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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 
Біобібліографічний покажчик укладено до 60-річчя від дня народження та 

35-річчя наукової дяльності ректора Університету ДФС України, професора, 

доктора економічних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, голови 

редакційної ради низки журналів та серії книг «Податкова та митна справа в 

Україні» і «На допомогу студенту УДФСУ» Пашка Павла Володимировича. 

У біобібліографічному покажчику представлена бібліографія наукових 

праць, опублікованих від 1983 по 2019 рік. До збірника ввійшли монографії, 

підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та 

періодичних видань, автореферати кандидатських і докторських дисертацій, 

захищених під керівництвом П. В. Пашка та добірка фотографій із його 

особистого архіву. 

Основний матеріал видання структуровано за розділами: 

 життєвий і науковий шлях; 

 хронологічний покажчик друкованих праць; 

 автореферати кандидатських і докторських дисертацій, захищених під 

керівництвом П. В. Пашка; 

 перелік видань про життєвий і науковий шлях П. В. Пашка; 

 алфавітний покажчик назв праць; 

 іменний покажчик. 

Праці в покажчику розташовано в хронологічній послідовності, у межах року 

– в алфавітному порядку. Відбір матеріалу до біобліографічного покажчика 

завершено у травні 2019 року. 

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Бібліографічний опис джерел виконано мовою видання. Опис відповідає правилам 

сучасного українського правопису. При укладанні цього видання використано фонди, 

каталоги, картотеки, електронні бази даних Наукової бібліотеки Університету 

державної фіскальної служби України, ресурси мережі Інтернет, а також матеріали, 

надані Пашком П.В.  
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ПАШКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 

Єдине щастя в житті – 

 це постійне прагнення вперед. 
Еміль Золя 

 

«Найважче дається підвищення якості освіти: 

легше побудувати аудиторію, ніж змусити викладачів 

добре читати лекції, самостійно підвищувати свою 

кваліфікацію, «заманювати» студентів на свої лекції 

цікавими, а не силовими методами. Потрібно постійно 

бути на верхівці нових знань, бо вишів багато і студент 

обиратиме той, де йому цікавіше навчитися.» 
П.В. Пашко 

 

Народився Павло Володимирович 9 серпня 1959 року у місті Оренбург 

(Росія) у сім’ї інтелігентів – інженерів-енергетиків. У 1960 році сім’я переїхала 

до міста Новоросійськ. Саме у цьому обрамленому горами мальовничому місті, 

на березі Чорного моря зростав і навчався Павло Володимирович.  

Мама – Лія Дмитрівна, усе життя пропрацювала інженером-

конструктором на цементному комбінаті, а тато – Володимир Павлович був 

науковцем у цементній галузі. 

Вагому роль у вихованні Павла відіграла його бабуся Марія Федорівна, 

яка працювала у школі вчителем біології. Вона водила онука до школи, на різні 

гуртки, возила на екскурсії і завжди була поруч, щоб ділитися своєю мудрістю. 

Коли Павлу Пашку виповнилося сім років, у нього з’явився молодший 

брат. Старший брат завжди опікувався молодшим, допомогав йому, намагався 

проводити з ним якомога більше часу. Це накладало на Павла неабияку 

відповідальність, спочатку за брата, потім, уже в дорослому житті – за 

оточення, надалі – за підлеглих.  

Павло був надзвичайно активною дитиною. Уже в шкільні роки виявився 

неабиякий потенціал юнака, якого неодноразово нагороджували грамотами та 

відзнаками. «Коли я був у восьмому класі, Новоросійськ отримав звання 

«міста-героя», і до нас почали їздити туристи – зокрема, школярі з інших міст. 

Людей, які могли б їх супроводжувати, не вистачало. І тому нас, 



6 

 

восьмикласників, брали за груповодів. Усі канікули ми працювали на такій 

роботі. І вже у дев’ятому класі я склав іспит на екскурсовода. Це була неабияка 

школа спілкування з людьми», – розповідав Павло Володимирович. 

Навчаючись у середній школі, П.В. Пашко паралельно здобував освіту в 

заочній математичній школі. Тому закінчив фактично дві школи – звичайну та 

математичну, що дало йому перевагу при вступі до вишу. 

У 10 класі мріяв стати вчителем. Бабуся, дядьки й тітки були вчителями, 

це дуже впливало на вибір професії. Але один з дядьків схилив його вибір у бік 

військового училища. Це стало шоком для усієї родини, яка ніяк не могла 

уявити Павла військовим. 

Після закінчення школи він поїхав навчатися до Харкова, і залишився 

жити в Україні. 

Тож самостійне життя Павла Пашка почалося з армії. 3 1976 року до 1981 

він навчався в у Харківському вищому військовому командно-інженерному 

училищі ракетних військ імені Маршала Радянського Союзу М. І. Крилова 

(спеціальність «інженер-механік», диплом з відзнакою, золота медаль). 

Навчався відмінно, без жодної четвірки. Був комсомольським активістом, 

генератором ідей, ініціативним, здібним організатором. 

