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У СЕРІЇ «НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ УДФСУ» ВИЙШЛИ ДРУКОМ: 

 

2016 

«Методичні основи спеціальної фізичної та технічної підготовки студентів 

за розділом «Легка атлетика» 

«Самостійна робота студента як одна з форм впливу на функціональну,  

фізичну та психологічну підготовленість» 

«Організація роботи командира механізованого взводу» 

«5.45-мм автомати Калашникова 

(АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 5.45-мм ручні кулемети Калашникова 

(РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н)» 

«Гранатомет підствольний ГП-25» 

«Ручні гранати» 

«Кулемети Калашникова – 7.62, ПК, УЖМ, ПКТ» 

«Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7» 

«9-мм пістолет Макарова (ПМ)» 

 

 

2017 

«Вища та прикладна математика» 

«Цивільний захист» 

«Програмування мовою JAVA : практикум» 

«Інформаційні системи і технології в юридичній практиці» 

«Дослідження операцій : практикум» 

«Чисельні методи» 

«English for Students of Finance» 

«Основи військової розвідки» 

 

 

2018 

«САSЕ-технології. Міждисциплінарне інформаційне моделювання» 

«Економічна інформатика : практикум» 

«Економічна теорія  

(політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Політекономія»  

«Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Мікроекономіка» 

«Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Макроекономіка» 

«Охорона праці» 

«Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» 

«Основи християнської культури» 

«Економіка підприємства» 

«Фізика» 

«Трудове право України» 

«English for law and Communication» 

«Фінансова статистика» 

«Експортно-імпортні операції» 

«Стратегія підприємства» 

 

 

2019 

«Основи тактичної медицини» 

«Аудит» 

«Збірник задач. Вища та прикладна математика»  

«Міжнародні розрахунки та валютні операції» 

«Підготовка озброєння механізованого взводу до бойового застосування» 

«Контролінг в управлінні підприємством» 

«Актуальні питання судової експертизи (у питаннях і відповідях)» 

«Інноваційний менеджмент» 

«Організація навчальних занять з фізичного виховання за методом колового тренування» 

«Теорія судових доказів (у таблицях і схемах)» 

«Статистика» 

«Фінансовий менеджмент проектів і програм» 

«Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 (РПГ-7Д)» 



 

«Організація роботи командира механізованого відділення» 

«Психологія управління» 

«Deutsch und Wirtschaft» 

«Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів» 

«Основи кінології»  

«Моделювання систем» 

«UML. Уніфікована мова моделювання інформаційних систем» 

«Історія держави і права України» 

«Економічна теорія» 

 

 

2020 

«Менеджмент» 

«Бізнес-аналітика та моделювання» 

«Безпека життєдіяльності»  
«Статистичний аналіз даних» 

«Хімія» 

«Мікробіологія» 

«Медичне право» 



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 

ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ЗА РОЗДІЛОМ «ЛЕГКА АТЛЕТИКА» 
 

Науково-технічний процес вимагає від 

сучасної людини хорошої фізичної підго-

товки, особливо це стосується студентсь-

кої молоді. Заняття фізичною атлетикою 

сприяють цьому. 

У навчальному посібнику викладено 

основні принципи тренування легкоатле-

тів з урахуванням останніх досягнень тео-

рії і методики фізичного виховання і 

практичного спорту. Розглянуто техніку виконання основних 

вправ, спеціальних вправ, вправ для розвитку фізичних якостей, 

ілюстрованих численними малюнками, що сприяє більш ефек-

тивному вивченню техніки легкоатлетичних вправ та розумінню 

їх біомеханічної суті. Дано класифікацію видів легкоатлетичного 

спорту, коротку історичну довідку розвитку окремих видів легкої 

атлетики. 

Практичні рекомендації навчального посібника направлені на 

формування міцних навичок з легкої атлетики, виховання необ-

хідних морально-психологічних якостей особистості та збережен-

ня здоров’я. 

Видання розраховане на тренерів, спортсменів, викладачів та 

спеціалістів у галузі фізичного виховання та спорту, студентів.  

ISBN 978-966-337-415-4  
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ 

ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ, ФІЗИЧНУ  

ТА ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ 
 

У навчальному посібнику відображені 

принципи рухової активності людини, ме-

тодики розвитку фізичних якостей, роз-

роблені зразки планів занять для самос-

тійного опрацювання та їх написання за-

лежно від індивідуальних потреб студента. 

Також подані відновлювальні засоби від 

перевтоми й основні правила харчування.  

Призначений викладачам і студентам 

ВНЗ, усім, хто веде активний спосіб життя. 

ISBN 978-966-337-416-1 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМАНДИРА 

МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ 
 

Навчальний посібник підготовлено ві-

дповідно до розділу програми підготовки 

офіцерів запасу з предмета «Тактична під-

готовка».  

У ньому розглянуто послідовність та 

зміст роботи командира взводу в основних 

видах тактичних дій. 

Разом з теоретичними положеннями по-

дано варіанти роботи командира механізова-

ного (танкового) взводу з організації бою 

та управління підрозділами у ході його ведення. 

У навчальному посібнику систематизовано документи та до-

відкові матеріали, які застосовуються у практичній роботі коман-

дира взводу з організації бою у різних умовах. 

Призначений для студентів, які навчаються за програмою під-

готовки офіцерів запасу, викладачів кафедри військової підготовки 

вищих військово-навчальних закладів Міністерства оборони України. 

ISBN 978-966-337-393-5 
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РУЧНИЙ ПРОТИТАНКОВИЙ ГРАНАТОМЕТ РПГ-7 
 

У навчальному посібнику на підставі 

програми військової підготовки викладені 

відомості про призначення, загальну будо-

ву, догляд, збереження, прийоми ведення 

вогню та правила стрільби з ручного про-

титанкового гранатомета РПГ-7. 

Положення та рекомендації допомо-

жуть якісно опанувати знання та навички 

при діях з ручним протитанковим гранато-

метом РПГ-7 та боєприпасами до нього. 

