
2018 

 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ  

В УКРАЇНІ:АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 

Монографія присвячена комплекс-

ному дослідженню адміністративно-

правового регулювання управління систе-

мою професійної орієнтації в Україні, 

визначення основних проблем та розроб-

лення на основі комплексного аналізу 

теоретичних положень, чинного законо-

давства України та практики його за-

стосування пропозицій щодо удоскона-

лення управління системою професійної 

орієнтації. У роботі проаналізовано стан 

розвитку управління системою професійної орієнтації в Україні. 

Визначено її соціальне призначення у сучасному суспільстві. Удос-

коналено поняття адміністративно-правового регулювання управлін-

ня системою професійної орієнтації. Надано авторське визначення 

мети адміністративно-правового регулювання управління системою 

професійної орієнтації, удосконалено класифікацію його принципів 

та функцій. На підставі чинного законодавства охарактеризовано 

адміністративно-правовий статус суб’єктів та об’єктів управління у 

цій сфері та надано їх класифікацію. Розглянуто місце окремих скла-

дових професійної орієнтації у системі державних послуг. Сформу-

льовано пропозиції, спрямовані на удосконалення адміністративно-

правових актів у досліджуваній сфері. Практичне значення одержа-

них результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані 

для подальшої розробки та вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні; 

для оптимізації управлінських процесів у сфері професійної орієнта-

ції, підвищення ефективності державного управління у досліджуваній 

сфері; для підготовки навчальних та методичних матеріалів із дисци-

пліни «Адміністративне право», а також при проведенні занять з дис-

циплін адміністративно-правового характеру.  

ISBN 978-966-337-478-9  



2018 

 

ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

У монографії розглядаються основні 

нормативні та теоретичні проблеми кримі-

нально-правового змісту повторності зло-

чинів як однієї з форм їх множинності. На 

підставі комплексного дослідження сфор-

мульовано і обґрунтовано деякі нові тео-

ретичні положення, уточнено зміст окре-

мих понять та характеристик, які стосу-

ються цієї форми множинності злочинів, 

запропоновано шляхи вдосконалення рег-

ламентації повторності у Кримінальному 

кодексі України. 

Для студентів, аспірантів, наукових та практичних працівників. 

ISBN 978-966-337-484-0 

 

 

 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

(2013–2017) : бібліографічний покажчик 

Покажчик «Наукові праці науково-педагогічних працівників» ро-

зпочинає серію «Наукові здобутки Університету ДФС України». У біб-

ліографічному покажчику систематизовано науковий доробок виклада-

чів Університету за 2013–2017 роки. Для покращення інформаційного 

пошуку додатково надаються допоміжні покажчики: покажчик назв 

праць та алфавітний іменний покажчик. Бібліографічний покажчик ро-

зрахований на науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістра-

нтів, викладачів та працівників закладів освіти.  

 

  



2018 

 

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ 

МАЙНОМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

У монографії досліджено теорію, віт-

чизняну та зарубіжну практику організації 

і управління об’єктами та портфелем не-

рухомого майна державної власності. В 

аналітичній частині розглянуто загальні 

термінологічні, класифікаційні та облікові 

проблеми управління державним майном 

як нерухомістю, обґрунтовано специфіку 

управління штучно створюваними об’єк-

тами. У теоретичній частині на основі 

концепції життєвого циклу сформовано 

нову предметну область управління нерухомим майном державної 

власності, розроблено методологію, регламенти і нормативи вартісно-

орієнтованого управління проектуванням, спорудженням, утриман-

ням і тривалою експлуатацією нерухомих активів державних підпри-

ємств та бюджетних установ. Значну увагу приділено застосуванню в 

умовах України новітніх зарубіжних концепцій, міжнародних станда-

ртів і кращих практик управління об’єктами та портфелями нерухо-

мого майна, зокрема у сферах національної безпеки, освіти, а також 

експлуатації адміністративних будівель та житлового фонду. На зага-

льнодержавному рівні запропоновано цілісну організаційну структу-

ру ефективного контролю стану та фінансування об’єктів державного 

нерухомого майна.  