Маючи добре розвинену зорову пам’ять та неабиякий хист до навчання, 

П.В. Пашко закінчив військове училище із золотою медаллю, і його залишили 

працювати секретарем комітету комсомолу. Працював творчо та натхненно, із 

задоволенням організовував та проводив різні заходи, що давало багатий 

життєвий досвід. Павлу Володимировичу пощастило зустріти на своєму 

життєвому шляху хороших учителів, які змушували його працювати, які 

стимулювали до вирішення складних завдань, що надалі давало відчутну 

перевагу перед іншими. 

Він завжди звітував про виконану роботу, а не просто про свою 

присутність. Такий підхід до роботи практикує і нині. 

У 1981–1994 рр. проходив службу на офіцерських посадах у цьому ж 

училищі та в Харківському військовому університеті.  

Ветеран військової служби. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Новий етап у житті П. В. Пашка розпочався у жовтні 1994 року. Він був 

обраний заступником Голови Дзержинської районної Ради народних депутатів 

міста Харкова. У 1999 році, ще раз, по мажоритарному округу був обраний 

депутатом цієї ж ради. 

«Коли структури перестають розвиватися, починають руйнуватись, у них 

стає нецікаво працювати. Коли мені ставало нецікаво на роботі, коли там не 

було чим займатися, – я її змінював», – говорить Павло Володимирович. 

Павло Володимирович Пашко працював на різних посадах: 

1997–2000 р. – начальник Східної регіональної митниці (м. Харків); 

2000–2001 р. – начальник Дніпровської регіональної митниці 

(м. Дніпропетровськ (нині – м. Дніпро)). Робота там була найкращим періодом 

у житті Павла Володимировича. Керувати було легко і цікаво, колектив 

сприймав високу планку професійних вимог і підтримував керівника в усіх 

ініціативах. 

За сумісництвом та погодинно працював з 2000 року доцентом кафедри 

організації митного контролю Академії митної служби України, виконував 

обов’язки начальника цієї ж кафедри.  

2001 року закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України 

ім. Я. Мудрого (спеціальність «Правознавство», юрист).  

2003 року закінчив і Вищу школу підприємництва ХДУХТ (економіст з 

обліку та аудиту). 

У березні 2003 року – професор кафедри Національної академії оборони 

України (м. Київ);  

2003–2005 р. – заступник директора Департаменту податкової та митної 

політики Міністерства фінансів України (м. Київ), державний службовець 5 

рангу;  

2001–2003 р. та 2005–2010 р. – заступник Голови Держмитслужби 

України. Потім – радник Голови Служби, директор Організаційно-

розпорядчого департаменту, начальник Департаменту митних інформаційних 

технологій та статистики Держмитслужби. 
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У 2006 та 2008 роках обирався депутатом Київської міської ради V та VI 

скликань. З 2010 року працював за сумісництвом у Київському національному 

торговельно-економічному університеті (КНТЕУ) на кафедрі товарознавства та 

експертизи непродовольчих товарів на посаді професора.  

За період наукової та педагогічної діяльності в КНТЕУ підготував трьох 

кандидатів наук. 

З 2013 року – заступник начальника Управління організації митного 

контролю та оформлення Департаменту митної справи Міністерства доходів і 

зборів України; 

з 2014 року – директор Департаменту розвитку митної справи Державної 

фіскальної служби України. 

У жовтні 2014 року Павло Володимирович почав працювати професором 

кафедри податкової і митної справи Національного університету державної 

податкової служби України, а з 30.12.2014 став виконувачем обов’язків 

ректора.  

17 червня 2016 року в результаті демократичних виборів Павло 

Володимировича Пашко став ректором Університету державної фіскальної 

служби України і за невеликий термін встиг завоювати авторитет і повагу серед 

науково-педагогічних працівників, студентів та курсантів. Але не відразу все 

вдавалося легко. Своїми вчинками він доводив, що не лукавить, що відвертий і 

чесний, що прийшов сюди не зруйнувати, а розбудовувати. І те, що зараз 

відбувається в Університеті, на фоні загальних систем проблем за його межами, 

доводить, що наміри Павла Володимировича збігаються з його діями. 

Під керівництвом П.В. Пашка Університет, крокуючи у майбутнє, 

продовжує працювати за європейськими орієнтирами організації професійної 

освіти, наукових досліджень і творчої роботи. У закладі суттєво розширено 

спектр освітніх послуг, вперше запроваджено нові спеціальності: 

– за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 

073 «Менеджмент»; 

262 «Правоохоронна діяльність»; 

281 «Публічне управління та адміністрування»; 
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– за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 

017 «Фізична культура і спорт»; 

053 «Психологія»; 

061 «Журналістика»; 

262 «Правоохоронна діяльність»; 

292 «Міжнародне право». 

Здійснено ліцензування підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 

Створено нові кафедри:  

митної справи;  

управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики; 

фінансових розслідувань; 

журналістики, української словесності та культури; 

фітнесу, рекреації та реабілітації; 

хортингу та реабілітації. 

