
Шановні читачі! 

До вашої уваги пропонуємо видання 

подарованої літератури, які надійшли до бібліотеки. 

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. 
 

 

На варті митних рубежів. Митна справа на 

Слобожанщині: 1870-1992-2000. – Харків : 

Каравелла. – 2000. – 208 с. 

Літопис 340-річного шляху становлення та 

розвитку митниць Східного регіону України 

(Слобожанщині), побудований на достовірних 

матеріалах та архівних документах ХVII-XX ст., 

містить цікаві відомості  часів різновладдя та 

сучасності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники митних установ 

Слобожанщини : 1660–1870–1992–2000/ ред. 

рада : О. Н. Ярмиш, О. М. Головко, П. В. Пашко 

та ін [та ін.]. –Харків : Каравела,2 000. – 206с. : 

іл. – (Серія «Митна справа на Слобожанщині»).  

 

Цей том серії «Митна справа на 

Слобожанщині» містить відомості про основні віхи 

життя та діяльності керівників  митних установ  

Слобідської України, знайомить з історією митної 

справи на Слобожанщині з 1660 р. до цього часу. 
 

 

 

 

 

 

 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/40305/source:default


Впровадження та розвиток митної 

системи на півдні України (остання чверть 

XVIII-перша половина XIX століття) : збірник 

документів та матеріалів / ред. колегія : П. П. 

Падун, П. В. Пашко [та ін.]. – Дніпропетровськ 

: АМСУ, 2001. – 465 с. 

Цей випуск серії присвячується історії 

створення митної мережі на півдні України. 

Документи та матеріали розкривають різні 

аспекти становлення  та розвитку митної справи 

на теренах Української держави. 

 

 

 

 

Митний контроль та митне оформлення : 

навч. посіб. / ред. : М. М.Каленський, П. В. Пашко 

; упоряд. : Л. С. Бакуменко, ; Держ. митн. служба 

України. – К. :Знання, 2002. – 284 c. – (Сер. «Митн. 

справа в Україні»).  

Розглянуто основні питання і типовий 

порядок митного контролю і митного оформлення 

товарів та інших предметів, що переміщуються через 

митний кордон України, а також питання тарифного і 

нетарифного регулювання зовнішньо-економічної 

діяльності в Україні. Викладено особливості митного 

контролю за товарами, що переміщуються морським 

транспортом, за переміщенням енергоносіїв 

трубопровідним транспортом.  

 

 

Регулювання митної справи: підручник 

[для студ. вищих навч. закл.] / Бережнюк І. Г., 

Булюк В. В., Войцещук А. Д. та ін.: за ред. А. Д. 

Войцещука. – Хмельницький : Інтрада, 2007. – 

312 с. 

У видання увійшли матеріали, які визначають 

основні засади здійснення митної справи в Україні 

та охоплюють найважливіші питання діяльності 

митних органів. При підготовці посібника були 

використані нормативно-правові акти, роз'яснення 

ДМСУ, ДПСУ, Мін'юсту та інших державних 

органів. 

 



 

 

Пояснення до Української класифікації 

товарів зовнішньоекономічної діяльності 

(Пояснення до УКТЗЕД) : офіційне видання / 

Державна митна служба України. – К. : 

Держзовнішінформ, 2004. – Т. 1, Розд. I-IV, Групи 

1-29. – 487с. 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення до Української класифікації 

товарів зовнішньоекономічної діяльності 

(Пояснення до УКТЗЕД) : офіційне видання / 

Державна митна служба України. – К. : 

Держзовнішінформ, 2004. -Т. 2, Роз. VI-ХI, Групи 

30-63. – 462 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення до Української класифікації 

товарів зовнішньоекономічної діяльності 

(Пояснення до УКТЗЕД) : офіційне видання / 

Державна митна служба України. – К. : 

Держзовнішінформ, 2004. – Т. 3, Розд. ХII-ХVI, 

Групи 64-84. – 446 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Пояснення до Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (Пояснення до УКТЗЕД) : 

офіційне видання / Державна митна служба 

України. – К. : Держзовнішінформ, 2004. – Т. 

4, Розд. ХVI-ХХI, Групи 85-97. – 300 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телячий Ю. В. Українська літературно-

мистецька інтелігенція в національно-

культурному відродженні (1917-1921 рр.) : 

монографія / Ю. В. Телячий ; наук. ред. В. М. 

Даниленко – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 599 

с.  

У монографії висвітлюєтся внесок 

представників літературно-мистецької інтелигенціі 

у розвиток національно-культурного будівництва в 

роки Української революції (1917-1921). 

 

 

 

 

 

 

Київ – 1913. Перша Російська Олімпіада / 

С. Н. Бубка, М. М. Булатова. – К.:Олімп. літ., 

2013. – 232 с. – ілюстр. 

У цій книжці глибоко і всебічно висвітлені дві 

знакові події вітчизняної історії, які відбулися 100 

років тому – проведення в місті Києві1913 року 

потужної Всеросійської виставки і приуроченої до 

неї Першої Російської Олімпіади. У книжці 

висвітлено Київське спортивнее життя на початку 

ХХ сторіччя. 

 

 

 

 



Бубка С. Н. Олімпійське сузір’я 

України : тренери / С. Бубка, М. 

Булатова. – К. : Олімпійська 

література, 2011. – 251 с. : ілюстр. 

 

Видання пропонують екскурс в 

історію досягнень українських 

спортсменів і тренерів в олімпійському 

спорті, починаючи з 1952 р. Для 

фахівців у галузі фізичного виховання і 

спорту, освіти, а також широкого 

загалу читачів. 
 

 

 

Олимпийские игры (1896-1972) / М. М. 

Булатова, С. Н. Бубка, В. Н. Платонов. – К. : 

Олимп. лит., 2012. – Т.1. – 496с. 

В книге изложены события, ход и итог 

соревнований игр Олимпиад (1896-1072 гг.) и 

зимних Олимпийских игр (1924-1972) представлена 

информация о выдающихся личностях 

международного олимпийского движения, 

политических и экономических проблемах, 

сопутствующих Играм. 

 

 

 

 

ІІ Юнацькі Олімпійські Ігри Нанкін – 

2014 /Булатова, М. М. Ермолова, В. М. 

Радченко, Л. О Рудковська. – К. : Національній 

Олімпійський Комітет України, 2014. – 64 с. 

 У навчальному посібнику розкрито 

особливості підготовки і проведення ІІ Юнацьких 

Олімпійських Ігор. Посібник знайомить із 

символами, церемоніями та організацією ігор; 

видами спорту, що увійшли до олімпійської 

програми; календарем олімпійських змагань; 

унікальними спортивними спорудами; історією та 

сьогоденням Китайської Народної Республіки та 

міста організатора ігор – Нанкіна.  

 

 

 

 



Олімпійці розмовляють 

англійською. Ч. 3 : Спеціальна 

лексика / авт. кол. : М. М. 

Булатова та ін. – К. : Національний 

олімпійський комітет України, 

2011. – 336 с. : ілюстр. 

 

Розмовник для спортсменів і 

тренерів, які готуються відвідати 

англомовні країни. Він допоможе їм 

не вдаватися до послуг перекладача, 

щоб порозумітися та зорієнтуватися у 

різних ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 Сultural heritage of Ancient Greece 

and the Olympic Games / M. Bulatova, S. 

Bulanova, S. Bubka. – K. : Olimpic 

literature, 2013. – 408 р. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olympic Games (1896-1972) / 

Bulatova M., Bubka S., Platonov V. – K. 

Olympic literature, 2013. – 496 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


