освіти, усіх, кого цікавлять питання 

правового регулювання земельних відносин.  

 

Глосарій юридичних понять і 

термінів з «Історії держави і права 

України», «Історії держави і права 

зарубіжних країн», «Історії вчень 

про державу і право»: у 2-х ч. Ч. 1: А 

– Л / укл. : А. Є. Шевченко, 

С. В. Кудін, М. М. Корінний; за ред. 

А. Є. Шевченко .− Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2021. − 

550 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ»; т. 86). 

У термінологічному словнику вміщено 

понад однієї тисячі юридичних 

термінів, якими користуються 

правознавці від найдавніших часів до сьогодення, з трьох 

фундаментальних історико-правових дисциплін, що вивчаються в 

усіх юридичних закладах вищої освіти України. 



Теоретико-методологічні основи 

комп’ютерних баз знань в економіці: 

монографія / Ріппа С. П., 

Погорєловська І. Д., Редич О. В. та 

ін.; за ред С. П. Ріппи. – Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2021. − 

550 с. 

Основу монографії становлять 

результати досліджень провідних 

вчених України. У виданні 

представлено наукові роботи з 

проблематики комп’ютерного 

моделювання сучасних соціально-

економічних процесів з використанням 

баз знань в економіці, взаємовпливів синергетичних ефектів у 

міждисциплінарному інформаційному моделюванні баз знань. 

 

Розвиток бухгалтерського обліку та 

оподаткування в Україні : 

монографія / Сторожук Т. М., 

Занько В. М., Колісник О. П. та ін. 

;за заг. ред. Т. М. Сторожук. – Ірпінь 

: Університет ДФС України, 2021. − 

256 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні»); т. 165). 

Монографія розкриває теоретичні та 

прикладні основи організації 

бухгалтерського обліку в сучасних 

умовах господарювання; досліджує 

сучасний стан та напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

суб’єктів підприємницької діяльності та державного сектору 

економіки з урахуванням зарубіжного досвіду. 

 

 



 

Програма реабілітації для 

засуджених та осіб, взятих під варту, 

з психічними та поведінковими 

розладами внаслідок вживання 

психоактивних речовин (для 

Державної кримінально-виконавчої 

служби України) / Франсіско Рекена 

Варон, Оскар Герреро Мехіас. − 248 с. 

Цей посібник є проміжним кроком на 

шляху до досягнення мети –створення 

Національної програми реабілітації. 

Публікації цього посібника передували 

такі заходи: візити до установ виконання покарань і слідчих 

ізоляторів в Україні, семінари, встановлення зв’язків з навчальними 

закладами, робочими групами тощо. 

 

Вікрі К. Нетворкінг для інтровертів. 

Поради для комфортної та ефективної 

комунікації. / Карен Вікрі; пер. з англ. 

К. Чучко. – Х.: Віват, 2020. − 224 с. 

Посібник допоможе вам по-новому 

осмислити, як створювати й 

підтримувати важливі ділові та 

особистісні стосунки і як перетворити 

спілкування на необтяжливий, 

природний та приємний елемент вашого 

життя. 



 

Співанка-хроніка в контексті 

етнокультурної традиції українства: 

монографія / А. К. Павлова; Ун-т 

держ. фіскальної служби України.− 

Ірпінь − Кам’янець-Подільський: 

ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. − 184 с. 

Монографію присвячено 

комплексному аналізу співанки-

хроніки як поліфункціонального 

жанру фольклору в контексті 

етнокультурної традиції. Досліджено 

історіографію вивчення хронікальних 

пісень в українській фольклористиці, 

зокрема історію опублікування, 

систематизовано основні теоретичні знання з проблеми 

дослідження співанки-хроніки у фольклористичній науці, 

визначено іманентні риси жанру, проаналізовано особливості 

поетики – мотивів, тем, образів. 

 

Антошкіна В. К. Юридичне 

тлумачення: теоретико-прикладні 

аспекти : монографія. – Вінниця: 

ТОВ «ТВОРИ», 2020.−. 420 с. 

У монографії  досліджуються 

теоретико-прикладні аспекти 

юридичного тлумачення. Важливе 

змістовне навантаження має 

фрагмент роботи щодо базових 

складових юридичного тлумачення у 

частині переосмислення підходів до 

розуміння об’єктів юридичного 

тлумачення; визначення теоретичних основ класифікації суб’єктів 

та результатів  


