
 

Шановні читачі 
До вашої уваги пропонуємо видання,  

які надійшли до бібліотеки Університету.  

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової бібліотеки  

у відділ комплектування (кім365),  

де вам допоможуть підібрати  

не тільки запропоновану літературу,  

а й літературу на будь-яку іншу тему. 

 

 

 

 



 

Анотований покажчик дисертаційних робіт, 

наявних у фонді Наукової бібліотеки 

Університету ДФС України (2017-2019 рр.) : 

у 3 ч. / уклад. : Н.П. Фурман, 

С. Ж. Йовженко ; наук. ред. 

С. Я. Цимбалюк ; Університет державної 

фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021 – 

Ч. ІІІ. Книга 3. – 268 с. 

Бібліографічний покажчик містить відомості 

про дисертації на здобуття вчених ступенів 

кандидата та доктора наук за різними 

спеціальностями за 2017–2019 рр., наявні у 

фонді Наукової бібліотеки УДФСУ. Видання 

розраховане на науковців, викладачів, аспірантів. 

 

 

 

Наукові праці науково-педагогічних 

працівників (2020) : бібліографічний 

покажчик. / уклад. : Н. П. Фурман, 

С. Ж. Йовженко, Н. П. Гайдай ; наук. ред. 

С. Я. Цимбалюк Університет державної 

фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021 – 

474 с. – (Серія «Наукові здобутки 

Університету ДФС України»). 

Бібліографічний покажчик  «Наукові праці 

науково-педагогічних працівників» 

продовжує серію  «Наукові здобутки 

Університету ДФС України». У 

бібліографічному покажчику систематизовано 

науковий доробок викладачів Університету за 

2020 рік. Для покращання інформаційного пошуку додатково додаються 

допоміжні покажчики: покажчик назв праць та алфавітний іменний покажчик. 

 

 



Криміналістика (у питаннях та відповідях) : 

навчальний посібник / П. В. Цимбал, 

О. В. Кузьменко, А. Б. Антонюк, 

Л. В. Омельчук. – Ірпінь : УДФСУ, 2021. – 

414 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ» ; т. 100). 

Навчальний посібник спрямований на 

поглиблене вивчення тактики та методики 

проведення слідчих (розшукових) дій, а також 

набуття знань та формування практичних 

навичок при вирішенні відповідних завдань, що 

пов’язані з розслідуванням кримінального 

правопорушення. 

 

 

 

 

Дії механізованих підрозділів : 

навчальний посібник у схемах і 

таблицях / В. А. Шевчук, 

Д. В. Зайцев, А. О. Яфонкин. – 

Ірпінь : УДФСУ, 2021. – 250 с. – 

(Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ» ; т. 91). 

У навчальному посібнику надано 

варіанти схем дій відділення, взводу, 

роти та батальйону в різних видах 

бою, а також наведено приклади оформлення графічних бойових документів 

(карток та схем). Схеми наведені у послідовності вивчення розділу «Тактична 

підготовка» програми військової підготовки офіцерів запасу. 

 

 

 

 



 

Бедринець М. Д. Фінансова діагностика: 

навчальний посібник / М. Д. Бедринець, 

Л. П.  Довгань, О. А. Лісничук . – Ірпінь : 

УДФСУ, 2021. – 298 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ» ; т. 93). 

У навчальному посібнику розглядаються 

теоретичні основи аналізу (зокрема, 

інструментарій аналітичного дослідження, 

методика факторного аналізу, інформаційне 

забезпечення та організація аналізу на 

підприємстві), методика аналізу діяльності 

підприємства, особливості проведення 

аналітичного дослідження в окремих сферах 

фінансової діяльності підприємства. Особлива увага приділяється висвітленню 

питань аналізу фінансового стану підприємства та фінансових результатів 

діяльності. 

 

Improve your English : навчальний посібник / 

Л. В. Онучак, Л. М. Яценко, С. В. Макатер, 

А. В. Прохорова, Т. М. Руженська; 

Університет державної фіскальної служби 

України. – Ірпінь : УДФСУ, 2021 – 372 с. – 

(Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; 

т. 99). 