Розраховано на науковців, студентів, аспірантів, фахівців та ке-

рівників державних установ, які керують нерухомістю.  

ISBN 978-966-337-459-8 

 

 

  



2018 

 

СОЦІОГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

«СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ» 
 

Монографію присвячено аналізу трансформації соціогуманітар-

ного знання як основи формування нової освітньої парадигми у гло-

бальному «суспільстві знань». Основну увагу приділено філософській 

рефлексії зміни соціогуманітарного знання від класичної до посткла-

сичної парадигми, становленню і розвитку гуманітарного знання та 

освіти як фундаментальних засад класичної європейської культури. 

Розраховано на науковців, освітян, студентів, усіх, кого цікавлять 

проблеми людини й трансформації освіти в умовах формування гло-

бального «суспільства знань».  

ISBN 978-966-337-458-1 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА 
 

Практикум підготовлений у межах магістретської програми 

«Охорона і захист цивільних прав» і є доповненням до навчального 

посібника «Актуальні проблеми приватного права». Він відрізняється 

структурованістю, що проявляється у чіткому поділі на окремі модулі 

та є першим виданням, у якому висвітлені актуальні проблеми при-

ватного права з урахуванням різноманітних практичних завдань для 

студентів. Практикум складається із запитань і завдань для само-

контролю знань, тестових завдань, задач, творчих завдань.  

Метою практикуму є формування у студентів системи науково-

теоретичних та практичних знань з проблем приватного права, визна-

чення та розкриття основних проблем розуміння його понять, кате-

горій та інститутів, напрямів розвитку й удосконалення цивільного 

законодавства в умовах ринкової економіки і правової держави, а та-

кож допомога студентам застосовувати на практиці здобуті теоретич-

ні знання, розв’язувати прикладні завдання та набути досвіду скла-

дання правових документів.  

Розрахований на студентів, викладачів, аспірантів, науковців та 

широке коло зацікавлених осіб.  

ISBN 978-966-337-494-9  



2019 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ  

ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
 

Практикум «Цивільно-правовий за-

хист прав споживачів» є одним із перших 

видань в Україні, який розкриває практи-

чні проблеми цивільно-правового захисту 

прав споживача. Він підготовлений у ме-

жах магістерської програми «Охорона і 

захист цивільних прав» і є доповненням 

до навчального посібника «Цивільно-

правовий захист прав споживачів». Прак-

тикум складається із запитань і завдань 

для самоконтролю знань, тестових за-

вдань, задач, творчих завдань, списку рекомендованих джерел. 

Метою практикуму є формування у студентів системи науково-

теоретичних та практичних знань з цивільно-правового захисту прав 

споживачів, визначення напрямів розвитку та удосконалення цивіль-

ного законодавства у цій сфері в умовах інтеграції України до стан-

дартів ЄС, а також допомога студентам застосовувати на практиці 

здобуті теоретичні знання, розв’язувати задачі та набути досвіду 

складання процесуальних документів. 

Розрахований на студентів, викладачів, аспірантів, науковців та 

всіх, хто цікавиться проблемами цивільно-правового захисту прав 

споживачів. 

ISBN 978-966-337-514-4 

 

 

  



2019 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ  

[Електронний ресурс] 
 

У збірнику матеріалів конференції вис-

вітлюються результати наукових досліджень 

з актуальних проблем менеджменту та фі-

нансів в сучасних глобалізаційних процесах.  

Тематика конференції охоплює акту-

альні проблеми: вітчизняного та міжнарод-

ного менеджменту; менеджменту персоналу; 

модернізації фінансової системи України в 

умовах глобальної нестабільності; фінансо-

вого менеджменту; розвитку проектного ме-

неджменту в Україні; публічного управління 

та адміністрування.   

Видання розраховане на науковців, викладачів, представників 

органів державного управління та органів місцевого самоврядування, 

здобувачів вищої освіти, аспірантів, працівників державного сектору 

економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.   