Університет отримав дозвіл Міністерства освіти і науки України на 

дистанційне навчання і нині у закладі поєднуються дистанційна і заочна форми 

навчання, що є оптимальним форматом надання освітніх послуг у сучасному 

освітньому середовищі. 

Завдяки наполегливій праці Павла Володимировича та за сприяння 

територіальних органів ДФС лише протягом 2018–2019 років були створені 

понад 20 аудиторій регіональних структур, обладнаних сучасною компютерною 

і спеціальною технікою для проведення, лекційних та семінарсько-практичних 

занять, зала судових засідань, які стали базою для поглиблення співпраці між 

територіальними органами ДФС та Університетом державної фіскальної 

служби України.   
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Успішно продовжує розвиватися міжнародна діяльність. Сьогодні 

університет у сім’ї Великої Хартії Університетів (є членом з 2015 року), 

підтримує зв’язки з навчальними закладами Білорусі, Азербайджану, Молдови, 

Польщі, Чехії, Китаю, Кореї, Словаччини, Литви, Індонезії. 

Можна сказати, що всі наукові ідеї і творчі починання Павла 

Володимировича Пашка успішно втілюються в життя. Його мета – зробити наш 

заклад вищої освіти кращим університетом країни. 

П.В. Пашко – в різні роки голова редакційної ради інформаційно-

аналітичного журналу «Митниця», голова редакційної ради наукового журналу 

«Вісник Академії митної служби України». Голова редакційної ради та 

головний редактор редакційної колегії наукового журналу «Митна безпека». 

Член редакційної колегії міжнародного науково-практичного журналу «Товари 

і ринки». Член редакційної ради газети «Таможенная параллель». Він вніс 

вагомий особистий внесок у підготовку й видання книг серій «Митна справа на 

Слобожанщині» та «Митна справа в Україні», які є спеціалізованою серією з 

митного напряму, він є автором ідеї цих серій, головою редакційної колегії, 

співавтором та незмінним редактором. З 2015 року серія «Митна справа в 

Україні» змінила назву на «Податкова та митна справа в Україні», в серії, вже 

вийшло більше 150 книг. 

Павло Володимирович має понад 350 публікацій та наукових праць, у 

тому числі 10 монографій, 24 підручники та посібники, 28 свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір та на винахід. 

Кандидат технічних наук (1994), доцент (2003), доктор економічних наук 

(2010). Заслужений діяч науки і техніки України (2011), профессор (2013). 

Державний радник митної служби 2 рангу. Полковник запасу Збройних сил 

України.  

Ювіляр є майстром спорту України зі спортивного туризму, який, не 

будучи олімпійським видом спорту, став невід’ємним складником 

загальнодержавної системи фізичної культури і спорту та спрямований на 

зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 

здібностей людини. 
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Павло Володимирович – Почесний митник України, Почесний працівник 

Державної податкової служби України, Почесний доктор Академії митної 

служби України, Почесний динамівець, Почесний автотранспортник України, 

відмінний прикордонник. Академік Української технологічної академії. 

Академік Української академії наук. Академік Академії економічних наук 

України. 

Має досвід роботи та керування військовими, науковими та навчальними 

підрозділами; керування виконавчим органом місцевого самоврядування; 

керування регіональними митними органами та напрямами в центральному 

митному органі; формування стратегій розвитку організації та їх реалізації; 

керівництва напрямами організації роботи та інформаційних технологій; роботи 

та керування напрямом у центральному фінансовому органі; викладацької, 

наукової та організаційної діяльності. 

П. В. Пашко має державні та відомчі нагороди, заохочення від 

громадських організацій. 

Сімейний стан: одружений. Дружина, Пашко Даляна Василівна, доцент 

НАВСУ, д.е.н. Має сина Мирослава, 2006 р.н., доньку Злату, 2007 р.н. та сина 

Ростислава, 2007 р.н. 

Павло Володимирович своєю наполегливою працею довів, що для 

досягнення професійних вершин потрібно мати терпіння, розум та сміливість. 

Його професійний шлях – від курсанта до ректора, державного радника 2 рангу 

– приклад для тих, хто тільки-но розпочинає свою життєву дорогу. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ 

П. В. ПАШКА 

 
1976-1981 – курсант, командир Харківського вищого військового командно-

інженерного училища ракетних військ імені Маршала Радянського Союзу 

М. І. Крилова 

1981-1981 – начальник бойового підрозділу Харківського вищого військового 

командно-інженерного училища ракетних військ імені Маршала Радянського 

Союзу М. І. Крилова 

1981-1986 – секретар комітету ВЛКСМ факультету № 1 Харківського вищого 

військового командно-інженерного училища ракетних військ імені Маршала 

Радянського Союзу М. І. Крилова 

1986-1986 – старший інженер відділення №1 науково-дослідної лабораторії 

Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних 

військ імені Маршала Радянського Союзу М. І. Крилова 

1986-1993 – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних 

військ імені Маршала Радянського Союзу М. І. Крилова 

1993-1994 – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

Харківського військового університету 

1994-1997 – заступник Голови Дзержинської районної ради народних депутатів 

ХХІІ скликання міста Харкова 

1996-2001 – студент Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого 

(заочно) 

1997-2000 – начальник Східної регіональної митниці 

2000-2001 – начальник Дніпровської регіональної митниці 

2001-2003 – заступник Голови Державної митної служби України 

2002-2003 – студент Вищої школи підприємництва Харківського державного 

університету харчування та торгівлі (заочно) 

2003-2005 – заступник директора Департаменту податкової та митної політики 

Міністерства фінансів України. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2005-2011 – заступник Голови Державної митної служби України. 

