
 

До вашої уваги пропонуємо видання 

Університету ДФС України, 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. 

 

 

 

 

 

  



Грицюк І.В. Протидія розслідуванню 

кримінальних правопорушень у сфері 

оподаткування: теорія та практика: монографія / 

І.В. Грицюк ; Держ. фіскальна служба України, 

Нац. ун-т держ. податкової служби України – Ірпінь, 

2015. – 286 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 48) 

У запропонованій монографії розкрито генезис поняття 

протидії розслідуванню правопорушень (злочинів) у сфері 

оподаткування та запропоновано визначення цього терміна. 

Виділено та згруповано типові форми та способи протидії 

розслідуванню кримінальних правопорушень у сфері 

оподаткування. 

 

Актуальні проблеми теорії держави і права: 

навч. посібн. / А.Є. Шевченко, В.В. Топчій, С.В. Кудін 

[та ін.]; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. 

фіскальної служби України. – Ірпінь, 2016. – 200 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 79) 

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні 

проблеми теорії держави і права. Усі теми та питання навчальної 

дисципліни викладені з урахуванням сучасних теоретико-

методологічних досягнень світової і вітчизняної юридичної науки. 

 

Руденко І.Б. Математика для економістів. 

Функції багатьох змінних. Ряди / І.Б. Руденко, 

С.Б. Харенко, О.Б. Чернобай. – Ірпінь, 2016. – 162 с. 

– (Серія «Податкова та митна справа в Україні», 

т. 74) 

Навчальний посібник складено на основі досвіду роботи 

авторів відповідно до типових програм для вищих навчальних 

закладів економічного профілю для підготовки фахівців на базі 

ОКР молодшого спеціаліста. Містить 2 розділи, що включають 

9 лекцій і 9 практичних занять. Кожне практичне заняття має 

достатній набір прикладів для аудиторної, домашньої, 

самостійної, індивідуальної та розрахункової робіт студентів. 

Після кожного розділу подано теоретичні питання, теми 

рефератів та орієнтовні варіанти контрольних робіт. 



English grammar for law students: навч. посіб. 

Для студентів-юристів з курсу «Іноземна мова» / 

Н.В. Гомон, Т.П. Дружченко, Н.С. Дьома[та ін.]; 

за заг. ред. Л.В. Онучак ; Держ. фіскальна служба 

України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – 

Ірпінь, 2016. – 188 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 70) 

Навчальний посібник призначений для поглиблення знань 

студентів-правників з граматики англійської мови, збільшення 

лексичного запасу фаховими термінами, а також формування 

навичок використання отриманих знань в основних видах 

мовленнєвої діяльності. 

 

Grammar for Students of Economісs: навч. 

посіб. / Г.П. Ель-Хурі-Ханна, Н.С. Дьома, 

Т.В Гарбуза [та ін.]; за заг. ред. Л.В. Онучак ; Держ. 

фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь, 2016. – 176 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 69) 

Навчальний посібник складається з 16 розділів, що 

охоплюють основні граматичні явища сучасної англійської мови. 

Кожний розділ містить правила, таблиці та практичні тести на 

розпізнавання граматичних конструкцій, які формують у 

студентів граматичні навички в продуктивних і рецептивних 

видах мовленнєвої діяльності.  

 

Зайцев Д.В. Організація роботи командира 

механізованого взводу: навч. посіб. / Д.В. Зайцев, 

Й. З. Андруліс ; за заг. ред. Й.З. Андруліса ; Державна 

фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь, 2016. – 146 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ», т. 3) 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до розділу 

програми підготовки офіцерів запасу з предмета «Тактична 

підготовка». 

 

 



Гранатомет підствольний ГП-25 : навч. посіб. / 

Є.П. Борсук, В.В. Сидоренко, В.Д. Теленченко, 

А.О. Яфонкін ; Державна фіскальна служба України, 

Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2016. 

– 96 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 5) 

У навчальному посібнику на підставі програми військової 

підготовки викладені відомості про призначення, загальну будову, 

догляд, збереження, прийоми ведення вогню та правила стрільби з 

гранатомета підствольного ГП-25. 

 

 

Ручні гранати : навч. посіб. / Є.П. Борсук, 

В.В. Сидоренко, В.Д. Теленченко; Державна 

фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної 

служби України. – Ірпінь, 2016. – 56 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ», т. 6) 

У навчальному посібнику на підставі програми військової 

підготовки викладені відомості про призначення, загальну будову, 

догляд, збереження, прийоми ведення вогню та правила метання 

ручних гранат. 

 

 

 

Борсук Є.П. 5,45-мм автомати Калашникова 

(АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 5,45-мм ручні 

кулемети Калашникова (РПК-74, РПКС-74Н, РПК-

74Н, РПКС-74Н) / Є.П. Борсук, В.В. Сидоренко, 

В.Д. Теленченко; Державна фіскальна служба 

України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – 

Ірпінь, 2016. – 184 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ», т. 4) 

У навчальному посібнику на підставі програми військової 

підготовки викладені відомості про призначення, загальну 

будову, догляд, збереження, прийоми ведення вогню та правила 

стрільби з 5,45-мм автоматів Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-

74Н, АКС-74Н) та 5,45-мм ручних кулеметів Калашникова (РПК-74, РПКС-74Н, РПК-74Н, 

РПКС-74Н) 



 

Борсук Є.П. 7,62-мм кулемети Калашникова 

ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ і ПКТ / 

Є.П. Борсук, В.В. Сидоренко, В.Д. Теленченко; 

Державна фіскальна служба України, Ун-т держ. 

фіскальної служби України. – Ірпінь, 2016. – 184 с. – 

(Серія «На допомогу студенту УДФСУ, т. 7) 

У навчальному посібнику на підставі програми військової 

підготовки викладені відомості про призначення, загальну будову, 

догляд, збереження, прийоми ведення вогню та правила стрільби з 

7,62-мм кулеметів Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, 

ПКМБ і ПКТ. 

 

 

Борсук Є.П. (9-мм пістолет Макарова (ПМ): 

навч. посіб. / Є.П. Борсук, В.В. Сидоренко, 

В.Д. Теленченко; Державна фіскальна служба 

України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – 

Ірпінь, 2016. – 104 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ», т. 9) 

У навчальному посібнику на підставі програми 

військової підготовки викладені відомості про 

призначення, загальну будову, догляд, збереження, 

прийоми ведення вогню та правила стрільби з ПМ. 

 


