
 

 

До вашої уваги пропонуємо 

нові 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.  



Протидія нелегальному обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів: досвід країн ЄС та ОЕСР / за заг. ред. 

В. І. Коротуна. ; Університет ДФС України, НДІ фіскальної 

політики. – Ірпінь, 2017. – 66 с.  

У публікації представлено дослідження кращих практик 

протидії нелегальному обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів та загальних тенденцій наглядової діяльності на ринку таких 

товарів у країнах ЄС та ОЕСР. Визначено особливості застосування 

окремих інструментів реалізації державного контролюючого впливу 
на ринку підакцизних товарів.  

 

Протидія агресивному податковому плануванню в Україні / 

С. С. Брехов, В. І. Коротун, О. Є. Сушкова, Н. В. Новицька 

та ін. ; ДФСУ, Університет ДФС України, НДІ фіскальної 

політики. – Ірпінь, 2017. – 108 с. – (Препринт). 

У препринті представлено дослідження теоретичних основ протидії 

агресивному податковому плануванню – особливого виду мінімізації 

сплати податків. Визначено загальні світові тенденції протидії уникненню 

сплати податку на прибуток. Охарактеризовано основні способи 

мінімізації сплати податків податковими агентами, а також надано 

характеристику сучасному стану вітчизняної системи контролю за 

трансфертним ціноутворенням та іншими транскордонними схемами 

агресивного податкового планування та протидії внутрішньодержавним схемам мінімізації 

податків. 

Яковинець А. І. Особливості документування махінацій у 

сфері державних фінансів, при вчиненні яких 

використовувались зареєстровані на територіях із 

пільговим оподаткуванням компанії / А. І. Яковинець,  

А. М. Падалка, І. С. Войтенко ; ДФСУ, УДФСУ. – Ірпінь, 

2018. – 378 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні» ; т. 111) 
У навчальному посібнику розглядається злочинна діяльність у 

сфері державних фінансів, здійснювана компаніями, 

зареєстрованими на територіях із пільговим оподаткуванням. 

Наведені відомості про діяльність іноземних та вітчизняних 

компаній: їхня типова структура, законодавче регулювання, засоби дистанційного 

управління, особливості юрисдикцій. 

 

Фінансовий ринок : підручник у 2-х томах. Т. 1 / Ю. М. Ко-

валенко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв 

та ін. ; за ред. Ю. М. Коваленко ; ДФСУ, УДФСУ. – Ірпінь, 

2018. – 442 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні» ; т. 117) 



Фінансовий ринок : підручник у 2-х томах. Т. 2 / Ю. М. Ко-

валенко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв 

та ін. ; за ред. Ю. М. Коваленко ; ДФСУ, УДФСУ. – Ірпінь, 

2018. – 387 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні» ; т. 117) 

У підручнику всебічно висвітлені сутність сучасного 

фінансового ринку, його операційний механізм за сегменти, 

специфіка фінансових інструментів, підвалини ціноутворення, аналіз 

та портфельне управління на цьому ринку. У кожному розділі 

наведені перелік запитань, тести та рекомендована література; у 

розділах практичного спрямування – завдання. 

 

Гребельник О. П. Оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності : навч. посібник / О. П. Гребельник, О. В. Сто-

рожук ; ДФСУ, УДФСУ. – Ірпінь, 2018. – 554 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні» ; т. 120) 

У навчальному посібнику на основі законодавчих актів, які 

регулюють митнотарифні відносини та оподаткування, 

розглядається ряд проблем, пов'язаних із оподаткуванням при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД): причини та 

передумови розвитку митно-тарифних відносин, система 

оподаткування ЗЕД, характеристика тарифного інструментарію 

регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано 
сутність та основні складові оподаткування ЗЕД та митно-тарифної політики країн. 

Костюченко О. Є. Трудове право України : навч. посібник / 

О. Є. Костюченко ; ДФСУ, УДФСУ. – Ірпінь, 2018. – 320 с. – 

(Серія : «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 30) 

Навчальний посібник покликаний допомогти студентам 

опанувати знання з теорії трудового права, чинного 

законодавства щодо регулювання трудових відносин та 

відносин, тісно пов'язаних з ним. 

 

 

Експортно-імпортні операції : навч. посібник / Я. В. Белін-

ська, О. В. Коляда, М. І. Назаров та ін. ; Університет ДФС 

України. – Ірпінь, 2018. – 254 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ» ; т. 33) 

Тематичний зміст навчального посібника дає можливість 

отримати системні знання щодо розуміння сутності та видів 

експортно-імпортних операцій, оцінювання сучасного стану 

експортно-імпортної діяльності України. 



Краєвський В. М. Фінансова статистика : навч. посібник / 

В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, Я. О. Остапенко ; 

Університет ДФС України – Ірпінь, 2018. – 308 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні» ; 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. 

 

Науково-практичний коментар Закону України «Про 

запобігання корупції» / В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, 

Є. Л. Стрельцов, О. І. Клименко. – К. : Юрінком Інтер, 2018. 

– 380 с. 

У даній книзі чинний Закон України «Про запобігання 

корупції» підданий систематичному коментуванню. Всім його 

нормам, заборонам, обмеженням і умовам застосування надано 

робочого стану, який є зручним для розуміння і застосування. 

 

Галаган В. І. Процесуальні правовідносини слідчого, 

прокурора та слідчого судді на стадії досудового 

розслідування : монографія / В. І. Галаган, І. В. Канфуі. – 

К., 2018. – 191 с. 

У сучасних умовах побудови правової Української 

держави особливого значення набуває дотримання прав і 

свобод людини і громадянина. Автором запропоновано та 

аргументовано необхідність внесення змін та доповнень до 

КПК України, спрямованих на вдосконалення процесуального 

врегулювання актуальних питань щодо діяльності слідчого, 

прокурора та слідчого судді, спрямованої на виконання завдань 

кримінального впровадження. 

 

Литвин Н. А. Реалізація інформаційної політики органами 

Державної фіскальної служби України: адміністративно-

правовий аспект : монографія / Н. А. Литвин ; ДФСУ, 

Університет ДФС України. – Одеса : ВД «Гельветика», 2018. 

– 516 с. 
Монографію присвячено аналізу наукових джерел та розробок, 

узагальненню правозастосовної практики правового забезпечення 

інформаційної діяльності органів ДФС України, вітчизняного і 

зарубіжного законодавства та досвіду правового забезпечення 

інформаційної діяльності державних органів, які виконують 

аналогічні функції, розкрито правові детермінанти формування 

інформаційної політики в Україні та її реалізація органами ДФС України. 