2011-2011 – начальник Департаменту митних інформаційних технологій та 

статистики 

2011-2012 – Радник Голови відділу інформаційно-аналітичного забезпечення 

Управління забезпечення діяльності Голови служби ДМСУ. 

2012-2012 – директор організаційно-розпорядчого департаменту Державної 

митної служби України. 

2012-2013 – начальник департаменту митних інформаційних технологій та 

статистики Державної митної служби України. 

2013-2014 – заступник начальника управління організації митного контролю та 

оформлення Департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів 

України. 

2014-2014 – директор Департамету розвитку митної справи Державної 

фіскальної служби України. 

2014-2016 – виконувач обов’язків ректора Національного університету 

державної податкової служби України. 

2016-2016 – виконувач обов’язків ректора Університету державної фіскальної 

служби України. 

06.2016 – по теперішній час – ректор Університету державної фіскальної 

служби України. 
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КОМІТЕТИ, КОМІСІЇ, РОБОЧІ ГРУПИ, 

КООРДИНАЦІЙНІ РАДИ ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДИВ  

П. В. ПАШКО 

 

1997 – член спільної Міжурядової українсько-киргизької комісії зі 

співробітництва 

2001 – член Ради з питань виставкової діяльності в Україні 

2001 – член Координаційної групи з розгляду питань взаємодії залізниць та 

митниць України 

2001 – член Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо стабілізації 

роботи суднобудівної галузі 

2001 – член Комітету з питань спрощення формальностей при міжнародних 

повітряних перевезеннях 

2001 – член Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про 

розподіл продукції 

2001 – керівник робочої комісії з підготовки комплексних критеріїв об’єктивної 

оцінки функціонування митниць 

2001 – голова комісії з проведення категоріювання службових приміщень 

адміністративного будинку ЦА ДМСУ 

2002 – член Міжвідомчої групи з питань співробітництва в рамках ГУУАМ 

2002 – член Міжвідомчої комісії з питань транспортних коридорів та транзитної 

політики 

2002 – член Комісії з перевірки додержання законодавства при здійсненні 

імпортних операцій суб’єктами спеціальних (вільних) економічних зон та 

суб’єктами територій пріоритетного розвитку, на яких запроваджено 

спеціальний режим інвестиційної діяльності 

2002 – член Міжвідомчої комісії із сприяння виконанню Конвенції про 

заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та 

про її знищення 

2002 – член Міжвідомчої комісії з питань розвитку транскордонного 

співробітництва та єврорегіонів 
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2002 – член Міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та 

політичних репресій 

2002 – член Міжвідомчої ради з питань координації заходів, спрямованих на 

боротьбу з незаконною міграцією 

2002 – член Комітету з політики військово-технічного співробітництва та 

експортного контролю при Президентові України 

2002 – керівник робочої групи з розроблення системи визначення рейтингів 

митних органів 

2002 – голова робочої групи для складання та погодження з Міністерством 

оборони України плану спрощення форменого одягу посадових осіб Державної 

митної служби України, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2002 № 

1988 

2002 – голова робочої групи щодо застосування положень митного кодексу 

України від 11.07.2002 № 92-VI і нормативно-правових актів, прийнятих 

відповідно до Кодексу 

2003 – член Керівного комітету Проекту зі сприяння торгівлі та 

транспортуванню ГУУАМ 

2003 – член Української частини українсько-американського Комітету з питань 

економічного співробітництва 

2003 – член Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 

2003 – член Української частини Спільної міжурядової українсько-грузинської 

комісії з питань економічного співробітництва 

2003 – член експертно-аналітичної групи для опрацювання пропозицій та 

заходів стосовно забезпечення умов стабільного функціонування ринку нафти і 

нафтопродуктів 

2003 – голова спільної комісії з питань допуску перевізників-резидентів до 

перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП 

2003 – керівник робочої групи з опрацювання пропозицій і зауважень митних 

органів до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України» 
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2003 – керівник робочої групи для аналізу найбільш проблемних питань у 

діяльності Держмитслужби, що виникають у процесі митного оформлення, дані 

якого відображаються у вигляді статистичних даних 

2003 – керівник робочої групи з підготовки змін до нового Митного кодексу 

України 

2003 – член робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про митну 

службу» 

