
 

 

 

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 

 

 

  



 

Яцишин Н. Г. Міжнародне співробітництво 

держав у сфері захисту національних меншин : навч. 

посібник / Н. Г. Яцишин ; Держ. фіскальна служба 

України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – 322 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 112) 

Навчальний посібник присвячений важливому питанню 

історії, теорії та практики міжнародного права – питанню 

міжнародного співробітництва у сфері захисту національних 

меншин. Він містить великий обсяг матеріалу, що стосується 

історичних та теоретичних аспектів прав національних меншин, 

міжнародних стандартів та проблем практичного захисту прав, 

свобод і законних інтересів національних меншин у сучасних 

умовах. 

 

Антонюк А. О. Фізика : навч. посібник / А. О. Ан-

тонюк ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС 

України. – Ірпінь, 2018. – 260 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ», т. 29) 

Навчальний посібник містить необхідні відомості для 

оволодіння основними поняттями сучасної фізики, забезпечення 

загального розвитку світогляду студентів, їх ознайомлення з 

найпоширенішими фізичними явищами, вивчення сучасних уявлень 

про будову матерії та фізичні процеси, а також фізичних принципів 

побудови сучасних ЕОМ. 

 

Інноватика на фінансових ринках : монографія / 

за наук. ред. д.е.н. С. В. Онишко ; Держ. фіскальна 

служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – 

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

т. 110) 

У монографії представлено результати дослідження 

особливостей соціально-економічного розвитку крізь призму 

інноватизації як новітньої парадигми, що дозволило розширити зміст 

сучасних трансформаційних процесів. У першій частині досліджено 

загальнотеоретичні засади інноватизації соціально-економічного 

розвитку через ключові поняття інноватики та складові інноваційного 

розвитку як базису і результату інноватизації. У другій частині розкрито процеси 

інноваційних трансформацій на фінансовому ринку та його окремих сегментах, що 

умотивовують, необхідність використання і подальший пошук новітніх інструментів, без 

яких складно подолати бар'єри на шляху нових викликів прискореної глобалізації. 



 

Залізко В. Д., Моделювання економічної безпеки 

підприємств : навч. посібник / В. Д. Залізко, В. В. Гуроч-

кіна ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС 

України. – Ірпінь, 2018. – 188 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ», т. 28) 

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та 

методологічні засади моделювання економічної безпеки підприємств, 

формування системи захисту і пошуку шляхів досягнення високого 

рівня її забезпечення. Переглянуто історичні передумови 

забезпечення економічної безпеки на макро- та мікрорівнях, зміни 

між існуючими рівнями державного управління, а також формування 

нових регіональних господарських систем, що потребують усвідомлення потреби 

використання систем мікросимуляційного моделювання. 

 

Сушкова О. Є. Митна логістика : навч. посібник / 

О. Є. Сушкова ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т 

ДФС України. – Ірпінь, 2018. – 266 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 109) 

У навчальному посібнику розглянуто основні аспекти 

управління міжнародними ланцюгами постачання товарів. 

 

 

 

Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у 

діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та 

практики : монографія / В. В. Лисенко, П. І. Заруба, 

С. І. Федчук [та ін.] ; ДПА України, НУДПСУ, НАПрН 

України, НДІ фін. права. – К. : Алерта, 2010. – 224 с. 

У монографії розглянуто та проаналізовано види корупційних 

проявів у діяльності органів ДПС, включаючи різні етапи 

справляння податку на додану вартість. Проаналізовано існуючі 

методики визначення корупційних ризиків та можливості їхнього 

використання у протидії корупції; запропоновано шляхи 

вдосконалення організаційної побудови та нормативно-правового 

забезпечення в органах ДПС. 

 

 



Кужелєв М. О. Фінансові інструменти 

стимулювання регіонального розвитку: практика 

використання в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, 

А. В. Нечипоренко ; ДФС України, Ун-т ДФС України. 

– К. «ЦУЛ», 2019. – 224 с. 

У монографії досліджено фінансові інструменти 

стимулювання регіонального розвитку в Україні. Розкрито сутність 

та представлено удосконалену класифікацію фінансових 

інструментів стимулювання регіонального розвитку. Значну увагу 

приділено аналізу фінансового забезпечення розвитку регіонів як 

основи, яка враховується при формуванні стратегічних напрямів 

регіональної політики та визначенні набору фінансових інструментів стимулювання 

регіонального розвитку. Запропоновано концептуальні підходи до реалізації регіональних 

інвестиційних програм, спрямованих на фінансове стимулювання регіонального розвитку.  