Призначений для студентів, які навчаються за програмою пі-

дготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах України, 

та науково-педагогічного складу. 

ISBN 978-966-337-449-9 

 

7,62-ММ КУЛЕМЕТИ КАЛАШНИКОВА  

ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ І ПКТ 
 

У навчальному посібнику на підставі 

програми військової підготовки викладені 

відомості про призначення, загальну будо-

ву, догляд, збереження, прийоми ведення 

вогню та правила стрільби з 7,62-мм куле-

метів Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, 

ПКБ, ПКМБ і ПКТ. 

Положення та рекомендації навчаль-

ного посібника допоможуть якісно опану-

вати знання та навички при діях з 7,62-мм 

кулеметів Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ і 

ПКТ) та боєприпасами до нього. 

Навчальний посібник призначений для студентів, які навча-

ються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчаль-

них закладах України, та науково-педагогічного складу. 

ISBN 978-966-337-437-6 
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5,45-ММ АВТОМАТИ КАЛАШНИКОВА  

(АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н)  

ТА 5,45-ММ РУЧНІ КУЛЕМЕТИ КАЛАШНИКОВА  

(РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н) 
 

У навчальному посібнику на підставі 

програми військової підготовки викладені 

відомості про призначення, загальну будо-

ву, догляд, збереження, прийоми ведення 

вогню та правила стрільби 5,45-мм авто-

матів Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-

74Н, АКС-74Н) та 5,45-мм ручних кулеме-

тів Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-

74Н, РПКС-74Н). 

Подані положення та рекомендації допоможуть якісно опану-

вати знання та навички під час дій з 5,45-мм автоматами Калаш-

никова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) і 5,45-мм ручними 

кулеметами Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-

74Н) та боєприпасами до нього. 

Навчальний посібник призначений для студентів, які навча-

ються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчаль-

них закладах України, та науково-педагогічного складу. 

ISBN 978-966-337-434-5 
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ГРАНАТОМЕТ ПІДСТВОЛЬНИЙ ГП-25 
 

У навчальному посібнику на підставі 

програми військової підготовки викладені 

відомості про призначення, загальну бу-

дову, догляд, збереження, прийоми ведення 

вогню та правила стрільби з гранатомета 

підствольного ГП-25. 

Подані положення та рекомендації до-

поможуть якісно опанувати знання та на-

вички під час дій з гранатометом підстволь-

ним ГП-25 та боєприпасами до нього. 

Навчальний посібник призначений для студентів, які навча-

ються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчаль-

них закладах України, та науково-педагогічного складу. 

ISBN 978-966-337-435-2 

 

РУЧНІ ГРАНАТИ 
 

У навчальному посібнику на підставі 

програми військової підготовки викладені 

відомості про призначення, загальну будо-

ву, догляд, збереження, прийоми та прави-

ла метання ручних гранат.  

Положення та рекомендації навчаль-

ного посібника допоможуть якісно опану-

вати знання та навички при діях з ручними 

гранатами.  

Навчальний посібник призначений для студентів, які навча-

ються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчаль-

них закладах України, та науково-педагогічного складу. 

ISBN 978-966-337-436-9 
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9-ММ ПІСТОЛЕТ МАКАРОВА (ПМ) 
 

У навчальному посібнику на підставі 

програми військової підготовки викладені 

відомості про призначення, загальну будо-

ву, догляд, збереження, прийоми ведення 

вогню та правила стрільби з ПМ. 

Положення та рекомендації допомо-

жуть якісно опанувати знання та навички 

під час дій з ПМ та боєприпасами до нього. 

Навчальний посібник призначений 

для студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів 

запасу у вищих навчальних закладах України, та науково-

педагогічного складу. 

ISBN 978-966-337-372-0 

 

ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 
 

Навчальний посібник написаний відпо-

відно до програми навчальної дисципліни 

«Вища та прикладна математика» для під-

готовки здобувачів вищої освіти першого 

бакалаврського рівня. 

Посібник містить основні поняття, ме-

тоди розв’язання, теореми та формули, ба-

гато розв’язаних типових задач, необхідні 

таблиці та завдання для самостійної роботи 

студентів. 

Рекомендований для студентів денної та заочної форми нав-

чання економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та 

коледжів, які вивчають дисципліну «Вища та прикладна матема-

тика». 

ISBN 978-966-337-446-8 
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

У навчальному посібнику висвітлено 

актуальні питання у сфері цивільного за-

хисту, зокрема моніторинг небезпек, що 

можуть спричинити надзвичайні ситуації; 

правові та організаційні основи цивіль-

ного захисту; особливості планування за-

ходів з питань цивільного захисту; прог-

нозування обстановки та організація за-

хисту в надзвичайних ситуаціях; порядок 

забезпечення заходів і дій у межах єдиної системи цивільного  

захисту.  

Він адаптований до змісту типової навчальної програми дис-

ципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів, за-

твердженої Міністерством освіти і науки України, а також відпо-

відних робочих навчальних програм підготовки студентів Уні-

верситету ДФС України. Навчальний посібник містить теоре-

тичний матеріал, приклади практичних розрахунків, питання для 

самоконтролю, тестові завдання для самостійної підготовки сту-

дентів, термінологічний словник, перелік рекомендованої літе-

ратури.  

Видання рекомендоване для підготовки фахівців економіч-

ного та правового спрямування. Крім того, може бути корисним 

викладачам та студентам інших вищих навчальних закладів, а та-

кож керівному складу установ та організацій у системі Державної 

фіскальної служби України. 

ISBN 978-966-337-442-0 
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ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ JAVA: ПРАКТИКУМ 
 

Навчальний посібник розкриває тео-

ретичні відомості про загальні та спеціаль-

ні принципи програмування, модульний 

принцип розробки програм, принципи ро-

боти з інтегрованою системою мови про-

грамування і основні складові інтегрова-

ного середовища розробки NetBeans, типо-

ві алгоритмічні конструкції, етапи розроб-

ки програм, методи структурного, моду-

льного та об’єктно-орієнтованого програ-

мування, призначення та особливості об’єктно-орієнтованого 

програмування на прикладі мови Java, поняття об’єкта та класу, 

графічні можливості мови програмування Java.  