2003 – член Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті 

Міністрів України 

2003 – керівник Міжвідомчої експертно-аналітичної групи з питань проведення 

моніторингу світових цін та цін певних товарних ринків 

2003 – член Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей 

2003 – член організаційного комітету з підготовки та проведення Днів культури 

ФРН в Україні 

2003 – керівник робочої групи з питань формування й реалізації 

Багатогалузевої науково-технічної програми розвитку Державної митної 

служби України  

2003 – голова спільної комісії з допуску перевізників-резидентів до виконання 

міжнародних перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП 

2005 – член підкомісії з прикордонних питань по тимчасовому перебуванню 

Чорноморського флоту РФ на території України 

2005 – член Урядової частини Спільної парламентсько-урядової комісії з 

інтеграції України до Світової організації торгівлі 

2005 – член Міжвідомчої ради з питань переміщення культурних цінностей 

через державний кордон 

2005 – член робочої групи щодо підготовки пакету нормативно-правових актів 

щодо створення промислових парків в Україні 

2005 – член робочої групи з комплексного вирішення питань розвитку 

інноваційної діяльності 
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2005 – член робочої групи з підготовки законопроекту щодо особливостей 

інвестиційної діяльності у промислових парках та митних зонах 

2005 – член Міжвідомчої робочої групи щодо вжиття заходів по укладенню 

угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною 

2005 – член організаційного комітету з підготовки та проведення у Києві ІІІ-х 

молодіжних Дельфійський ігор держав-учасниць СНД 

2005 – член Міжвідомчої робочої групи з реалізації Проекту зі сприяння 

торгівлі та транспортуванню ГУУАМ 

2005 – член Міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за 

реалізацією проекту «Модернізація державної податкової служби України-1» 

2006 – член Міжвідомчої координаційної групи із створення і функціонування 

Єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів з питань 

боротьби із злочинністю 

2007 – член Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного 

книговидання та книгорозповсюдження 

2007 – член Української частини Міжурядової українсько-іорданської комісії з 

торговельно-економічного співробітництва 

2007 – член Міжвідомчої робочої групи з питань запобігання і нейтралізації 

загрози безпеці державних інформаційних ресурсів 

2007 – член Української частини Міжурядової українсько-сирійської комісії з 

питань торговельно-економічного та технічного співробітництва 

2008 – член комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій 

2008 – член спільної українсько-грузинської комісії з питань економічного 

співробітництва 

2008 – член Української спільної міжурядової українсько-азербайджанської 

комісії з питань економічного співробітництва 

2008 – голова робочої групи з питань координації ринку зерна 

2009 – член державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв 

війни та політичних репресій 

2009 – член організаційного комітету з підготовки та відзначення 85-річчя 

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України 
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2009 – член Українського національного комітету Міжнародної торгової палати 

з питань митних та торговельних процедур 

2009 – член робочої групи з підготовки плану заходів святкування 20-ї річниці 

створення митної системи України 

2009 – член Наукової ради Державної митної служби України 

2009 – голова робочої групи з розробки Варіативної частини стандарту 

підготовки фахівців для митної служби України 

2009 – член комісії з питань перевірки стану охорони державної таємниці на 

2010 рік 

2010 – голова робочої групи Організації Чорноморського економічного 

співробітництва (ОЧЕС) з митних питань 

2010 – керівник делегації Державної митної служби України з питань обміну 

інформацією та інформаційних технологій в рамках ініціативи ЄС «Східне 

партнерство» та у зв’язку з перебуванням у Державній митній службі України з 

13.04.2010 до 15.04.2010 експертів країн-членів ЄС, Східного партнерства. 

2010 – член комісії з відкриття Регіонального навчального центру Всесвітньої 

митної організації. 

2010 – член комісії з відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту 

«Харків» 

2010 – член комісії Держмитслужби з розгляду документів, які подаються 

митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями, на 

проведення компенсації шкоди 

2010 – голова робочої групи з питань залучення міжнародної технічної 

допомого для створення багатофункціональної комплексної системи 

«Електронна митниця» 

2010 – голова комісії з визначення стажу роботи 

2010 – член експертної комісії Держмитслужби з питань оцінки інформації, яка 

циркулює в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби 

2010 – голова робочої групи з розробки Порядку форматно-логічного контролю 

заповнення електронних копій митних декларацій 

2010 – член редакційної ради журналу «Митниця»  

2010 – член експертної комісії Держмитслужби при державних експертах з 

питань таємниць 
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2010 – голова комісії з участі в ХІ Міжнарожній виставці «Митна служба – 

2010» та ІІ Міжнародній конференції «Митниця та бізнес: міжнародні та 

регіональні аспекти співробітництва» 

2011 – голова комісії з проведення ІІ етапу підсумкового тестування посадових 

осіб митних органів, спеціалізованих митних установ 

2012 – керівник робочої групи з проведення зустрічі з керівництвом 

Міністерства митниці і торгівлі Турецької Республіки 

2012 – член робочої групи для участі у ХІІІ  Міжнародній виставці «Митна 

служба – 2012» 

2012 – голова комісії з соціального страхування апарату Державної митної 

служби України 

2012 – член міжвідомчої робочої групи з участі в технічному візиті до до 

Одеського морського торговельного порту 

2012 – член колегії ДМС України з внесення змін до наказу Держмитслужби 

України від 17.03.2011 № 215 та наказу Держмитслужби України від 13.05.2011 

№ 376 

2012 – голова експертої комісії з питань алгоритмів форматно-логічного 

контролю 

2013 – член міжвідомчої робочої та експертної груп з впровадження технології 

«Єдине вікно – локальне рішення» 

