Запрошуємо переглянути
віртуальну виставку-огляд

«Митна справа в Україні»
до Міжнародного дня митника
(26 січня)

Шановні читачі!
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.

Митний кодекс України: станом на 2 вересня 2019 р. (відпов. офіц.
текстові). – Київ: Право, 2019. – 428 с.
Станом на 2 вересня 2019 р.

Науково-практичний коментар Митного кодексу України: станом
на 11 липня 2014 р. / авт. кол. А. І. Суббот, Т. О. Мацелик,
В. М. Вишновецький. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 664 с.
Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з
урахуванням останніх змін та доповнень станом на липень
2014 року.

Митне регулювання в Україні: Митний кодекс України.
Законодавство: офіційний текст Кодексу зі змінами та допов.
станом на 10 вересня 2012 року / уклад.: В. С. Ковальський,
О. С. Демський. – Київ: Юрінком Інтер, 2012. – 424 с.
У збірнику наведено Митний кодекс України (прийнятий
13 березня 2012 року), а також нормативно-правові акти, що
регулюють митні правовідносини.

Митне право: навч. посіб./
В. В. Чмелюк, І. П. Петрова [та
І. П. Петрової; Ун-т держ. фіскал.
УДФСУ, 2020. – 470 с. – (Серія
Україні», т. 140).

О. П. Рябченко, В. Я. Мацюк,
інш.] ; за заг. ред. к.ю.н.
служби України. – Ірпінь: ВПЦ
«Податкова та митна справа в

Навчальний посібник розкриває суспільні відносини, які
виникають у процесі переміщення через митний кордон України
товарів, предметів і транспортних засобів, а також правові
категорії, наукові погляди та концепції, характерні для науки
митного права.

Митна статистика України: навч. посіб./ Пашко П. В.,
Ушаков О. Ю., Краєвський В. М., Паянок Т. М. [та інш.]; Ун-т
держ. фіскал. служби України. – Ірпінь: ВПЦ НУДПСУ, 2020. –
380 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 135)
Навчальний посібник є результатом практичної роботи працівників
Департаменту митних інформаційних технологій та статистики
Державної митної служби України та професорсько-викладацького
колективу УДФСУ. Навчальний посібник охоплює основні теми
дисципліни «Митна статистика» та надає змогу опанувати
необхідний теоретичний матеріал із запропонованих тем і виробити
практичні уміння та навички обробки статистичної інформації у
митній справі.

Модернізація податкової і митної політики в інституціональному
забезпеченні розвитку економіки України: монографія /
К. О. Ващенко, П. В. Пашко, С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко [та ін.] ;
за наук. Ред. д.е.н., проф. П. В. Пашка, д.е.н., проф. С. В. Онишко;
Ун-т ДФС України. – Ірпінь: ВПЦ УДФСУ, 2020. – 518 с. – (Серія
«Податкова та митна справа в Україні», том 129).
У монографії проблематику податкової і митної політики,
спрямовану на забезпечення розвитку економіки України,
розглянуто крізь призму використання та модернізації
інституціонального інструментарію. Розглянуто особливості
інституціональних підходів у формуванні фіскального простору та
регулюванні фінансових потоків.

Митна наука. Анотований покажчик результатів наукових
досліджень (2009–2018)=Таможенная наука; Customs Science :
наук.-інформ. вид.: у 2 т., Т. 1 (2009–2014 рр.)/ О. С. Нагорічна,
І. В. Несторишен, Л. Р. Прус, Фрадинський О. А. та [інш.]; за заг.
ред. О. С. Нагорічної. – Хмельницький:НДІ ФП УДФСУ, 2019. –
513 с. (укр., рос., англ. мовами). – (Серія «Податкова та митна
справа в Україні», т. 138).
Покажчик містить основні відомості про проведені наукові
дослідження у 2009–2018 роках, що виконувались Державним
науково-дослідним інститутом митної справи, Науково-дослідним
центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної
політики УДФСУ України.

