КНИГИ
Митний кодекс України: чинне законод. із змін. та
допов. станом на 3 лютого 2014 р. (відпов. офіц.
текстові). – Київ: ЦУЛ, 2014. – 296 с. – Кодекси
України.
Шифр: 67.302.231 Авторський знак: М66

Митний кодекс України:практичні аспекти:
навч.-метод. посіб./ Держ. фіск. служба України,
Департ. спец. підгот. кінологічного забезп. ДФС;
Ген. прокур. України та інш.; ред. кол.:
А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий,
О. М. Омельчук, П. В. Пашко. – Тернопіль:
ТНЕУ, 2016. – 516 с.
Шифр: 67.302.231 Авторський знак: М66
Видання містить теоретичну і практичну частини, що
ґрунтуються на чинній системі митного права. У
теоретичній частині розкрито нормативні документи.
У практичній частині докладно прокоментовано
особливості застосування норм Митного кодексу України.

Customs Code of Ukraine= Митний кодекс
України. – Kiev: SPC MinRD of Ukraine, 2014. –
400 p.
Шифр: 67.302.231 Авторський знак: С96

Митна справа: навч. посіб.-практикум/ за заг. ред.
проф. О. Є. Кузьміна. – Київ: Каравела, 2014. –
232 с.
Шифр: 65.428 Авторський знак: М66
Навчальний посібник-практикум побудований з
урахуванням положень нового Митного кодексу
України, на основі чіткої логічної схеми
пропонується розгляд практичних питань митної
справи.

Митна справа України: підручник/ Ун-т держ.
фіскал.
служби
України;
П.В.
Пашко,
В. В. Ченцов, Н. В. Мережко та інш.; за заг. ред.
П. В. Пашка. – Ірпінь: ВПЦ УДФСУ, 2017. –
442 с. – Податкова та митна справа в Україні;
Т. 100.
Шифр: 65.428(4Укр) Авторський знак: М66
У підручнику всебічно розглянуто складові
державної митної справи. Значну увагу приділено
тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД,
митному контролю та митному оформленню
товарів, здійсненню митних формальностей при
переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Історія митної справи в Україні: Монографія/
К. М. Колесников, О. В. Морозов, Г. М. Виноградов;
За ред. П. В. Пашка, В. В. Ченцова; Вступне слово
О. Б. Єгорова. – Київ: Знання, 2006. – 606 с. –
(іл., карти). – Митна справа в Україні.
Шифр: 65.428 Авторський знак: І-90
Розглядається еволюція митної діяльності на території
України від найдавніших часів до сучасності.

Дідусенко
П. М.,
Мавродій
Т. С.,
Пахневський С. А., Лисицький О. В. та інш.
Нариси з історії митної справи та митного
законодавства України-Руси/ Під заг. ред.
П. М. Дідусенко. – Київ: Вид-во "Софія А", 2005.
– 634 c.
Шифр: 67.302.231 Авторський знак: Н28
Багато сучасних суспільних явищ мають витоки у
сивій давнині. Знайомство, а тим більше вивчення
національної спадщини допомагає оцінити рівень
розвитку цих явищ на основі історичного підходу,
зробити висновок щодо суттєвості наявних
теоретичних, правових, організаційних, у тому
числі і законодавчих проблем митної справи і митної політики суверенної
України. Навіть спрощений історичний огляд дає можливість визначити
етапи еволюційного процесу основних митно-правових інститутів та в
цілому понятійного апарату, зрозуміти об’єктивність висновку, що митна
справа є однією із важливих ознак державності.
Пашко П. В., Ушаков О. Ю., Паянок Т. М.,
Остапенко Я. О. та інш. Митна статистика України:
статистичний довідник/ Держ. фіскал. служба
України; Ун-т держ. фікал. служби України. –
Ірпінь: ВПЦ УДФСУ, 2017. – 422 с. – Податкова та
митна справа в Україні; Т. 97.
Шифр: 65.428я2 Авторський знак: М66
Статистичний довідник є результатом практичної
роботи
працівників
Департаменту
митних
інформаційних технологій та статистики Державної
митної
служби
України
та
професорськовикладацького колективу Університету державної
фіскальної служби України. У виданні у формі
статистичних таблиць та графіків подано результати діяльності митної
служби України, які відображають динаміку та структуру експортноімпортних операцій, що здійснювали суб’єкти зовнішньоекономічної
діяльності України в 1993–2015 роках.