Він забезпечує можливість якісного вивчення дисциплін 

«Основи алгоритмізації та програмування», «Об’єктно-орієнто-

ване програмування», «Крос-платформне програмування» у ви-

щих навчальних закладах. 

ISBN 978-966-337-444-4 

 

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ 
 

У навчальному посібнику розкрива-

ються постановки математичних задач, що 

виникають у ході розробки інформаційних 

систем і систем моделювання, та чисельні 

методи їх розв’язання. Його структура відпо-

відає робочій навчальній програмі і сприяє 

розвитку навичок реалізації на комп’ютері 

чисельних методів та роботи з відомими 

комп’ютерними математичними пакетами.  

Призначений для викладачів, студентів 

денної та заочної форм навчання спеціальності «Комп’ютерні на-

уки», а також усіх бажаючих, кого цікавлять питання реалізації 

чисельних методів на комп’ютері. 

ISBN 978-966-337-453-6  



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ  

В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
 

У навчальному посібнику викладено 

теоретичні відомості та завдання для про-

ведення практичних, самостійних та інди-

відуальних робіт. 

Кожна з одинадцяти тем висвітлює 

актуальні питання новітніх інформацій-

них систем та технологій, особливості їх-

нього використання у професійній діяль-

ності фахівця фіскальної служби та скла-

дається із теоретичних відомостей, зав-

дань для практичних робіт, рисунків, контрольних запитань. 

Призначений студентам різних напрямів підготовки, виклада-

чам вищих навчальних закладів, слухачам дистанційної форми 

навчання, фахівцям-практикам.  

ISBN 978-966-337-431-4 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ: ПРАКТИКУМ 
 

У навчальному посібнику розкривається 

зміст, структура, методи та підходи роз-

в’язування прикладних економічних задач 

дослідження операцій.  

Структура навчального посібника відпо-

відає робочій навчальній програмі, виріз-

няється системністю: його зміст поділений 

на окремі теми, кожна з яких містить теоре-

тичну довідку, приклади, завдання з відпо-

відними інструкціями та задачі для самостійного виконання. Особ-

ливу увагу приділено аналізу результатів побудованої моделі. 

Призначений для викладачів, студентів економічних спеціа-

льностей вищих навчальних закладів, а також для усіх бажаючих, 

кого цікавить розв’язок прикладних питань дослідження операцій 

засобами MS Excel. 

ISBN 978-966-337-452-9 

  



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ 
 

Навчальний посібник розроблено з ме-

тою надання допомоги випускникам ка-

федри військової підготовки та офіцерам, 

які обіймають посади командира механізо-

ваного (розвідувального) взводу нетривалий 

час в підготовці і проведенні занять із роз-

відувальної підготовки з особовим складом 

підрозділів ланки відділення-взвод-рота. 

У ньому викладені основні поняття і 

способи ведення військової розвідки, по-

рядок збору і обробки розвідувальних відомостей, а також надані 

основні характеристики технічних засобів військової розвідки. 

Призначено для студентів, які навчаються за програмою під-

готовки офіцерів запасу, курсантів податкової міліції, викладачів 

кафедри військової підготовки Університету ДФС України та ін-

ших вищих військових навчальних закладів Міністерства обо-

рони України. 

ISBN978-966-337-465-9 

 

ENGLISH FOR STUDENTS OF FINANCE 
 

Навчальний посібник має суто прак-

тичну спрямованість і складається із 20 те-

матичних уроків-комплексів, запропоно-

ваних у чіткій логічній послідовності від-

повідно до програми курсу.  

Може бути корисний студентам фінан-

сово-економічних спеціальностей вищих 

закладів освіти, які прагнуть поглибити 

знання англійської мови за професійним 

спрямуванням та вдосконалити навички 

усного та писемного мовлення. 

ISBN 978-966-337-455-0 

  



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

CASE-ТЕХНОЛОГІЇ.МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
 

У навчальному посібнику зібрано і си-

стематизовано регламентні проекти і до-

кументи щодо життєвого циклу програм-

ного продукту та підготовки фахівців з ін-

формаційних технологій. Значна увага при-

ділена опису концептуальних основ ін-

женерії програмного продукту (SWEBOK), 

проекту Computing Curricula щодо викла-

дання інформаційних технологій, стандар-

там освіти України в ІТ-області, а також 

стандартам проектування, реалізації та експлуатації продуктів  

ІТ-індустрії.  

Його перевагою є наявність теоретичного матеріалу з методо-

логій інформаційного моделювання, опису CASE-засобів струк-

турного аналізу та проектування для їх освоєння, а також лабора-

торні роботи з реалізації «Наскрізного індивідуального проекту» 

на основі індивідуального об’єкта дослідження при вивченні різ-

них навчальних дисциплін.  

Призначений для студентів та викладачів, які здійснюють пі-

дготовку за спеціальностями на базі інформаційного моделю-

вання з використанням CASE-засобів структурного аналізу та 

проектування. 

ISBN 978-966-337-471-0 

 

 

  



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА: ПРАКТИКУМ 
 

Навчальний посібник-практикум є до-

повненим перевиданням навчального по-

сібника «Практикум з інформатики з вико-

ристанням MS Office 2010». Він адаптова-

ний до нових робочих планів і призна-

чений для підготовки здобувачів першого 

бакалаврського рівня вищої освіти денної 

та заочної форми навчання галузей знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 

«Управління та адміністрування спеціаль-

ності»; 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні від-

носини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприєм-

ництво, торгівля та біржова діяльність». 

Теми навчальної дисципліни «Економічна інформатика» вис-

вітлюються відповідно до робочої програми 

Він містить рекомендації до практичних занять, завдання для 

самостійної роботи студентів, контрольні запитання з дисцип-

ліни, тести та список використаних джерел. 

Призначений для студентів різних напрямів підготовки, ви-

кладачам вищих навчальних закладів, слухачам дистанційної фо-

рми навчання, фахівцям-практикам.  

