
Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та 

валютні операції : навч. посіб. / О. І. Береславська ; Ун-т 

держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 

2019. – 368 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», 

т. 38). 

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, 

методологічні та практичні питання міжнародних 

розрахунків та валютних операцій з урахуванням світового 

та вітчизняного досвіду. Зміст посібника охоплює 

практичні питання у контексті інтересів усіх учасників 

міжнародних розрахунків та валютного ринку. Основні 

питання механізму проведення міжнародних розрахунків 

та валютних операцій розглядаються з позиції банків. 

 

 

Воробйова Л. С. Соціогуманітарне знання як основа 

формування нової освітньої парадигми для глобального 

«суспільства знань» : монографія / Л. С. Воробйова, 

І. В. Богдановський ; Держ. фіскал. служба України ; Ун-т 

держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 

200 с. 

У монографії основну увагу приділено філософській 

рефлексії зміни соціогуманітарного знання від класичної 

до посткласичної парадигми, становленню і розвитку 

гуманітарного знання та освіти як фундаментальних засад 

класичної європейської культури. 

 

 

 

 

Гаєвська Л. М. Підприємницька діяльність : навч. 

посіб. / Л. М. Гаєвська, О. І. Марченко ; Держ. фіскал. 

служба України ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – 

Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2019. – 500 с. – (Серія «Податкова 

та митна справа в Україні», т. 125). 

Підручник спрямований на формування комплексу 

знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо 

з’ясування сутності, значення, правового забезпечення, 

організаційної форми і типології підприємництва, його 

середовища та передумов активізації в Україні, засвоєння 

особливостей функціонування бізнесу в різних сферах 

господарської діяльності. 

 

 

 

  



 

Гордей О. Д. Фінансові стратегії управління 

економічним розвитком = Financial Strategies for Economic 

Development Management : навч. посіб. / О. Д. Гордей ; 

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

«Податкова та митна справа в Україні», т. 174). 

У навчальному посібнику розкривається зміст 

процесу формування, затвердження, реалізації та 

моніторингу за впровадження 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. 

 

 

 

Зикун Н. І. Сатирична публіцистика 

Наддніпрянщини в інформаційному просторі України: 

становлення, розвиток, жанрово-тематичні форми : 

монографія / Н. І. Зикун ; Київський міжнародний 

університет. – Київ : Алерта, 2015. – 410 с. 

У монографії досліджується ґенеза інформаційного 

феномену сатиричної публіцистики Наддніпрянщини як 

фактора комунікативної діяльності, засобу соціалізації й 

способу соціального спілкування людей. Розглядається 

комплекс тематичних домінант і сюжетно-композиційних 

параметрів, становлення вербальних і зображальних 

сатиричних жанрів на сторінках друкованих видань різних 

типів. 

 

 

Кармаліта М. В. Приватний і публічний інтерес у 

системі податкових правовідносин : монографія / 

М. В. Кармаліта. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 

2019. – 328 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 139). 

Монографію присвячено аналізу наукових джерел, 

актів правотворчої діяльності та правозастосування на 

предмет реалізації приватного та публічного інтересу в 

оподаткуванні. Розглянуто проблему приватного інтересу 

у податкових відносинах як різновиду публічно-правових, 

визначено співвідношення приватних і публічних 

інтересів в оподаткуванні. 

 

 

 

  



 

Коваленко Ю. М. Управління фінансовими 

активами : підручник у 2 ч., Ч. 1 / Ю. М. Коваленко ; Ун-т 

держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 

2019. – 498 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 131). 

У підручнику всебічно висвітлено сутність 

фінансових активів, їх види, процес управління 

фінансовими активами, специфіку портфельних теорій і 

портфельного інвестування, управління фінансовими 

активами учасниками фінансового ринку, зокрема 

інституційними інвесторами. 

 

 

 

 

Коротюк О. В. Нотаріат в Україні : навч. посіб. / 

О. В. Коротюк ; Державний податковий університет. – 

Київ : Видавництво ОВК, 2023. – 606 с. 

У виданні розкрито загальнотеоретичні та практичні 

питання, що стосуються здійснення нотаріальної 

діяльності. Книга містить у собі грунтовний аналіз 

чинного законодавства про нотаріат, тлумачення багатьох 

термінів і понять, нові підходи до правозастосування. 

Автором висвітлено особливості вчинення усіх видів 

нотаріальних дій, розкрито різноманітні аспекти 

нотаріальної практики. 

 

 

 

 

Лазебник Л. Л. Міжнародне фінансове право : навч. 

посіб. / Л. Л. Лазебник, М. Ф. Анісімова ; Ун-т держ. 

фіскал. служби України. – Ірпінь : ВЦ УДФСУ, 2017. – 

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

т. 89). 

Навчальний посібник містить навчальний курс 

міжнародно-правового регулювання у сфері обігу фінансів 

з урахуванням специфіки світової фінансової діяльності 

держав, міжнародних організацій та транснаціональних 

учасників. У ньому відображені сучасні теоретичні знання 

в галузі міжнародного фінансового права, питання, 

пов’язані з виникненням і припиненням міжнародних 

фінансових відносин. 

 

 

  



 

Ляшенко Г. П. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / 

Г. П. Ляшенко ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – 

Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 166 с. – (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ», т. 79). 