Митні інформаційні технології: навч. посіб./ за ред.
заст. Голови ДМС України д.е.н. П. В. Пашка. –
Київ: Знання, 2011. – 391 с. – Митна справа в
Україні.
Шифр: 65.428 Авторський знак: М66
У навчальному посібнику висвітлено основні
принципи побудови та вдосконалення Єдиної
автоматизованої
інформаційної
системи
Держмитслужби України, її складові, способи
формування, збереження та передавання даних.
Детально розглядаються програмне забезпечення
митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів ("Інспектор-2006"), програмне
забезпечення обміну даними у відомчій телекомунікаційній мережі. Окремо
наведено відомості про програмні продукти та технології, що застосовуються
для декларування товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Пашко П. В. Митна безпека (теорія, методологія
та практичні рекомендації): монографія/ Нац.
акад. наук України, Ін-т регіонал. дослід. ; рец.:
Н. А. Мікула, Ю. Є. Петруня ,Т. І. Єфіменко. –
Одеса: АТ "ПЛАСКЕ", 2009. – 628 с. – Митна
справа в Україні.
Шифр: 67.302.231 Авторський знак: П22
Монографія присвячена вирішенню актуальних
наукових і господарських проблем, пов’язаних із
забезпеченням
митної
безпеки.
Висвітлені
теоретико-методологічні та прикладні засади
формування та функціонування механізмів митної
безпеки, основні складові митної безпеки, її роль та місце в розвитку
економіки України; запропонована стратегія та заходи щодо реалізації та
забезпечення.

Митна політика та митна безпека України:
монографія/ за заг. ред. д.е.н., проф. П. В. Пашка,
д.е.н., доц. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький:
ПП Мельник А. А., 2013. – 338 с. – Митна справа в
Україні.
Шифр: 67.302.231 Авторський знак: М66
У виданні всебічно досліджуються теоретичні та
практичні засади реалізації митної політики в Україні
на шляху забезпечення митної безпеки, її особливість,
узагальнюється світовий досвід та окреслюються
перспективні напрямки розвитку.
Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної
діяльності: підруч./ Ун-т держ. фіскал. служби
України. – вид. 5-е, переробл. та доповн. – Ірпінь:
ВЦ НУДПСУ, 2019. – 410 с. – Податкова та митна
справа в Україні; Т. 128.
Шифр: 65.428 Авторський знак: Г79
У підручнику на основі законодавчих актів, які
регулюють
зовнішньоекономічні
відносини,
розглядаються
проблеми,
пов’язані
із
зовнішньоторговельною та зовнішньоекономічною
діяльністю підприємств в Україні. Велику увагу
приділено аналізу основних форм здійснення
зовнішньоекономічної діяльності підприємствами:
експортно-імпортним операціям, зустрічній торгівлі як формі виходу
підприємства на зовнішній ринок, орендним операціям. Висвітлено основи
організації та функціонування підприємств з іноземними інвестиціями на
території України.
Ємченко І. В., Закусілов А. П. Методи і технічні
засоби митного контролю. (Електронні ресурси):
Міністерство освіти і науки України як
підручник для студентів вищих навчальних
закладів. – Київ: ЦУЛ, 2007. –432 с. – (Електронні
видання).
Шифр: 65.428 Авторський знак: Є 60
Розглядаються основні засади здійснення митного
контролю і експертних досліджень як складової
технологічної схеми митного контролю.

Сушкова О. Є. Митна логістика: навч. посіб./
Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь:
ВПЦ УДФСУ, 2018. – 266 с. – Податкова та
митна справа в Україні; Т. 109.
Шифр: 65.428 Авторський знак: С91
У навчальному посібнику розглянуто основні
аспекти управління міжнародними ланцюгами
постачання товарів.

Шелухин
Н. Л.
Правовое
обеспечение
использования
транзитного
потенциала
Украины: монография/ Донецький юридичний
інститут. – Донецьк, 2012. – 128 с.
Шифр: 67.302.231 Авторський знак: Ш44
В монографии проанализировано существующее
правовое обеспечение международных транзитных
перевозок, исследованы мировые тенденции
развития перевозок и их транзитной составляющей,
проведён анализ эффективности использования
транзитного потенциала Украины, раскрыты
основные составляющие качества предоставления
услуг в сфере транзитных перевозок.
Мельник О. М. Правовий статус працівника
державної митної служби: монографія. – Ірпінь:
ВЦ НУДПСУ, 2012. – 170 с.
Шифр: 67.302.231 Авторський знак: М48
Монографію присвячено проблемам правового
статусу працівника державної митної служби
України. На основі вивчених наукових праць,
міжнародного досвіду, чинного законодавства
сформульовано
нові
науково
обґрунтовані
пропозиції щодо вдосконалення правового статусу
працівника органів державної митної служби
України.

Customs Scientific journal "Customs"=Таможенный
научный журнал "Таможня"/ Regional Office for
Capacity Building and, Vol. 7, No 2. Customs
Scientific journal Customs=Таможенный научный
журнал Таможня. – 2017. – 174 p.

Ігнатко
Н. В.
Організаційно-правові
основи
становлення системи дізнання митних органів
української держави (середина ХVІІ – початок
ХХІ ст.): монографія. – Київ: Топ Левел, 2017. – 160 с.
Шифр: 67.302.231(4Укр) Авторський знак: І-26
Монографічне дослідження присвячено вивченню
історичних закономірностей становлення й розвитку
інституту дізнання національної митної служби в системі
зв`язків зі становленням і розвитком основних форм
української державності (середина ХVII – початок
ХХІ ст.)
Митна безпека: науковий журнал / Ун-т держ.
фіскальної служби України ; гол. ред
П. В. Пашко. – Ірпінь: УДФСУ. – 168 с., 2017-1.