2013 – голова комісії з припинення діяльності Департаменту митних 

інформаційних технологій та статистики 

2013 – Голова Державної екзаменаційної комісії з атестації студентів 

2013 – керівник делегації Державної митної служби України в українсько-

ізраїльських консультаціях з митних питань 

2014 – член Ради з питань добору керівних кадрів територіальних органів 

Міністерства доходів і зборів України 

2014 – член комісії з проведення реорганізації Міністерства доходів і зборів 

України 

2018 – член Ради Всеукраїнськоїгромадської організації «Асоціація платників 

податків України»  
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З НАГОДИ 60-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

З повагою 

Перший заступник 

Голови ДФС України 

09 серпня 2019 року 

С.В. Білан 

Від імені особового складу податкової міліції Державної 

фіскальної служби України та мене особисто прийміть щирі вітання 

та найкращі побажання з нагоди Вашого славного ювілею –  

60 річчя від Дня народження! 

Господь дарує Вам активне, багате й цікаве життя. Ваша 

працелюбність, компетентність та професіоналізм створили 

заслужений авторитет і повагу серед колег та підлеглих. Вас 

поважають як людину, цінують як професіонала, бо Ви володієте 

великою витримкою, рідкісним даром спілкування з людьми, вмінням 

йти до високих цілей. 

Щиро зичу Вам подальших успіхів, безмежної енергії та наснаги у 

нових починаннях і звершеннях на благо рідної України! Прийміть 

сердечні побажання міцного здоров'я, безмежного людського щастя, 

сімейного добробуту! 

Добра, благополуччя та щасливої долі Вам та Вашій родині! 

Шановний Павле Володимировичу! 
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Шановний Павле Володимировичу! 

Від імені Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та від 

мене особисто прийміть найщиріші вітання з нагоди ювілейної дати від Дня 

народження. 

Свій ювілей Ви зустрічаєте у розквіті творчий сил, нових планів і 

задумів. І ми висловлюємо Вам глибоку пошану. 

60 років – це чудовий вік з висоти якого видно, скільки вже зроблено і 

як рано ще заспокоюватися на досягнутому. Ми переконані, що Ваш великий 

практичний досвід у сфері фіскальної служби послужить професійному і 

науковому зростанню Національного університету державної фіскальної 

служби України та сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців з 

вищою освітою і науково-педагогічних кадрів. 

Хочемо запевнити Вас, що Спілка ректорів вищих навчальних 

закладів України, як громадське об’єднання керівників закладів вищої освіти, 

буде завжди Вашим надійним партнером у розв’язанні актуальних проблем 

вищої школи і всіляко сприятиме розвитку Університету. 

Бажаємо Вам, шановний Павле Володимировичу, міцного здоров’я, 

особистого щастя, сімейного благополуччя, довгих років життя і нехай Ваша 

життєва енергія та творча наснага будуть гарантією великих досягнень на 

благо України. 

З повагою, 

Президент Спілки ректорів України, 

Ректор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Л. В. Губерський 
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Вельмишановний Павле Володимировичу! 

Прийміть найщиріші вітання від колег – Ради ректорів та всієї 

вузівської громадськості Київського центру вищих навчальних закладів. 

Ювілей – завжди підведення підсумків, і Ви один з небагатьох 

щасливих людей, якому є чим пишатись в ювілейні дні. 

Дуже приємно зараз засвідчити Вам свою повагу, визнання, симпатію 

і приязнь! 

Кермо одного із найпотужніших та оригінальних, унікальних вишів 

Київщини – Ви вміло використовуєте для подальшого розвитку учбового 

закладу і забезпечення стабільності і атмосфери співтворчості в колективі. 

І варто визнати, що Ви – вправний і мудрий керманич! Очолюваний Вами 

Університет, який готує фахівців для низки важливих сфер діяльності 

держави, уже тривалий час є лідером вищої освіти в Україні. 

Нині це єдиний справжній центр науки й освіти, креативу й творчого 

пошуку студентської молоді в своєї галузі в Україні. Укріплення авторитету й 

популярності університету сприяє Ваше неухильне прагнення до розширення 

діапазону спеціальностей і спеціалізацій. 

Завдяки Вам, Університет державної фіскальної служби – знаний не 

лише в Україні, а й в усьому світі. Ви, творча людина, тому Ваше прагнення до 

пошуку сучасних методів і прийомів навчання, нових освітніх форматів – 

згуртовує і надихає колектив для натхненої праці і співтворчості. 

Вам довелося очолити колектив університету у нелегкий для нього й 

України час. Незважаючи на це, Вам вдалося забезпечити його сталий 

розвиток, модернізувати обличчя вишу, змінити ритм його життя, 

розширити горизонти, започатковані багато потужних освітніх і наукових 

проектів. 

Тому, університет Державної фіскальної служби України став 

повноправним учасником європейської сім’ї академічних освітніх закладів. 