Митна наука. Анотований покажчик результатів наукових
досліджень (2009–2018)=Таможенная наука; Customs Science :
наук.-інформ. вид.: у 2 т., Т. 2 (2015–2018 рр.)/ О. С. Нагорічна,
І. В. Несторишен, Л. Р. Прус, Фрадинський О. А. та [інш.];за заг.
ред. О. С. Нагорічної. – Хмельницький: НДІ ФП УДФСУ, 2019. –
472 с. (укр., рос., англ. мовами). – (Серія «Податкова та митна
справа в Україні», т. 138).
Покажчик містить основні відомості про проведені наукові
дослідження у 2009–2018 роках, що виконувались Державним
науково-дослідним інститутом митної справи, Науково-дослідним
центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної
політики УДФСУ України.

Перспективи розвитку системи податкових та митних експертиз в
Україні: концептуальний підхід / Сушкова О. Є., Ємець А. В.,
Пунда О. О., Єфіменко Л. Л., Борейко Н. М. та ін.; за заг. ред.
О. Є. Сушкової. Ірпінь: ФОП Мельник А. А., 2019. – 104 с.
Публікацію
підготовлено
в
межах
виконання
НТТР
«Концептуальні засади розвитку системи податкових та митних
експертиз в Україні». У роботі розглянуто заходи щодо
вдосконалення порядку проведення податкових та митних
експертиз в Україні з урахуванням поточних і перспективних
потреб держави.

Митна вартість транспортних засобів: теоретико-методологічні
засади контролю в Україні та міжнародна практика: кол. моногр.;
за заг. ред. Л. Р. Прус, Т. В. Рудої. – Хмельницький, 2018. : ФОП
Мельник А. А., 2018. – 386 с. – (Серія «Податкова та митна справа
в Україні», том 116).
У виданні всебічно проаналізовано основні аспекти здійснення
контролю за правильністю визначення митної вартості
транспортних засобів при ввезенні їх на митну територію України
та недопущення випадків заниження бази оподаткування i
надходжень до Державного бюджету України; проаналізовано
вітчизняну нормативно-правову базу з питань здійснення
контролю за правильністю визначення митної вартості
транспортних засобів в Україні та інше.

Сушкова О.Є.
Митна логістика: навч. посіб./ Ун-т держ. фіскал. служби України:
ВПЦ УДФСУ, 2018. – 266 с. – (Серія «Податкова та митна справа в
Україні», т. 109).
У навчальному посібнику розглянуто основні аспекти управління
міжнародними ланцюгами постачання товарів.

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. – (Серія
«Податкова та митна справа в Україні», т. 100).
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.

Митна статистика України: статистичний довідник / П. В. Пашко,
О. Ю. Ушаков, Т. М. Паянок, Я. О. Остапенко та інш.; Держ.
фіскал. служба України; Ун-т держ. фіскал. служби України. –
Ірпінь: ВПЦ УДФСУ, 2017. – 422 с. – (Серія «Податкова та митна
справа в Україні», т. 97).
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.

Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні
питання та вектори розвитку: монографія / за заг. ред.
І. Г. Бережнюка, ред. кол.: П. В. Пашко, А. І. Крисоватий,
Л. Р. Прус [та ін.] ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т. держ.
фіскальної служби України. – Хмельницький: ФОП Стрихар А. М.,
2017. – 430 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»,
т. 92).
Монографія присвячена всебічному аналізу основних аспектів
функціонування інституту митної вартості в Україні та окресленню
напрямів його реформування.

Гребельник О. П.
Митна справа: підручник. – 5-е вид., онов. та доп. – Київ: ЦУЛ,
2017. – 400 с.
У підручнику розглядається низка проблем, пов’язаних із
функціонуванням митної системи в Україні. Приділено увагу
аналізу митних режимів тощо.

Дейниченко Г. В.
Технічні засоби митного контролю: навч. посіб. у структурнологічних схемах / Г. В. Дейниченко, Н. О. Афукова,
Д. В. Дмитревський; Мін-во освіти і науки України; Харків. держ.
ун-т харчув. та торгівлі. – Харків:ХДУХТ, 2015. – 178 с.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативної
програми дисципліни «Технічні засоби митного контролю».
Матеріали посібника являють собою стисле викладення лекційного
матеріалу з використанням схематичних зображень деяких питань
тем.