ISBN 978-966-337-516-8  

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТА  

У КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ 
 

Монографія присвячена комплексно-

му дослідженню проблем, пов’язаних з 

введенням судового прецедента в кри-

мінальний процес України. На основі 

аналізу наукових праць вітчизняних і за-

рубіжних вчених розглядаються особли-

вості застосування судового прецедента в 

кримінальному судочинстві України. 

Видання буде корисним для наукових, 

практичних працівників, викладачів та здо-

бувачів вищої освіти. 

ISBN 978-966-337-534-2  



2019 

 

І МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ  

«РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  

В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ» 
 

Збірник містить матеріали І Між-

народного форуму “Розвиток державного 

фінансового контролю в контексті еко-

номічної безпеки країни”, який відбувся 

23 травня 2019 р. на базі Університету 

державної фіскальної служби України. У 

ньому розглянуто найбільш актуальні 

проблеми розвитку сфери державного 

фінансового контролю в Україні за такими 

напрямами: функціонування системи дер-

жавного фінансового контролю в кон-

тексті забезпечення економічної безпеки 

України; актуальні питання функціонування і розвитку зовнішнього 

та внутрішнього державного фінансового контролю; місце податко-

вого та митного аудиту як сучасної форми контролю податкових над-

ходжень в системі забезпечення економічної безпеки країни; світові 

надбання та вітчизняні реалії розвитку електронного аудиту; місце 

судово-економічної експертизи у фінансових розслідуваннях та нап-

рями її удосконалення; роль державного фінансового моніторингу у 

системі захисту економічних інтересів країни; правове забезпечення 

фінансового контролю в Україні. 

Видання розраховане на науковців, викладачів, економістів, 

фінансистів, юристів, працівників органів державного управління, 

студентів вищих навчальних закладів та суб’єктів господарської 

діяльності. 

ISBN 978-966-337-529-8 

 

  



2019 

 

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ (ПОРІВНЯЛЬНОПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 
  

Монографію присвячено науковому 

аналізу й обґрунтуванню дії презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності 

вини на кожній стадії кримінального про-

вадження. Розкрито теоретико-методологіч-

ну основу поняття, змісту і сутності пре-

зумпції невинуватості та забезпечення дове-

деності, з’ясовано порядок її застосування в 

практичній діяльності судово-слідчих ор-

ганів, що здійснюють розслідування й 

розгляд кримінальних проваджень, а також 

запропоновано практичні шляхи рефор-

мування кримінальної юстиції України в межах дотримання прав і ре-

алізації презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини з 

урахуванням міжнародного досвіду. 

ISBN 978-966-337-518-2  

 

БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ 
 

Соціально-економічні та політичні змі-

ни, що відбуваються сьогодні в Україні, спри-

яють відновленню традицій благодійництва 

на засадах законності, гуманності, гласності, 

добровільності та самоврядування. Тому по-

шук оптимальних шляхів удосконалення та 

функціонування інструментів благодійництва, 

стимулювання громадськості як найактив-

нішого прошарку суспільства в цьому процесі 

потребує наукового обґрунтування механізмів 

відродження благодійної традиції. 

Монографія буде корисною для наукових, науково-педагогіч-

них, прак¬тич-них працівників, курсантів та студентів. 

ISBN 978-966-337-526-7  



2019 

 

СІМЕЙНЕ ПРАВО 
 

Практикум підготовлений у межах 

програми підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Правове забезпечення приватно-комерцій-

ної діяльності» і відрізняється структурова-

ністю, що проявляється у чіткому поділі на 

окремі модулі. Практикум з навчальної ди-

сципліни «Сімейне право» є універсальним 

виданням, у якому комплексно охоплено 

найбільш важливі питання сімейно-право-

вого характеру та структуровано різномані-

тні практичні завдання для студентів. Він складається із запитань і 

завдань для самоконтролю знань, тестових завдань різних типів, си-

туаційних задач, творчих завдань, кросвордів. 