ISBN 978-966-337-472-7 

 

 

  



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ПОЛІТЕКОНОМІЯ, 

МІКРОЕКОНОМІКА, МАКРОЕКОНОМІКА). 

ПОЛІТЕКОНОМІЯ 
 

Навчальний посібник підготовлений 

згідно з вимогами освітньої програми для 

підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної фо-

рми навчання галузей знань: 07 «Управління 

та адміністрування», 05 «Соціальні та пове-

дінкові науки», 12 «Інформаційні техно-

логії», спеціальності 072 «Фінанси, банків-

ська справа та страхування», 073 «Менедж-

мент», 076 «Підприємництво, торгівля та бі-

ржова діяльність», 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні 

відносини», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». 

Містить два змістові модулі: «Загальні засади економічного 

розвитку суспільства» та «Загальні основи ринкової економіки». 

Кожна тема включає план вивчення теми; логічно-тезовий виклад 

питань для розгляду на лекції; коментар до питань, які винесені 

на самостійне опрацювання; термінологічний словник; тести, за-

питання та завдання для контролю та список рекомендованої лі-

тератури. 

Буде корисним усім, хто цікавиться економічною теорією. 

ISBN 978-966-337-473-4 

 

  



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ПОЛІТЕКОНОМІЯ, 

МІКРОЕКОНОМІКА, МАКРОЕКОНОМІКА). 

МІКРОЕКОНОМІКА 
 

Навчальний посібник підготовлений 

згідно з вимогами освітньої програми для 

підготовки здобувачів вищої освіти пер-

шого (бакалаврського) рівня денної та за-

очної форм навчання галузей знань 07 

«Управління та адміністрування», 05 «Со-

ціальні та поведінкові науки», 12 «Інфор-

маційні технології», спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхуван-

ня», 073 «Менеджмент», 076 «Підприєм-

ництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 056 

«Міжнародні економічні відносини», 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» та програми обов’язкової навчальної ди-

сципліни «Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, ма-

кроекономіка)», затвердженої Вченою радою Університету ДФС 

України, пр. № 4 від 24.10.2016. 

Він містить один змістовий модуль «Мікроекономічний рі-

вень господарювання». Кожна тема включає план вивчення теми; 

логічно-тезовий виклад питань для розгляду на лекції; коментар 

до питань, які винесені на самостійне опрацювання; терміно-

логічний словник; тести, запитання та завдання для контролю. У 

списку рекомендованих джерел – підручники, навчальні посіб-

ники, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів. 

Буде корисним усім, хто цікавиться економічною теорією. 

ISBN 978-966-337-479-6 

  



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ПОЛІТЕКОНОМІЯ, 

МІКРОЕКОНОМІКА, МАКРОЕКОНОМІКА). 

МАКРОЕКОНОМІКА 
 

Навчальний посібник підготовлений 

згідно з вимогами освітньої програми для 

підготовки здобувачів вищої освіти пер-

шого (бакалаврського) рівня денної та за-

очної форм навчання галузей знань 07 

«Управління та адміністрування», 05 «Со-

ціальні та поведінкові науки», 12 «Інфор-

маційні технології», спеціальності 072 «Фі-

нанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова ді-

яльність», 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні від-

носини», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та 

програми обов’язкової навчальної дисципліни «Економічна теорія 

(політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)», затвердженої 

Вченою радою Університету ДФС України, пр. № 4 від 24.10.2016. 

Посібник містить два змістовних модулі: «Функціонування 

національної економіки та економічне зростання» і «Теоретичні 

основи світової економіки».  

Кожна тема включає план вивчення теми; логічно-тезовий ви-

клад питань для розгляду на лекції; коментар до питань, які вине-

сені на самостійне опрацювання; термінологічний словник; тести, 

запитання та завдання для контролю. У списку рекоменадованих 

джерел – підручники, навчальні посібники, наукові праці вітчиз-

няних та зарубіжних авторів. 

Буде корисним усім, хто цікавиться економічною теорією. 

ISBN 978-966-337-481-9 

 

 

  



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

ОХОРОНА ПРАЦІ 
 

У навчальному посібнику викладені 

правові, нормативно-технічні та організа-

ційні основи охорони праці, основні поло-

ження з безпеки праці, а також основи гі-

гієни праці, виробничої санітарії та по-

жежної безпеки. Він містить теоретичний 

матеріал, питання до самоконтролю, тес-

тові завдання для самостійної підготовки 

студентів, словник основних термінів і по-

нять, перелік рекомендованої літератури. 

Навчальний посібник адаптований до типової навчальної 

програми дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навча-

льних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки Укра-

їни, а також відповідних робочих навчальних програм підготовки 

студентів Університету ДФС України. 

Видання рекомендоване для підготовки фахівців економічного 

та правового спрямування. Крім того, може бути корисним вик-

ладачам та студентам ВНЗ усіх рівнів акредитації, а також пра-

цівникам підприємств, які займаються питаннями безпеки праці. 

ISBN 978-966-337-475-8 
 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 
 

У навчальному посібнику висвітлені те-

оретичні, методичні та практичні аспекти 

функціонування банківської системи з ура-

хуванням світового та вітчизняного досвіду. 

Зміст посібника викладено комплексно. 

Зважаючи на важливу роль банків в еконо-

міці країни, в посібнику розглянуті основні 

питання діяльності банків першого та дру-

гого рівня. 

Для студентів економічних спеціаль-

ностей вищих закладів освіти четвертого рі-

вня акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних 

працівників. 

ISBN 978-966-337-485-7  



                                   Серія «На допомогу студенту УДФСУ» 
 

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Навчальний посібник містить структу-

рований та логічно викладений теоре-

тичний матеріал, підкріплений прикладами, 

контрольні запитання для самоперевірки 

знань, індивідуальні завдання для поглиб-

леного вивчення теми, тестові завдання, 

практичні завдання, кейси та ситуації, які у 

повній мірі сформують систему знань щодо 

діяльності об’єднань підприємств.  