Гребельник О. П.
Митна справа: підручник. – 4-е вид., онов. та доп. – Київ: ЦУЛ,
2014. – 472 с.
У підручнику розглядається низка проблем, пов’язаних із
функціонуванням митної системи в Україні. Приділено увагу
аналізу митних режимів тощо.

Шкурупій О. В.
Митна статистика : практикум: навч. посіб./ О. В. Шкурупій, Ю. Ф.
Строчихін, Л. І. Вишневецька. – Київ: ЦУЛ, 2014. – 224 с.
У посібнику в логічній послідовності розкриваються особливості
організації і методології статистики зовнішньої торгівлі в Україні
тощо.

Шершун А. А.
Митні правила в Україні: підручник. / А. А. Шершун. – Харків:
Факт, 2013. – 512 с. – (Асоціація міжнародних автомобільних
перевізників України).
Підручник має рекомендаційний і довідковий характер. У ньому
наводяться основні відомості з питань митної справи, ролі органів
доходів та зборів у системі державного регулювання України з
урахуванням вимог Митного кодексу України, інших законодавчих
та нормативно-правових актів України.

Митні інформаційні технології: навч. посіб./ за ред.. заст. Голови
ДМС України, д.е.н. П. В. Пашка. – Київ: Знання, 2011. – 391 с. –
(Серія «Митна справа в Україні»).
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, програмне забезпечення обміну
даними у відомчій телекомунікаційній мережі.

Гребельник О. П.
Митна справа: підручник. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ:ЦУЛ,
2010. – 472 с.
У підручнику розглядається низка проблем, пов’язаних із
функціонуванням митної системи в Україні. Приділено увагу
аналізу митних режимів тощо.

Святий Матфей. Митар. Апостол. Євангеліст=Святой Матфей.
Мытарь. Апостол. Евангелист=St. Matthew. Tax collector. Apostle.
Evangelist / А. Г. Капустин, С. Д. Судак, П. В. Пашко, Пісной П. Я.
та [ін.]; Держ. митна служба України; [за благословенням
Блаженнішого Володимира митрополита Київ і всієї України];. –
Одеса: АП «Пласке», 2010. – 128 с. – (Серія «Митна справа в
Україні»).
Книга присвячена висвітленню життя святого апостола та
євангеліста Матфея, який був митарем та є святим захисником
митників.

Пашко П. В.
Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації):
монографія / П. В. Пашко; Нац. акад. наук України, Ін-т регіонал.
дослід. ; рец.: Н. А. Мікула, Ю. Є. Петруня, Т. І. Єфіменко. –
Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2009. – 628 с. – (Серія «Митна справа в
Україні»).
Монографія присвячена вирішенню актуальних наукових і
господарських проблем, пов’язаних із забезпеченням митної
безпеки.

Кунєв Ю. Д.
Діяльність митної служби України: проблеми правової організації:
монографія /Держ. митна. служба України; Акад. митної служби
України. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2009. – 242 с.
У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи науки
адміністративного права, зокрема теоретико-методологічні
проблеми та системно-правові основи організації діяльності
митної служби.

Основи митної справи в Україні: підручник/ За ред. П. В. Пашка. –
Київ: Знання, 2008. – 651 с. – (Серія «Митна справа в Україні»).
Детально розглядаються основні режими митного контролю,
порядок митних процедур при переміщенні товарів через митний
кордон України, засоби боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил тощо.

Історія митної справи в Україні: Монографія / К. М. Колесников,
О. В. Морозов, Г. М. Виноградов; За ред. П. В. Пашка,
В. В. Ченцова; вст. слово О. Б. Єгорова. – Київ: Знання, 2006. –
606 с. – (Серія «Митна справа в Україні»).
Розглядається еволюція митної діяльності на території України від
найдавніших часів до сучасності.

Управління в митній службі: Навч. посібник/ Ю. Д. Кунєв,
І. М. Коросташова, А. В. Мазур, С. П. Шапошник; За заг. ред.
Кунєва Ю. Д. – Київ: Центр навчальної л-ри, 2006. – 408 с.
На основі загальних понять науки управління розкриваються
загальні положення управління в митній службі.