Метою практикуму є формування у здобувачів вищої освіти сис-

теми науково-теоретичних та практичних знань із сімейного права, 

визначення та розуміння його понять, категорій та інститутів, форму-

вання практичних умінь і навичок щодо правильного тлумачення та 

застосування сімейно-правових норм, що регулюють сферу майнових 

та особистих немайнових сімейних відносин, а також вміння розв’я-

зувати прикладні завдання та складати процесуально-правові докуме-

нти для охорони і захисту прав та інтересів суб’єктів.  

Розрахований на студентів, викладачів, аспірантів, науковців та 

широке коло зацікавлених осіб. 

ISBN 978-966-337-524-3 
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА  

ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Монографію присвячено розкриттю 

теоретичних положень та вирішенню прак-

тичних питань у сфері забезпечення проце-

суальних гарантій виконання обов’язків 

учасниками кримінального провадження. 

Визначено теоретичні та практичні прога-

лини між нормативним змістом правових 

норм та практикою застосування процесуа-

льних гарантій, уточнено їх структуру що-

до забезпечення виконання обов’язків уча-

сниками кримінального провадження під час досудового проваджен-

ня. Запропоновано елементи та надано конструктивний зміст юриди-

чної відповідальності, яка виникає у разі вчинення правопорушення. 

Встановлено, що факт застосування правової норми під час процеду-

ри юридичної відповідальності повинен бути визначений за допомо-

гою державного примусу та реалізовуватися тільки у процесуальній 

формі. Проаналізовано функції сторони обвинувачення, захисту та 

окремих учасників кримінального провадження. Обґрунтовано поло-

ження прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва, 

розкрито елементи судового контролю.  

Видання буде корисним для науковців, викладачів, студентів, а 

також працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться пи-

таннями кримінального процесу. 

ISBN 978-966-337-522-9 

 

  



2019 

 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇН V-4  

[Електронний ресурс] : матеріали X Міжнародної науковопрактичної 

інтернет-конференції, (Ірпінь, 16–17 травня 2019 р.). 
 

У матеріалах X Міжнародної науко-

во-практичної інтернет-конференції роз-

глянуто актуальні теоретичні, методоло-

гічні та практичні питання впровадження 

інформаційних технологій удосконалення 

обліково-інформаційного забезпечення ана-

лізу, аудиту та оподаткування малого та 

середнього бізнесу в рамках транскордон-

ного співробітництва країн Вишеградської 

групи та України.  

Розглянуто прикладні задачі моделю-

вання економічних процесів, сучасні інформаційні технології забез-

печення сталого розвитку, технології цифрового моделювання та ди-

зайну, інформаційні технології в освіті та дуальній освіті. Вивчення 

досвіду країн Вишеградської групи на шляху до вступу у ЄС може 

стати важливим чинником у реалізації європейських прагнень 

України.  

Видання призначене науковцям та студентам для стимулювання 

подальших досліджень у галузі інформаційних технологій.  

ISBN 978-966-337-537-3  
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МИТНА БЕЗПЕКА 
 

Науковий журнал 

Випуск 2 

2018 

ISSN 2617-5959 

 

У виданні вміщені наукові 

статті, присвячені актуальним 

проблемам економічної безпеки 

та митної політики держави. 

Науковий журнал започат-

ковано з метою опублікування результатів наукових досліджень еко-

номічної безпеки держави, теоретико-прикладних проблем митної 

політики України, права, правового регулювання митних взаємовід-

носин, удосконалення законодавства, забезпечення митної безпеки. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто 

цікавиться проблемами митної безпеки, митної політики України та 

правового регулювання у цих галузях. 

 

ІРПІНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЧАСОПИС 

Науковий журнал 

Випуск 1 

2019 

ISSN 2617-4154 

 

У виданні вміщені наукові 

статті, присвячені актуальним 

проблемам юридичної науки та 

практики. 

Науковий журнал започат-

ковано 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. 
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МІЖНАРОДНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА) 

Науковий журнал 

Випуск 14 

2019 

ISSN 2521-1196 

 

У виданні вміщені наукові 

статті, присвячені актуальним 

проблемам юридичної науки та 

практики. 