Рекомендовано для студентів усіх 

економічних спеціальностей закладів вищої освіти, магістрів, ас-

пірантів, викладачів та всіх інших осіб, хто виявляє інтерес до те-

орії та практики діяльності об’єднань підприємств. 

ISBN 978-966-337-476-5 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

У навчальному посібнику розглядаються 

питання економіки, планування, організації 

процесів виробництва та управління на підп-

риємстві. Розкривається сутність під-

приємства як основної ланки економіки, роз-

глядаються класифікація підприємств, умови 

конкурентоспроможності, ресурси підприєм-

ства та показники їх використання, еконо-

мічні показники діяльності підприємства 

(витрати, ціни, фінансові результати), питан-

ня управління економічною ефективністю діяльності підприємства.  

Викладені поняття, функції та методи організації процесів 

виробництва та управління, планування діяльності підприємства.  

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів 

освіти четвертого рівня акредитації. 

ISBN 978-966-337-480-2 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

У навчальному посібнику розглянуто 

теоретичні та методологічні засади моде-

лювання економічної безпеки підприємств, 

формування системи захисту і пошуку 

шляхів досягнення високого рівня її забез-

печення. Переглянуто історичні переду-

мови забезпечення економічної безпеки на 

макро- та мікрорівнях, зміни між існуючи-

ми рівнями державного управління, а та-

кож формування нових регіональних господарських систем, що 

потребують усвідомлення потреби використання систем мікро-

симуляційного моделювання.  

Розрахований на підготовку фахівців економічного напряму. 

З цією метою охарактеризовано процеси оцінювання, моделю-

вання та прогнозування. Наведено приклади визначення норма-

тивних показників-індикаторів безпеки, встановлення міри їх від-

хилень, експертного опитування (коефіцієнттів вагомості), уза-

гальнюючих показників, економетричного моделювання та тео-

ретико-методологічних засад системного статистичного моде-

лювання і прогнозування рівня розвитку соціально-економічних 

систем, що значною мірою розкрито у навчальному посібнику. 

ISBN 978-966-337-486-4 
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ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

У навчальному посібнику на основі по-

єднання філософсько-релігієзнавчих підхо-

дів автори здійснили комплексний аналіз 

ґенези, основних компонентів, духовних та 

матеріальних проявів християнського світо-

гляду і культури, показали її роль у форму-

ванні західної цивілізації та української іс-

торії. Особливу увагу приділено осмис-

ленню системи християнського знання про 

людину, світ і Бога, розгляду основних мо-

ральних норм та цінностей, вивченню хрис-

тиянських уявлень про суспільство, державу, права людини та перс-

пективи сучасної цивілізації. 

Розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних за-

кладів, усіх, хто цікавиться розвитком вітчизняної та світової хрис-

тиянської культури. 

ISBN 978-966-337-477-2 

 

ФІЗИКА 
 

Навчальний посібник містить необхідні 

відомості для оволодіння основними поняття-

ми сучасної фізики, забезпечення загального 

розвитку світогляду студентів, їх ознайом-

лення з найпоширенішими фізичними яви-

щами, вивчення сучасних уявлень про будову 

матерії та фізичні процеси, а також фізичних 

принципів побудови сучасних ЕОМ. 

Для полегшення сприйняття навчаль-

ного матеріалу максимально скорочено ма-

тематичний апарат, приділено увагу фізичному змісту понять, явищ 

і законів. Усе це сприяє при обмеженому обсязі часу на вивчення 

дисципліни якісно оволодіти основними поняттями, явищами і за-

конами фізики при незмінній програмі з фізики. 

Для студентів ННІ інформаційних технологій Національного 

університету державної фіскальної служби України. 

ISBN 978-966-337-488-8 
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ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
 

Навчальний посібник покликаний до-

помогти студентам опанувати знання з те-

орії трудового права, чинного законо-

давства щодо регулювання трудових від-

носин та відносин, тісно пов’язаних з ни-

ми. Представлений матеріал викладено за 

допомогою прийомів логіко-графічного 

структурування. Оформлення логіко-

графічних схем забезпечує сприйняття, ро-

зуміння, запам’ятовування для подальшого 

відтворення на основі гештальту (образу фігури). 

Викладений матеріал супроводжується термінологічним слов-

ником, тематикою творчих робіт, завданнями для перевірки знань, 

рекомендованою літературою. Студентам для самоконтролю про-

понуються вправи з нормативними актами, тести, кросворди, скан-

ворди, ситуаційні завдання тощо. З метою ефективного проведення 

самоконтролю рекомендується використовувати модель оцінки 

знань «Таксономія Блюма». Матеріли посібника дозволяють сфор-

мувати практичні навички у сфері застосування трудового законо-

давства України, з цією метою у посібнику пропонуються рольові 

ігри, складені на основі реальних життєвих ситуацій. 

Для студентів, курсантів, викладачів, аспірантів, практичних 

працівників, спеціалістів з кадрових питань, а також усіх, хто ціка-

виться проблемами трудового права. 

ISBN 978-966-337-493-2 
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ЕNGLISH FOR LAW AND COMMUNICATION 
 

This study guide provides comprehensive 

material for the studies of legal English, 

including training exercises, the topics for the 

projects and informational resources, printed 

texts, audio and video texts necessary for 

teaching English oral monologic production 

to Law students. It enables the intermediate 

learners to understand and use legal English 

in international oral communication while 

working in state and private institutions. The 

coursebook is assigned to university students who study legal English 

as part of their non- philology study programmes and other learners 

who have a special interest in legal English and need to use it for their 

studies or work. 

ISBN 978-966-337-500-7 

 

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ 
 

Тематичний зміст навчального по-

сібника дає можливість отримати системні 

знання щодо розуміння сутності та видів 

експортно-імпортних операцій, оціню-

вання сучасного стану експортно-імпорт-

ної діяльності України; особливостей регу-

лювання експортно-імпортних операцій; 

форм входу на зовнішній ринок; організа-

ції та технології міжнародних перевезень; 

укладання та виконання експортно-

імпортних угод; страхування ризиків в ек-

спортно-імпортній діяльності; проведення економічного аналізу 

експортно-імпортних операцій й визначення їх ефективності. 