  

Гаудер П. Верховенство права в реальному світі /  

П. Гаудер ; [пер. з англ. : Д. Вовк, В. Гончаров, К. Го-

робець та ін ; кер. проекту Д. Лученко ; наук, ред.  

Д. Вовк]. – Харків : Право, 2018. – 392 с. 

У книзі автор обґрунтовує нову концепцію верховенства права як 

координованого контролю над владою і показує, що за такого 

розуміння верховенство права створює і підтримує в суспільстві 

соціальну рівність. У захоплюючому міждисциплінарному 

дослідженні, яке плавно переходить від теорії до питань реального 

світу, Гаудер, спираючись на приклади від часів античної Греції до 

сучасних держав, проливає світло на те, як суспільства досягають 

верховенства права, як вони його підтримують в умовах політичних 

потрясінь, а також як його можна вимірювати і просувати в 

майбутньому. 

 

Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі 

доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / 

М. М. Гультай. – К. : «Центр учбової літератури», 2019. – 

270 с.  

Курс лекцій ґрунтується на Конституції України, законах та 

інших нормативно-правових актах у галузі конституційного права 

України з урахуванням останніх законодавчих змін. У них 

розкривається зміст інституту конституційної скарги, аналізується її 

значення у механізмі індивідуального доступу до конституційного 

правосуддя, визначається її правова природа та різні аспекти прояву в 

контексті законодавчого впровадження, з урахуванням найкращого 

світового досвіду функціонування цього інституту та сучасних умов 

вітчизняної конституційно-правової практики, а також основних 

інститутів конституційного права України. 



 

Юрченко А. М. Взаємодія слідчого з оперативними 

підрозділами під час кримінального провадження: 

актуальні проблеми та шляхи їх 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. 

 

Федоришина Л. М. Формування здоров'я дитячого 

населення України: соціально-економічні аспекти : 

монографія / Л. М. Федоришина. – Львів : ННВК «АТБ», 

2018. – 360 с. 

У монографії висвітлено сучасні теоретичні, методологічні та 

прикладні засади формування здоров'я дитячого населення України в 

контексті завдань науки «демографія, економіка праці, соціальна 

економіка і політика» при застосуванні комплексного підходу до 

вивчення об'єкта дослідження. Розглянуто вплив новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій на стан і формування здоров'я дитячого населення. 

 

Матеріали Першої міжнародної науково-

практичної конференції до Дня заснування хортингу 

«Хортинг ‒ національний бренд України у світі: 

олімпійська перспектива» (22-23 березня 2018) / ред. 

колегія : П. В. Пашко, І. Д. Бех, О. А. Шевчук [та ін.] ; 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство 

молоді та спорту України, Ірпінська міська Рада, 

УДФСУ [та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2018. – 202 с. 

Автори спрямували свій науковий пошук на сучасний стан 

розвитку хортингу; олімпійський рух: досвід і перспективи; 

прикладні види хортингу, вплив хортингу на військову, професійно-

прикладну, спеціальну фізичну та бойову підготовку; роль хортингу в національно-

патріотичному вихованні; історичне, філософське та психолого-педагогічне підґрунтя 

хортингу; медико-біологічні основи хортингу: рекреація, реабілітація та здоров’я людини; 

європейські та вітчизняні вектори фізичної культури і спорту. За достовірність фактів, цитат, 

імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори. 



Матеріали Першої Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Хортинг – національний вид 

спорту України: досвід і перспективи» (28-29 листопада 

2018 ) / ред. колегія : П. В. Пашко, І. Д. Бех, О. А. 

Шевчук [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство молоді та спорту України, Ірпінська 

міська Рада, УДФСУ [та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2019. 

– 128 с. 

28 листопада 2018 року в ННІ спеціальної фізичної і 

бойової підготовки та реабілітації Національного університету ДФС 

України було проведено Першу Всеукраїнську науково-практична 

конференція «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи». Серед 

інших питань були розглянуті питання розвитку поліцейського хортингу. 