Науковий журнал започат-

ковано з метою опублікування результатів наукових досліджень про-

блем правової науки, теоретико-прикладних проблем правового за-

безпечення фіскальної політики держави, удосконалення законодав-

ства та правозастосування. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто 

цікавиться проблемами теорії права та правозастосування. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК 

Науковий журнал 

Випуск 3 

2019 

ISSN 2617-5932 

 

У виданні вміщені наукові 

статті, присвячені актуальним 

проблемам економіки.  

Науковий журнал започат-

ковано з метою опублікування ре-

зультатів наукових досліджень з питань теорії і практики фінансів, 

бухгалтерського обліку, оподаткування та інших напрямів економіч-

ної науки.  

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто 

цікавиться науковими дослідженнями у сфері економіки. 
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ДИПЛОМАТІЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН : У 2-Х Т. 
 

ISBN 978-966-337-530-4 

 

Т. 1  

У монографії подано результати до-

слідження особливостей дипломатії в кон-

тексті розвитку міжнародних відносин, що 

дозволило розширити зміст сучасних ди-

пломатичних відносин. На відміну від тра-

диційних підходів, які описують перебіг 

подій міжнародних відносин в рамках 

відомої хронології та парадигм, в цій мо-

нографії викладення матеріалу про події 

міжнародного життя здійснюється на засадах міждисциплінарності та 

історико-логічного методу, що дає змогу 1) на основі багатого фак-

тичного матеріалу з духовного, культурного, політичного, економіч-

ного життя соціумів різних епох виокремити етапи та логіку станов-

лення головних рис систем міжнародних відносин і тенденції розвит-

ку світової політики; 2) уникнути незручності наділення онтологіч-

ною реальністю абстрактних понять; 3) обійти ризики представлення 

своїх особистих ціннісних уявлень; 4) зрозуміти будь-які події 

політичного, економічного, культурного та духовного процесу в їх 

взаємозв’язку в формі геополітичних наративів; 5) сприяти фор-

муванню компетентності спеціаліста з міжнародних відносин на при-

кладах еволюції дипломатії в древній тріаді складових мудрості: 

“влада (technai)” – “обчислення (logismos)” – “міра (metron)”. 

Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів, які 

спеціалізуються в галузі історії, політології, міжнародних політичних, 

правових та економічних відносин, а також всіх, хто цікавиться 

логікою політичного процесу та економічного життя. 

ISBN 978-966-337-538-0 

 

  



2019 

 

Т. 2.  

Наративи витоків дипломатії у кон-

тексті теоретичної рефлексії міжна-

родних політичних, економічних, енерге-

тичних та правових відносин і трендів 

світової політики  

У монографії подано результати дос-

лідження особливостей дипломатії в кон-

тексті розвитку міжнародних відносин, що 

дозволило розширити зміст сучасних дип-

ломатичних відносин. 

Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів, які 

спеціалізуються в галузі історії, політології, міжнародних політичних, 

правових та економічних відносин, а також всіх, хто цікавиться 

логікою політичного процесу та економічного життя. 

ISBN 978-966-337-539-7 

 

СУБ’ЄКТИ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН 
 

У монографії досліджуються правовий 

статус суб’єктів приватноправових відно-

син, питання встановлення правового стату-

су народу України як суб’єкта приватнопра-

вових відносин, юридичних осіб публічного 

та приватного права як учасників приватно-

правових відносин, фізичних осіб. Визнача-

ються особливості встановлення правового 

регулювання приватних відносин.  

Окремо характеризуються суб’єкти 

приватноправових відносин у різних сфе-

рах суспільного життя. Визначаються пра-

вові статуси учасників процесуальних приватноправових відносин.  

Розрахована на науковців, практиків, викладачів, аспірантів та 

студентів вищих закладів освіти юридичних напрямів, а також може 

бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями правової науки. 

ISBN 978-966-337-543-4  