У навчальному посібнику комплексно і послідовно 

викладено теоретичні та прикладні аспекти 

інтелектуального бізнесу. Розкрито особливості об’єктів 

інтелектуальної власності, які стають першочерговими 

для специфічного формату бізнесової діяльності, такі як 

винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні 

знаки та ін. 

 

 

 

 

Онишко Св. В. Регулювання фінансових ринків в 

умовах глобалізації = Regulation of financial markets under 

globalization : навч. посіб. / Св. В. Онишко, С. В. Онишко, 

В. А. Новицький ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – 

Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2018. – 306 с. (укр., англ. мовами). – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 114). 

У навчальному посібнику розглянуто сутність та 

основні напрями впливу глобалізації на національний 

фінансовий ринок та проаналізовано можливість держави 

здійснювати регулювання та управління впливом 

глобалізації на національний фінансовий ринок. 

 

 

 

 

Пижова М. Юридичні гарантії реалізації права 

працівників на справедливу оплату праці : монографія / 

М. Пижова ; МОН України ; НЮУ ім. Я. Мудрого. – Київ : 

Наукова столиця, 2021. – 376 с. 

Представлена монографія є спробою системного 

аналізу формування та утвердження юридичних гарантій 

прав працівників у сфері оплати праці з метою 

формування у суспільстві принципово іншого погляду на 

юридичні гарантії реалізації прав працівників, зокрема, на 

справедливу винагороду. Розкрито природу справедливої 

оплати праці. 

 

 

 

 

  



 

Письмові процесуальні документи досудового 

розслідування податкових злочинів: практикум : навч. 

посіб. / Г. Л. Чигрина, В. А. Некрасов, Р. С. Довбаш [та 

ін.] ; МОНУ ; НУДПСУ. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2016. – 

558 с.  

Навчальний посібник містить майже сто зразків 

типових процесуальних документів, пояснювальні тексти 

до кожного з них та бланки цих документів, що адаптовані 

до потреб практики досудового розслідування податкових 

злочинів. 

 

 

 

 

 

Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в 

Україні : монографія / Т. М. Сторожук, О. О. Артем’єва, 

К. О. Бурдега, В. В. Вавілов [та ін.] ; Ун-т держ. фіскал. 

служби Україна ; Кафедра бух. обліку ; за заг. ред. 

Т. М. Сторожук. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2021. – 256 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 165). 

Монографія розкриває теоретичні та прикладні 

основи організації бухгалтерського обліку в сучасних 

умовах господарювання; досліджує сучасний стан та 

напрями удосконалення бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності з урахуванням зарубіжного досвіду. 

 

 

 

 

Торгове право = Trade law : навч. посіб. / 

Н. В. Никитченко, В. Б. Крикун, О. Г. Боднарчук [та ін.] ; 

Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ 

УДФСУ, 2021. – 434 c. (укр., англ. мовами). – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 172). 

Навчальний посібник «Торгове право», 

представлений українською та англійською мовами, 

дозволяє читачу комфортно зануритися у багатомовне 

середовище та отримати освіту на іноземній мові, не 

втрачаючи зв’язку з рідною мовою. Видання 

рекомендоване здобувачам вищої освіти, аспірантам, 

викладачам закладів вищої освіти. 

 

 

 

  



 

Фінансове право України (загальна частина) : навч. 

посіб. / Л. М. Касьяненко, Т. О. Мацелик, Н. Б. Новицька 

[та ін.] ; УДФСУ. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2021. – 234 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 173). 

Навчальний посібник присвячений питанням 

загальної частини фінансового права України. Детально 

розглядаються питання правового регулювання публічних 

фінансів. До структури навчального посібника включені 

теми, які розкривають сучасні тенденції розвитку науки 

фінансового права, а саме питання правового регулювання 

фінансової безпеки держави та фінансового процесу. 

 

 

 

 

Чеховська І. В. Альтернативні способи захисту 

суб’єктивних прав : навч. посіб / І. В. Чеховська ; 

Державний податковий університет. – Ірпінь : ВПЦ ДПУ, 

2022. – 424 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», 

т. 110). 

Навчальний посібник покликаний допомогти 

здобувачам вищої освіти сформувати систему науково-

теоретичних та практичних знань із альтернативних 

підходів до розв’язання конфліктів у праві і захисту 

суб’єктивних прав, а також уміння визначати та 

застосовувати альтернативні способи вирішення спорів. 

 

 

 

 

Чорна Т. М. Теоретичні основи товарознавства : 

навч. посіб. / Т. М. Чорна ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2021. – 598 с. – (Серія 

«На допомогу студенту УДФСУ», т. 82). 

У навчальному посібнику висвітлено основні 

питання, що стосуються теоретичних основ 

товарознавства, зокрема предмет, зміст і завдання 

сучасного товарознавства; принципи та методи 

товарознавства; теоретичні основи формування потреб і 

споживання товарів; основи безпеки споживання товарів; 

правове регулювання у сфері захисту прав споживачів; 

властивості товарів; хімічний склад продовольчих 

товарів; якість товарів та її оцінка та інше. 

 

 

  



 

Шановні читачі! 
 

Вибране з фонду не відображає усі надбання  

науково-педагогічних працівників університету. 

Просимо науковиць, які ще не надали можливість 

студентам ознайомитися з їх новими працями, 

поповнити фонд Наукової бібліотеки  

новими виданнями. 

Нагадуємо, що 14 лютого  

Міжнародний день дарування книг. 

Долучайтеся до благодійної акції! 
 

 