Впевнені, що попереду й інші освітянські вершини. 

Ваш талант освітнього менеджера, шановний Павле 

Володимировичу, проявився сповна, тому Ви заслужено маєте репутацію 

гарного керівника, наділеного стратегічним мисленням і водночас уважного 

до кожного, хто поряд з Вами. Ваш управлінський досвід, набутий в важливих 

військових, митних, фінансових, наукових та навчальних підрозділах, є 
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основою своєчасних, правильних і ефективних управлінських рішень. В 

результаті – Вас поважають, та ще і люблять викладачі, співробітники. І що 

особливо важливо – студенти! Ви для них – приклад для наслідування, а 

значить – справжній педагог. 

Вам все дається легко: і виховання і наукові досягнення. Ви визнаний в 

Україні науковець, який однаково добре розуміється і в наукових форматах, і в 

практичних життєвих справах, надійний партнер і колега. 

Знаменно, що Ви поважаєте своїх попередників, викладачів старшого 

покоління та знаходите спільну мову з молоддю. Завдяки Вам, в Університеті 

бережуться й примножуються майже столітні традиції, народжуються 

нові, які сприяють згуртуванню й консолідуванню колективу на шляху до 

амбітних цілей. 

В Раді ректорів Вас знають і поважають, як доброзичливу, 

інтелігентну і чуйну людину, і сподіваються на подальшу співпрацю. 

Ви – поцілована Богом, красива душею і обличчям людина. Господь 

благословив Вас на активне, змістовне й насичене життя, наділені безцінною 

здатністю постійно розширювати свої професійні горизонти, завжди 

вчитися новому, братися за неможливе, яке потім стає реальністю і 

підставою пишатися своїми ідеями і справами. 

В ювілейну годину бажаємо Вам залишатися завжди молодим і 

здоровим, таким же скромним і просто щасливою людиною поруч з нами. Хай 

у Вашому житті завжди буде багато оптимізму та мудрості, успіхів та 

плідного довголіття на благо та славу рідної України! 
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ТОРГОВЕЛЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Ректору  

Національного університету державної фіскальної служби України,  

доктору економічний наук, професору,  

заслуженому діячу науки і техніки України 

Пашку П. В. 

 

Шановний Павле Володимировичу! 
 

Маю високу честь від імені нашої університетської родини 

привітати Вас, українського вченого-практика, ректора, професора 

університету, активного громадського діяча, з 60-літнім ювілеєм. 

Ваші знання, Ваша мудрість, Ваш величезний життєвий досвід 

дають наснагу не тільки багатьом поколінням студентів, з якими Ви 

працюєте, а й Вашим численним учням, аспірантам, колегам, усьому науково-

педагогічному колективу Національного Університету державної фіскальної 

служби України. 

Не перестаю захоплюватися Вашою працездатністю, Вашою 

високоморальною позицією, яка викристалізувалася протягом тривалого 

часу у процесі роботи на високих державних посадах Ваш внесок у підготовку 

фахівців нової генерації для державних органів відомий академічній спільноті 

і високо оцінений державою. 
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У день Вашого народження бажаю Вам наснаги і невичерпної енергії 

для реалізації масштабних проектів! Нехай множаться для Вас звичні для 

людини гаразди, повниться радістю душа, збуваються всі Ваші мрії та надії. 

Глибоко переконаний, що людські й наукові якості кожного вченого 

завжди перебувають у тісному взаємозв'язку. Існує якесь незбагненне 

«перетікання» духовності й моральності в науковість, і навпаки, (рівновага і 

взаємодоповнюваність цих якостей і формують значною мірою тип такого 

вченого, як Ви. 

Захоплююсь Вашою любов'ю і прив'язаністю до молоді, якій 

викладаєте в університеті, постійно спілкуючись із нею, самі залишаєтеся 

молодим, енергійним, життєлюбним. 

Ваша творча і людська вдача вияскравилася у значному науковому 

доробку. Ваша душа – це написані Вами та Вашими учнями книги, статті. 

Саме тому особливою сторінкою Вашого життя є підготовка наукових 

кадрів – «наукових дітей»: керівництво науковою роботою аспірантів, 

магістрантів і бакалаврів. Ви опікуєтесь майбутнім нашої науки. Щиро радію 

тому, коли Ваші учні у своєму вмінні працювати наслідують Вас. 

Студенти дуже люблять Ваші лекції. Безумовно, найбільше їх. 

приваблює чіткість у постановці проблеми, доступність методологічного 

підходу. Ви – науковець, який не повчає, а як великий життєлюб, розмірковує, 

веде дружню розмову із студентами, аспірантами, читачами, маючи перед 

ними лише перевагу – перевагу свого досвіду людської мудрості. 

Щиро тішуся із нашої співпраці. Бажаю ще багато плідних років 

життя, здійснення планів і задумів, здоров'я Вам, родинного щастя, успіхів у 

праці на благо Української держави. 

 

З повагою, 

ректор, 

д.е.н., проф., академік Національної академії 

педагогічних наук України, заслужений діяч 

науки і техніки України, лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки 
      А. А. Мазаракі 
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Шановний Павле Володимировичу! 

