
 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ 
До вашої уваги пропонуємо літературу,  

яка надійшла від видавничого центру, 

а також подаровані видання від наших читачів. 

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 

 

 

 



Митна справа : практикум / 

Гребельник О. П., Микитенко Т. В., 

Сушкова О. С. та ін. − Ірпінь : Університет 

державної фіскальної служби України, 

2021. − 228 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 168). 

Практикум підготовлений у межах 

бакалаврської програми «Менеджмент митної 

справи» з урахуванням тематичного плану, 

передбаченого в робочій програмі навчальної 

дисципліни «Митна справа». Містить 

тринадцять тем, в межах яких висвітлені 

актуальні проблеми функціонування митних 

відносин з урахуванням різноманітних 

практичних завдань для студентів. До кожної теми передбачений комплекс 

запитань і завдань для самоконтролю знань, задач, тестових та творчих 

завдань, які сприяють формуванню у студентів цілісного уявлення про 

основні закони і закономірності функціонування митно-тарифного 

регулювання. 

 

 

Мазіна О. І., Рогозний С. А. Міжнародні 

стандарти фінансової звітності та їх 

практичне застосування : навч. 

посібник / − Ірпінь :Університет державної 

фіскальної служби України, 2021. − 440 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в 

Україні» ; т. 167). 

Навчальний посібник сформований, 

відповідно до програми навчальної 

дисципліни «Облік і оподаткування», для 

студентів третього освітньо-наукового рівня 

(доктор філософії), що навчаються за 

спеціальностями 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

051 «Економіка». У посібнику розкриваються основні концепції фінансової 

звітності за міжнародними стандартами, підходи до визнання, оцінки і 

відображення у звітності інформації про активи, складові власного капіталу, 

довгострокові та поточні зобов’язання, фінансові інструменти, визнання й 

оцінки доходів і витрат. 

 



Боднарчук О. Г., Васьківська К. М., 

Левчук П. Р. Трудове право України : 

навч. посібник. − Ірпінь : Університет 

державної фіскальної служби України, 

2021. − 572 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ», т. 89). 

Навчальний посібник підготовлений 

відповідно до робочої програми навчальної 

дисципліни «Трудове право України». У 

ньому висвітлюються основні питання 

трудового права: визначається місце 

трудового права у системі галузей права, 

розкриваються його предмет, метод, функції, 

система, принципи, джерела, суб’єкти. Значна увага приділяється питанням 

соціального партнерства, а також правової організації зайнятості та 

працевлаштування.  

 

 

Зикун Наталія Іванівна : біобібліогр. 

покажч. / уклад. : Н. П. Фурман, 

С. Ж. Йовженко; наук. ред. 

С. Я. Цимбалюк ; Університет ДФС 

України, Наукова бібліотека. − Ірпінь : 

Університет державної фіскальної служби 

України, 2021. − 76 с. – (Серія «Портрети 

вчених Університету ДФС України). 

Покажчик продовжує серію «Портрети вчених 

Університету ДФС України» та присвячується 

доктору наук із соціальних комунікацій, 

професору, завідувачу кафедри журналістики, 

української словесності та культури Зикун 

Наталії Іванівні. Видання висвітлює основні віхи життя та діяльності 

Н.І. Зикун, містить перелік її публікацій: монографій, підручників, 

навчально-методичних посібників, статей з наукових збірників та 

періодичних видань, фотоматеріали. 

 

 

 



Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, 

оподаткування : науковий фаховий 

журнал / редкол. : О. А. Шевчук (головн. 

ред.) та ін. − Ірпінь : Університет 

державної фіскальної служби України, 

2021. – Випуск 7. − 220 с. 

У виданні вміщені наукові статті, присвячені 

актуальним проблемам економіки. Науковий 

журнал започатковано з метою опублікування 

результатів наукових досліджень з питань 

теорії і практики фінансів, бухгалтерського 

обліку, оподаткування та інших напрямів 

економічної науки. Для науковців, викладачів, 

аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться науковими дослідженнями у 

сфері економіки. 

 

Ірпінський юридичний часопис : науковий 

журнал / редкол. : В. В. Топчій (головн. 

ред.) та ін. − Ірпінь : Університет 

державної фіскальної служби України, 

2021. – Випуск 1. (5) − 224 с. (Серія: право). 

У виданні вміщені наукові статті, присвячені 

актуальним проблемам юридичної науки та 

практики. Науковий журнал започатковано з 

метою опублікування результатів наукових 

досліджень проблем правової науки, 

теоретико-прикладних проблем правового 

забезпечення фіскальної політики держави, 

удосконалення законодавства та правозастосування. Для науковців, 

викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії 

права та правозастосування. 

 

 

 

 



Правові засади формування та розвитку 

гендерного середовища в Україні : 

монографія / за заг. ред. Н. М. Оніщенко, 

Н.М. Пархоменко. − К : Вид-во «Юридична 

думка», 2010 – 352 с. 

Монографія присвячена науковим проблемам 

забезпечення гендерної рівності в умовах 

демократичних змін. Особлива увага 

приділена трансформації шляхів розв’язання 

проблем рівних прав та можливостей статей, 

обґрунтування того факту, що на зміну 

концепції поліпшення становища жінок у 

світовій і національній свідомості приходить 

концепція гендерної рівності, прогресу і справедливості. Окремий вектор 

дослідження присвячений практиці реалізації сучасної гендерної політики в 

Україні. 

 

 

В. С Батиргареєва. Рецидивна 

злочинність в Україні: соціально-правові 

та кримінологічні проблеми : монографія 

− Х. : Право, 2009. – 576 с. 

Монографія присвячена проблемам 

боротьби з рецидивною злочинністю в 

Україні. На ґрунтовному емпіричному 

матеріалі проведено соціально-правове і 

кримінологічне дослідження сучасної 

рецидивної злочинності. 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=WcdnyRsAAAAJ&hl=en&oi=sra


Словник базової термінології з дисциплін 

муніципально-правового циклу : навч. 

посібник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : 

Істина, 2010. – 112 с. 

У словнику в систематизованому вигляді 

подається в алфавітному порядку базова 

термінологія з навчальних дисциплін 

муніципально-правового циклу, список 

рекомендованої нормативної, навчальної та 

наукової літератури. Словник може бути 

корисним для студентів, вчених, юристів, усіх, 

хто цікавиться муніципально-правовою 

проблематикою. 

 

 

Рибицька О., Сявавко М.  Математичні 

аспекти відновлення інформації. – 

Львів : Вид-во «Растр-7», 2008 р. – 320 с. 

У монографії зроблена спроба розв’язання 

задач відновлення інформації. Це 

зреалізовано на засадах мероморфності 

регуляторного оператора псевдообернення 

з подальшим спрямуванням параметра 

регуляризації до нуля. 