Навчальний  посібник спрямований на 

формування та розвиток у майбутніх 

перекладачів міжкультурної комунікативної 

компетентності на основі відібраних тем. 

Метою посібника є практичне оволодіння 

студентами англійською мовою, а саме: вільне 

користування засвоєним матеріалом та 

набутими іншомовними навичками та 

вміннями в різноманітних ситуаціях соціального, навально-академічного та 

професійного спілкування. 

 

 



 

Бухгалтерський облік : навчальний 

посібник / В. М. Краєвський, О. П. Колісник, 

Н. В. Гуріна та ін. – Ірпінь : УДФСУ, 2021. – 

388 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ» ; т. 94). 

Навчальний посібник підготовлений відповідно 

до робочої програми курсу «Бухгалтерський 

облік». У ньому розглядаються теоретичні 

основи бухгалтерського обліку, визначаються 

його сутність та прикладний зміст основних 

облікових категорій. Навчальний посібник 

містить практичний матеріал та завдання для 

самостійного опрацювання, які забезпечать 

набуття навичок та вмінь щодо застосовування на 

практиці основних методів, способів та засобів отримання, зберігання та 

обробки інформації; складання первинних документів і регістрів обліку; 

використання набутих знань з метою складання фінансової звітності. 

 

Лісовий А. В. Стратегічний аналіз : 

навчальний посібник / укладач 

А. В. Лісовий. – Ірпінь : УДФСУ, 2021. – 

234 с. – (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ» ; т. 92). 

У навчальному посібнику розглянуто поняття 

стратегії та її різновиди; сутність стратегічного 

аналізу і його роль у системі управління 

підприємством; системи стратегічного 

вимірювання результативності бізнесу; методи 

прогнозування, порівняльного конкурентного 

аналізу; swot-аналіз, стратегічний аналіз 

життєвого циклу бізнесу, розроблення та 

економічне обґрунтування стратегії виробничої програми, стратегічний аналіз 

інвестиційних проєктів, стратегічний аналіз фінансових результатів і 

фінансових потреб, стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних 

управлінських рішень тощо. До кожної теми наведено перелік питань для 

самоконтролю, тести, практичні завдання, розв’язання яких дасть змогу глибше 

засвоїти і закріпити теоретичний матеріал. 



 

Гордей О. Д. Фінансові стратегії управління 

економічним розвитком ≈ Financial strategies 

for economic development management : 

навчальний посібник для ЗВО / О. Д. Гордей. 

– Ірпінь : УДФСУ, 2021. – 264 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа» ; т. 174). 

У навчальному посібнику розкривається зміст 

процесу формування, затвердження, реалізації та 

моніторингу за впровадженням фінансових 

стратегій управління розвитком суб’єктів 

економічної діяльності. Навчальний посібник 

відповідає робочій навчальній програмі та 

розрахований на можливість здобувачів вищої 

освіти проходити навчання за білінгвальною 

системою. 

 

 

Цимбал П. В., Завидняк І. О. , Завидняк В. І. 

Процесуальні аспекти міжнародного 

співробітництва при розслідуванні 

кримінальних правопорушень у сфері 

оподаткування : монографія / П. В. Цимбал., 

І. О. Завидняк, В. І. Завидняк. – Ірпінь : 

УДФСУ, 2021. – 172 с. – (Серія «Податкова та 

митна справа» ; т. 171). 

У монографії досліджується одне з найбільш 

небезпечних явищ сьогодення, що загрожує 

економічній та національній безпеці держави, – 

ухилення від оподаткування. Кримінальним 

правопорушенням у сфері оподаткування 

притаманні нові ознаки – організованість, витонченість, інтернаціональність, 

наднаціональність. Тому, вийшовши за територіальні межі суверенних держав, 

ухилення від оподаткування набуло загрозливого транснаціонального 

характеру та стало глобальною проблемою для всієї світової спільноти. 


