
 

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 

 

 

 

  



Перспективи розвитку системи податкових та 

митних експертиз в Україні: концептуальний підхід / 

Сушкова О. Є., Ємець А. В., Пунда О. О., 

Єфіменко Л. Л., Борейко Н. М. та ін. ; за заг. ред. 

О. Є. Сушкової ; Ун-т ДФС України, НДІ фіскальної 

політики. – Ірпінь : ФОП Мельник А. А. − 2019. − 104 с. 

Публікацію підготовлено в межах виконання НТТР 

«Концептуальні засади розвитку системи податкових та митних 

експертиз в Україні». У виданні розглянуто заходи щодо 

вдосконалення порядку проведення податкових та митних 

експертиз в Україні з урахуванням поточних і перспективних потреб держави. 

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення здійснення податкових і митних 

експертиз в Україні та запропоновано заходи щодо його вдосконалення з огляду на 

сучасний міжнародний досвід. 

 

Адміністративно-правові засади вдосконалення 

діяльності інституції внутрішньої безпеки органів 

ДФС : наукове видання / за заг. ред. С. І. Федчук ; 

ДФСУ, Ун-т ДФС України, НДІ фіскальної політики. – 

Ірпінь : ФОП Мельник А. А. − 2019. − 126 с. 

У виданні розкрито правовий статус Головного 

управління внутрішньої безпеки як самостійного структурного 

підрозділу Державної фіскальної служби України та 

оперативного підрозділу податкової міліції. Значну увагу 

приділено аналізу зарубіжного досвіду діяльності інституцій 

внутрішньої безпеки в органах доходів і зборів, 

зокрема організаційно-правовим засадам функціонування Treasury Inspector General 

for Tax Administration (TIGTA) – Управління генерального інспектора з контролю 

за адмініструванням податків Міністерства фінансів США. 

 

Огляд світового досвіду запровадження інституту 

медіації в податкові правовідносини / за заг. ред. 

І. І. Подік. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А. − 

2019. – 58 с. 

Видання підготовлено в межах виконання ННТР 

«Розробка правових засад запровадження інституту медіації в 

податкових правовідносинах». У публікації розглянуто 

медіацію як ефективний спосіб альтернативного вирішення 

податкових спорів.  

 

 



Modernization of the Control System for Production 

and Turnover of Tobacco Products / N. V. Novytska, 

I. I. Khliebnikova, V. I. Korotun, T. V. Koshchuk et al. / ed. 

by Novytska N. V. – Irpin, 2020 − 85 p. 

У науковому виданні узагальнено вимоги Директиви 

2014/40/ЄС (TPD) та Протоколу про ліквідацію незаконної 

торгівлі тютюновими виробами Рамкової конвенції ВООЗ з 

боротьби проти тютюну щодо систем виявлення та відстеження 

тютюнових виробів. Проаналізовано структуру нелегального 

обігу на ринку тютюнових виробів України та визначено для 

яких його сегментів система виявлення та відстеження є 

ефективним механізмом протидії. Систематизовано світовий досвід 

функціонування систем виявлення та відстеження марок акцизного податку та 

тютюнових виробів, а також з’ясовано основні переваги та недоліки систем 

кожного типу. Запропоновано концептуальні підходи до створення та 

запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом 

тютюнових виробів в Україні. 

 

Протидія мінімізації сплати податків: світовий 

досвід та практика України : збірник матеріалів ІІ 

науково-практичного круглого столу до Дня науки 

(м. Ірпінь, 16–17 травня 2019 р.) ; ДФСУ, Ун-т ДФС 

України, НДІ фіскальної політики. – Ірпінь, 2019. – 

187 с.  

Збірник містить матеріали ІІ науково-практичного 

круглого столу «Протидія мінімізації сплати податків: світовий 

досвід та практика України», присвяченого Дню науки, що 

проходив 16–17 травня 2019 року на базі Науково-дослідного 

інституту фіскальної політики Університету державної 

фіскальної служби України. Видання розраховане на широке коло читачів, які 

цікавляться окресленою проблематикою.  

 

Запобігання неналежному використанню 

платниками податків України організаційно-правових 

форм нерезидентів при здійсненні контрольованих 

операцій / за заг. ред. С. С. Брехова, Д. М. Стародуба ; 

ДФСУ, Ун-т ДФС України, НДІ фіскальної політики. – 

Київ, 2019. − 150 с. 

Публікацію підготовлено за результатами виконання 

НТТР «Удосконалення протидії неналежному 

використанню платниками податків України організаційно-

правових форм господарювання в іноземних юрисдикціях 

при здійсненні контрольованих операцій». 



Кримінальне право України. Особлива частина 

(схематичний збірник лекцій) : навч. посібник / 

Дідківська Г. В. Мудряк Т. О., Гмирін А. А., 

Нікітін Ю. В., Топчій В. В. ; ДФСУ, Ун-т ДФС України, 

Союз юристів України, ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». – Ірпінь, 2019. − 444с. 

Навчальний посібник підготовлений колективом 

авторів кафедри кримінального права та кримінології 

Університету ДФС України. Його мета надати допомогу 

студентам у вивченні основних понять Особливої частини 

кримінального права. 

 

Кримінологія : академічний підручник / заг. ред. д-

ра юрид. наук, професора І. Г. Богатирьова. − Чернівці : 

Технодрук, 2020. – 336 с. 

Підручник «Кримінологія» підготовлений відповідно 

до навчальних програм Університету державної фіскальної 

служби України і має на меті надати базові знання з даного 

курсу студентам, курсантам і слухачам, створити їм умови 

для роздумів над причинами злочинності в Україні. 

Підручник складається з двох модулів. У першому (Загальна 

частина) викладено ідеї вітчизняних і зарубіжних учених-

кримінологів щодо наукових знань про злочинність, її 

детермінацію, особу злочинця, кримінологічну віктимологію. Розкрито 

теорію та практику запобігання злочинності в Україні.  

 

Кримінальне право України. Загальна частина. 

Практикум : навч. посібник / Ю. В. Нікітін, 

В. А. Мисливий та ін. / за заг. ред. В. В. Топчія, 

Г. В. Дідківської, Е. В. Катеринчук ; Мін. фін. України, 

Ун-т ДФС України [та ін.] – Вінниця : ТОВ «Твори», 

2019. − 932 с. 

Практикум містить: програму курсу «Кримінальне 

право України. Загальна частина», тести, збірник завдань; 

методичні рекомендації до проведення семінарських 

занять; методичні рекомендації та тематику з написання 

курсових робіт; методичні рекомендації та тематику з написання дипломних 

робіт. 

 



Кримінальне право України. Особлива частина 

(схематичний збірник лекцій українською та 

англійською мовами) : навч. посібник / Дідківська Г. В., 

Мудряк Т. О., Гмирін А. А., Нікітін Ю. В., Топчій В. В. ; 

ДФСУ, Ун-т ДФС України, Союз юристів України, ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права». − 

Ірпінь, 2019. − 864с. 

Навчальний посібник підготовлений колективом 

авторів кафедри кримінального права та кримінології 

Університету ДФС України. Його мета надати допомогу 

студентам у вивченні основних понять Особливої частини 

кримінального права. Посібник містить схематичні зображення теоретичних 

та законодавчих положень галузі кримінального права, враховує зміст інших 

законів та підзаконних нормативних актів. 

 

 