Освіта Київщини у цифрах і фактах (2017/2018 

навчальний рік) : інформаційно-аналітичний збірник / 

за ред. В. В. Рогової ; Київська ОДА, Департамент 

освіти і науки. – К. : ФОП Кандиба Т. П., 2018. – 120 с. 

У збірнику подано систематичні аналітичні 

матеріали, що характеризують різні аспекти 

функціонування освітньої галузі Київщини у 2017-2018. 

 

Костюченко О. Є. Реалізація соціального 

призначення трудового права в Україні : монографія / 

О. Є. Костюченко. – Харків : Право, 2018. – 392 с.  

Монографію присвячено дослідженню проблем реалізації 

соціального призначення трудового права в Україні. Проаналізовано 

трудове право як феномен і розкрито його соціальну природу й 

цінність. Виокремлено основні теоретичні і практичні проблеми 

реалізації соціального призначення трудового права та забезпечення 

трудових прав ізаконних інтересів працівників в Україні. Наведено 

інструментальний підхід до реалізації соціального призначення 

трудового права через розкриття його сутності й характеристики 

галузевих правових засобів. Висвітлено договірні форми та способи 

реалізації соціального призначення трудового права. Приділено увагу 

трудовому договору, актам соціального партнерства, проблемам гендерної рівності тощо. 

Запропоновані в роботі шляхи реалізації соціального призначення трудового права в України 

ґрунтуються на міжнародних нормативно-правових актах, законодавстві Європейського 

Союзу та держав – членів ЄС. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, 

практикуючих юристів, економістів, управлінців, а також усіх, хто цікавиться проблемами 

трудового права. 



 

Кримінально-виконавче право України : підручник 

у 2-х томах. Т. І / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Є. Ю. Бараша ; Нац. академ. внутр. справ, Інститут 

кримінально-виконавчої служби. – Київ : ФОП 

Кандиба Т. П. –2018. – 364 с. 

Досліджуються питання кримінально-виконавчої політики 

України, правовий інструментарій, теорія та методологія 

кримінально-виконавчого права, система кримінально-виконавчого 

законодавства, його співвідношення з внутрішнім законодавством 

України й міжнародними нормативно-правовими актами, 

кримінально-виконавчі правовідносини та правове становище всіх 

суб’єктів та інших учасників кримінально-виконавчого процесу.  

 

Кримінально-виконавче право України : підручник 

у 2-х томах. Т. ІІ / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Є. Ю. Бараша ; Нац. академ. внутр. справ, Інститут 

кримінально-виконавчої служби. – Київ : ФОП 

Кандиба Т. П. – 2018. – 622 с. 

Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної 

дисципліни «Кримінально-виконавче право» з урахуванням змін і 

доповнень до чинного кримінально-виконавчого законодавства.  

 

 

 

Запотоцький А. П. Основи методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва : монографія / А. П. За-

потоцький ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. – 

Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 318 с. 

Роботу присвячено дослідженню  комплексу проблем методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва. На основ їх 

криміналістичної характеристики розкрито теоретичні та 

методологічні засади збирання доказів у зазначеній категорії 

кримінальних проваджень. Особливу увагу приділено 

рекомендаціям, спрямованим на виявлення та розслідування 

розкрадань, учинених службовими особами будівельних організацій. 

 

 

 



 

 

Конституции стран мира : в 13-ти т., / 

авт.-сост. В. Н. Патлачук. – Славянск : Изд-во 

Б. И. Маторина, 2018. 
 

В этом тринадцатитомнике автор-составитель 

впервые объединил конституции стран мира в одно 

издание. Тринадцатитомник «Конституции стран мира» 

адресован правоведам, юристам, историкам, философам, 

политологам, научным работникам, аспирантам и 

студентам, а также всем желающим расширить свой 

кругозор в области конституционного права. 

 

 

 

Національний реєстр рекордів України-2018 : 

збірка рекордів / Національний реєстр Рекордів ;  

В. В. Щербачов. – К. : НРР, 2018. – 208 с. 

Національний Реєстр Рекордів містить інформацію про 

досягнення, рекорди українських громадян і українських компаній в 

усіх галузях людської діяльності: культурі, освіті, спорті тощо та 

інші цікаві факти.  

 