Буде корисним для студентів економічних спеціальностей, 

аспірантів, викладачів, фахівців-практиків у сфері експортно-

імпортної діяльності. 

ISBN 978-966-337-502-1 
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ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА 
 

Навчальний посібник охоплює основні 

теми дисципліни «Фінансова статистика». З 

його допомогою студенти матимуть змогу 

опанувати необхідний теоретичний матеріал 

із запропонованих тем і виробити практичні 

уміння та навички обробки статистичної ін-

формації у фінансовій сфері економіки. 

Видання розраховане на студентів 

економічних спеціальностей вищих нав-

чальних закладів, аспірантів, викладачів, 

широкого кола фахівців фінансової сфери. 

ISBN 978-966-337-501-4 
 

 

ОСНОВИ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

У навчальному посібнику викладено 

основні принципи навчання студентів і 

курсантів основ тактичної медицини. 

Розглянуто сучасні підходи з організації 

ліквідації або часткової ліквідації наслідків 

будь-яких травм. Описано та розкрито ос-

новні завдання й вимоги щодо надання 

медичної допомоги і проведення евакуацій 

з міст катастроф або поля бою. 

Розроблено відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки здобува-

чів вищої освіти першого бакалаврського рівня за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізація «Тактичне забез-

печення правоохоронної діяльності», у контексті кафедральної 

теми «Формування спеціальних професійних якостей працівників 

правоохоронних органів». Ґрунтується на нормативно-правовій 

базі України, літературних джерелах зарубіжних та вітчизняних 

дослідників, багаторічному досвіді викладання дисципліни та 

останніх надзвичайних ситуаціях у країні. 

Призначено для студентів і курсантів, які не мають профіль-

ної освіти. 

ISBN 978-966-337-506-9 
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АУДИТ 
 

Навчальний посібник розкриває існу-

ючий в Україні порядок організації та ме-

тодики проведення аудиту з урахуванням 

внесених змін Законом України «Про ау-

дит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», який набрав чинності з 

01.10.2018, та «Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг в 

редакції 2016–2017 років». 

У навчальному посібнику розглянуті організаційні зміни ві-

дповідно до Закону України та інших нормативних актів, теоре-

тичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриті найваж-

ливіші організаційно-методичні особливості проведення аудиту, 

що є важливою умовою забезпечення високого рівня професійної 

підготовки фахівців напряму «Облік та оподаткування» з форму-

вання у них глибоких теоретичних знань та практичних навичок з 

методики аудиту. 

У ньому детально висвітлені теоретичні основи та методика 

проведення аудиту за окремими об’єктами. Кожна тема структу-

рована за однаковими складовими, що включають методичні реко-

мендації, методичні поради до вивчення теми окремо за кожним 

питанням, плани практичних занять, питання для самостійного ви-

вчення, завдання для самостійної роботи, теми рефератів.  

ISBN 978-966-337-507-6 
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ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 
 

 

Збірник вправ та задач підготовлено 

відповідно до програми навчальної дисцип-

ліни «Вища та прикладна математика».  

Він містить вправи та задачі з еконо-

мічним та податковим змістом та є про-

довженням навчального посібника «Вища 

та прикладна математика». 

Рекомендований студентам денної та 

заочної форми навчання економічних спе-

ціальностей вищих навчальних закладів та коледжів. 

ISBN 978-966-337-508-3 

 

 

ПІДГОТОВКА ОЗБРОЄННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ 

ДО БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Навчальний посібник розроблено від-

повідно до програми підготовки офіцерів 

запасу з військово-облікової спеціальності 

«Бойове застосування механізованих з’єд-

нань, військових частин і підрозділів» 

У навчальному посібнику розгляда-

ються питання щодо підготовки стрілець-

кої зброї та комплексу озброєння бойових 

машин механізованого взводу на БМП (БТР) 

до бойового застосування. 

Призначений для підготовки курсантів вищих військових 

навчальних закладів, командирів механізованих підрозділів, сту-

дентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу 

за спеціальністю 021000 «Бойове застосування механізованих 

з’єднань, військових частин і підрозділів» у закладах вищої осві-

ти України. 

ISBN 978-966-337-510-6  
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МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 
 

У навчальному посібнику висвітлені 

теоретичні, методичні та практичні пи-

тання міжнародних розрахунків та валю-

тних операцій з урахуванням світового та 

вітчизняного досвіду. Зміст посібника 

охоплює практичні питання у контексті 

інтересів усіх учасників міжнародних ро-

зрахунків та валютного ринку. Проте, 

зважаючи на провідну роль у цій сфері 

банків, основні питання механізму прове-

дення міжнародних розрахунків та валют-

них операцій розглядаються з їхніх позицій. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчаль-

них закладів четвертого рівня акредитації, аспірантів, викладачів, 

наукових працівників, практиків у сфері банківської діяльності.  

ISBN 978-966-337-509-0 

 

 

ТЕОРІЯ СУДОВИХ ДОКАЗІВ 

(у таблицях та схемах) 
 

Навчальний посібник спрямований 

на формування у здобувачів вищої освіти 

розуміння базових теоретичних, процесу-

альних та організаційних засад криміна-

льного процесуального доказування як рі-

зновиду пізнавальної діяльності. 

Викладені положення теорії доказу-

вання будуть корисними не тільки для 

здобувачів вищої освіти, а й стануть у на-

годі викладачам вищих навчальних закла-

дів, аспірантам, працівникам правоохоронних органів, суддям та 

іншим фахівцям, діяльність яких пов’язана з доказами та доказу-

ванням у кримінальному проваджені. 

ISBN 978-966-337-521-2 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ЗА МЕТОДОМ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ 
 

Фізичне виховання у ВНЗ спрямова-

не на удосконалення фізичного розвитку і 

міцного здоров’я. 

Ідея колового тренування полягає у 

злитому виконанні вправ, розміщених по 

колу або периметру спортивної зали. 

Основу методики колового трену-

вання становить багаторазове повторення 

запланованих фізичних вправ за умови то-

чного дозування навантаження й чергу-

вання з відпочинком. 

У навчальному посібнику викладено основні принципи орга-

нізації навчальних занять з фізичного виховання за методом коло-

вого тренування. 

Призначений викладачам та студентам для покращення роз-

витку фізичної підготовки на заняттях з фізичного виховання. 

ISBN 978-966-337-519-9 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

У навчальному посібнику узагальне-

но основні положення теорії інноватики та 

особливості управління інноваційними 

процесами на рівні підприємства. 

Крім теоретичного матеріалу, який 

подається у вигляді структурно-логічних 

схем і таблиць, до кожної теми додаються 

питання для самоконтролю знань, теми для 

самостійного опрацювання, теми індивіду-

альних науково-дослідних завдань, тестові 

завдання, список рекомендованих джерел. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та ви-

кладачів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями управління 

інноваційними процесами на рівні підприємства. 

ISBN 978-966-337-515-1,    ISBN 978-83-950152-9-8 (e-BWN) 
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СТАТИСТИКА 
 

Навчальний посібник підготовлено 

на основі робочої програми дисципліни 

«Статистика». Розглянуто теоретичні і ме-

тодичні основи збору статистичної інфор-

мації, розрахунку та аналізу статистичних 

показників для вивчення закономірностей 

соціально-економічних явищ і процесів. 

Найважливіші положення подано у 

вигляді рисунків, таблиць, формул. Міс-

тить типові задачі з прикладами їх розв’я-

зання, питання, завдання та тестові завдання для самоконтролю. 

Розраховано на студентів, здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання, слуха-

чів навчальних закладів з надання другої економічної освіти, слу-

хачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, держав-

них службовців, працівників органів державної статистики. Буде 

корисний працівникам державних установ, банків, підприємни-

цьких структур і маркетингових служб, викладачам та аспірантам 

економічних вишів. 

ISBN 978-966-337-523-6 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

(у питаннях та відповідях) 
 

Навчальний посібник спрямований на 

поглиблене вивчення призначення та про-

ведення судової експертизи; опанування 

здобувачами вищої освіти теоретичних ос-

нов застосування методів проведення су-

дової експертизи; набуття знань та фор-

мування практичних навичок при вирішенні 

відповідних завдань, що пов’язані з судо-

вою експертизою. 

Буде корисним не тільки для здобувачів вищої освіти, а й 

стануть у нагоді викладачам вищих навчальних закладів, аспіран-

там, працівникам правоохоронних органів та іншим фахівцям, 

діяльність яких пов’язана з призначенням та проведенням судо-

вих експертиз. 

ISBN 978-966-337-513-7 

 

 

РУЧНИЙ ПРОТИТАНКОВИЙ ГРАНАТОМЕТ  

РПГ-7 (РПГ-7Д) 
   

У навчальному посібнику розглянуто 

питання щодо призначення, бойових влас-

тивостей, будови, розбирання та збирання, 

підготовки до бойового застосування, по-

рядку вивірки прицільних пристосувань, 

порядку обслуговування і ремонту та пра-

вил стрільби з ручного протитанкового гра-

натомета РПГ-7 (РПГ-7Д). 

Розраховано на курсантів та студен-

тів, які навчаються на кафедрі військової 

підготовки за спеціальністю «Бойове застосування механізованих 

з’єднань, військових частин і підрозділів, ВОС-021000» за про-

грамою підготовки офіцерів запасу.  

ISBN 978-966-337-528-1 
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КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
  

Навчальний посібник спрямований на 

формування комплексу теоретичних знань, 

вмінь та практичних навичок студентів що-

до сутності контролінгу, його значення та 

місця у плануванні та організації роботи 

підприємства.  

У ньому послідовно і в доступній 

для розуміння та засвоєння студентами фо-

рмі розглядаються складні питання, пов’я-

зані з класифікацією видів та об’єктів кон-

тролінгу, методики розрахунку основних показників витрат, ви-

значення основ бюджетування та управлінського обліку на стра-

тегічному та оперативному рівнях управління сучасним підпри-

ємством. 

Розрахований для підготовки здобувачів профільних еко-

номічних закладів вищої освіти першого (бакалаврського) та дру-

гого (магістерського) рівнів усіх форм навчання  

ISBN 978-966-337-512-0 

 

ОСНОВИ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
  

Навчальний посібник базується на 

нормативно-правовій базі України і літера-

турних джерелах зарубіжних та вітчизня-

них дослідників, багаторічному досвіді ви-

кладання дисципліни, що дає змогу вико-

ристовувати його у навчальному процесі 

закладів вищої освіти правоохоронних 

структур та системі службової підготовки 

правоохоронців. 

Засвоєння запропонованого матеріалу 

у визначеній послідовності та обсязі дасть можливість набути 

якісної базової підготовки у всіх правоохоронних структурах, що 

зумовить зростання рівня кваліфікації та іміджу правоохоронця. 

ISBN 978-966-337-536-6 
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ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
 

Навчальний посібник містить теоре-

тичний і фактологічний матеріал для про-

ведення лекційних занять з дисципліни 

«Психологія управління» відповідно до 

робочої програми навчальної дисципліни 

за напрямом підготовки «Менеджмент». 

Видання буде корисним для широко-

го загалу читачів: слухачів, студентів ви-

щих закладів освіти, які вивчають курси 

«Державне управління», «Конфліктологія 

та психологія управління», «Менеджмент 

організацій», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», 

магістрів, аспірантів, викладачів, а також економістів, менедже-

рів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських 

організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.  

ISBN 978-966-337-533-5 

 

DEUTSCH UND WIRTSCHAFT 
 

Навчальний посібник розроблений для 

студентів економічних спеціальностей, які 

вивчають німецьку мову. Ретельно підібра-

ний матеріал допоможе студентам оволодіти 

термінологією та вивчити ідіоматичні вира-

зи мови фахового спілкування, розвинути та 

поглибити навички усного та писемного мо-

влення, застосовувати здобуті у процесі ви-

вчення німецької мови професійні та кому-

нікативні навички для більш ефективного 

вирішення ситуативних проблем економічного спрямування. Від-

значається доступністю, аргументованим рівнем складності, від-

повідності навчальній програмі, розподілом матеріалу на блоки 

згідно з дидактичною метою. 

Навчальний посібник рекомендований для використання на 

практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивіду-

альної роботи. 

ISBN 978-966-337-535-9 
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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ  
  

Навчальний посібник має на меті 

сформувати проектне мислення у менед-

жерів і фінансистів, скерувати його у 

їхній практичній діяльності не на ретро-

спективний аналіз і управління корпора-

тивними фінансами, а на зміни і перспек-

тиву в економічних системах різної конфі-

гурації. Для цього у навчальному посібни-

ку окреслена певна нова система знань, 

пов’язаних здебільшого із фінансово-еко-

номічним плануванням і контролем проектів на стику економіки, 

фінансів та проектного менеджменту.  Особливістю цього видан-

ня є його прикладний характер, що проявляється у розгляді ре-

альних проектних ситуацій і документів, поданих як додатки. 

Призначений для здобувачів вищої освіти управлінських і фінан-

сових спеціальностей.  

ISBN 978-966-337-525-0  

 

 

ОСНОВИ КІНОЛОГІЇ 
  

Навчальний посібник базується на 

нормативно правовій базі України і літе-

ратурних джерелах зарубіжних та вітчиз-

няних дослідників, багаторічному досвіді 

викладання дисципліни, що дає змогу ви-

користовувати його у навчальному проце-

сі закладів вищої освіти правоохоронних 

структур, системі службової підготовки 

правоохоронців. 

Засвоєння запропонованого матеріалу 

з кінології у визначеній послідовності та обсязі надасть можливість 

створити якісну базову підготовку в усіх правоохоронних структу-

рах, що, у свою чергу, приведе до зростання рівня кваліфікації та 

іміджу правоохоронця. 

ISBN 978-966-337-541-0 
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UML. УНІФІКОВАНА МОВА МОДЕЛЮВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

У навчальному посібнику розгляну-

то об’єктно-орієнтована графічна мова 

моделювання UML, яка використовується 

на етапі аналізу та проектування інфор-

маційних систем з використанням діаграм 

і безпосередньо мова програмування. Зо-

крема, представлено концептуальне прое-

ктування мовою UML на основі специфі-

кацій діаграм, рекомендацій та прикладів 

їх побудови; проблеми, методології та ме-

тоди генерації вихідних текстів програм з візуальних моделей 

проекту; технологію моделювання за допомогою CASE-пакета 

Rational Software Architect IBM. 

Перевагою цього видання є наявність лабораторних робіт з 

реалізації «Наскрізного індивідуального проекту» на основі інди-

відуального об’єкта дослідження при вивченні різних навчальних 

дисциплін. Для закріплення матеріалу кожен розділ завершується 

тестом закритого типу. 

Призначений для студентів та викладачів, які здійснюють 

підготовку за спеціальностями на базі інформаційного моделю-

вання з використанням CASE-засобів об’єктно-орієнтованого 

аналізу та проектування на UML.  

ISBN 978-966-337-544-1 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМАНДИРА 

МЕХАНІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

Навчальний посібник являє собою 

узагальнений довідковий матеріал, який 

застосовуються у практичній роботі ко-

мандира механізованого відділення з ор-

ганізації бою (тактичних дій) в різних 

умовах обстановки.  

Розділи навчального посібника роз-

роблені відповідно до вимог Бойового 

статуту механізованих і танкових військ 

Сухопутних військ (наказ Командувача 

СВ ЗС України від 25.05.2016 № 238), настанов, рекомендацій 

ГШ ЗС України з урахуванням бойового досвіду дій військовос-

лужбовців ЗС України за період 04.2014‒08.2018 рр. 

Призначений для курсантів факультету податкової міліції, 

громадян України, які навчаються за програмою офіцерів запасу, 

слухачів та викладачів кафедри військової підготовки УДФС 

України, інших закладів вищої освіти Міністерства оборони 

України. 

ISBN 978-966-337-531-1  

 

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ 
 

У навчально-методичному посібнику 

містяться рекомендації щодо опрацюван-

ня тем з навчальної дисципліни «Історія 

держави і права України», починаючи від 

найдавніших часів до сьогодення. Він мі-

стить правові джерела різних часів істо-

ричного розвитку держави на території 

сучасної України.    

Матеріал подано відповідно до на-

вчальної програми з дисципліни «Історія 

держави і права України», розробленої на кафедрі теорії, історії 

права і держави та конституційного права Університету держав-

ної фіскальної служби України.  
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Навчально-методичний посібник побудовано за модульним 

принципом і відповідає вимогам Європейської кредитно-транс-

ферної системи навчання студентів-бакалаврів.  

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а та-

кож на широкий загал читачів, які цікавляться історією держав-

ного й правового розвитку України. 

ISBN 978-966-337-545-8  

 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

Навчальний посібник включає де-

сять тем, до кожної пропонується мета; 

компетентності, які необхідно сформува-

ти; термінологічний словник; план ви-

вчення теми, логічно-тезовий виклад пи-

тань для розгляду на лекції та самостійно-

го опрацювання; список рекомендованих 

джерел; тренінг для закріплення отрима-

них знань; тести для підсумкової контро-

льної роботи; бібліографічний опис.  

Призначений для студентів, які здобувають ступінь вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми 

навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»; га-

лузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Між-

народне право»; галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальнос-

ті 262 «Правоохоронна діяльність», а також буде корисним магіс-

трам, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, які викла-

дають економічні та правничі дисципліни. 

ISBN 978-966-337-546-5  

 

 