Ректорат, Вчена рада, весь колектив Національної академії внутрішніх 

справ і я особисто щиро вітаємо Вас з нагоди 

 

60-річного ювілею та 40-річчя  

науково-педагогічної діяльності! 

Як людині доброї вдачі й твердої волі, Вам притаманні відданість 

державі, особиста порядність і людяність, зваженість і мудрість у 

прийнятті рішень. 

На різних високих посадах, у тому числі в митній і фіскальній службах, Ви 

завжди вирізнялись принциповою громадянською позицією, вмінням правильно 

обирати пріоритети й працювати на позитивний результат, що нині 

активно підтверджуєте як ректор одного з найвідоміших освітніх закладів.  

Завдячуючи авторитету фахівця своєї справи та зусиллям прогресивного 

менеджера, у нинішній неспокійний час випробувань Вам вдалося згуртувати 

потужну команду професіоналів, зберегти кращі традиції вишу у вирішенні 

важливих завдань розвитку вищої освіти та галузевої науки. 

Впевнені, що й надалі Ваші безцінний досвід управлінця, невичерпна 

енергія й чесноти генерала слугуватимуть запорукою якісної підготовки нової 

генерації висококваліфікованих кадрів, справжніх патріотів своєї 

Батьківщини.  

Від себе, високоповажний колего, вдячний за плідну співпрацю з 

Національною академією внутрішніх справ у підтриманні реформ 

правоохоронної сфери, реалізації низки перспективних інноваційних проектів. 
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Зичимо, щоб на довгому яскравому життєвому шляху опорою для Вас 

завжди були рідні та друзі, а їхні успіхи й досягнення додавали натхнення у 

подальшій роботі.  

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, добробуту та Божого 

благословення на многії літа! 

 

З повагою 

Ректор, 

генерал поліції другого рангу     В. В. Чернєй 
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Високоповажний Павле Володимировичу! 
 

Від імені Президії та членів Академії економічних наук України, 

колективу Інституту економіки промисловості НАН України 

прийміть наші щирі та сердечні поздоровлення з нагоди ювілею! 

Нам приємно привітати Вас і висловити подяку за багато років 

роботи задля процвітання країни. Всі, хто працював і працює поруч з Вами, 

бачать у Вас успішного керівника, вимогливого до себе і колег, порядну і 

чуйну людину. 

Ви – досвідчений керівник, професіонал у багатьох напрямках 

діяльності, який має досвід роботи та керування військовими, науковими 

та навчальними підрозділами; керування виконавчим органом місцевого 

самоврядування; керування регіональними митними органами та 

напрямками у центральному митному органі. Ваша активна і плідна 

робота на благо України, якій Ви віддаєте весь свій талант, сили і знання, 

здобула глибоку повагу держави, відзначившої Вас званнями «Заслужений 

діяч науки і техніки України», «Почесний митник України», «Почесний 

працівник Державної податкової служби України». 

 Своїх колег у Національному університеті державної фіскальної 

служби України Ви завжди заряджаєте енергією, вражаєте своєю 

працьовитістю і ерудицією, які гармонійно поєднуються з чуйністю та 

увагою до викладачів та студентів. Завдяки Вашому професіоналізму, 

життєвому досвіду, витримці, виваженим рішенням, злагодженій 

командній роботі і результативним діям університет активно 

розвивається, зростає якість науково-педагогічного персоналу, 

збільшується державне замовлення на навчання студентів. І нехай ні що не 

стане на заваді планам зі збільшення кількості спеціальностей, відкритті 

філій у різних містах України та за кордоном, введенню дистанційного 

навчання та викладанню предметів англійською мовою, удосконаленню і 
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розвитку нещодавно відкритих нових спеціальностей (журналістики, 

фізкультурно-реабілітаційний і танцювальний напрям). 

Тож, в день ювілею, шановний Павле Володимировичу, щиро і сердечно 

бажаємо Вам невичерпної енергії й оптимізму, впевненості у завтрашньому 

дні, нових починань і перспективних проектів, радості й задоволення від 

щоденної праці. Нехай оптимізм і життєва енергія супроводжують Вас і 

надалі, дають можливість реалізувати ідеї і приймати мудрі рішення. 

Сподіваємося також на подальшу гідну працю. 

 

 

Президент Академії  

економічних наук України, 

Директор Інституту 

Економіки промисловості 

НАН України 

академік НАН України     О.І. Амоша 

 

9 серпня 2019 р. 
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Бувають складні та водночас щасливі періоди у житті, 

які через багато років згадуєш із задоволенням. 

 

 Скільки років минуло, скільки вітрів перевіяло, а робота, важка і 

виснажлива, під керівництвом Пашка Павла Володимировича, людини 

молодої, енергійної, ініціативної, освіченої, креативної була в радість. 

 Я обіймала посаду начальника управління освіти Дзержинського 

районного виконавчого комітету м. Харкова, а Павло Володимирович 

опікувався проблемами освіти і науки, охорони здоров’я, соціальних питань 

як заступник голови райвиконкому. 

 Невтішний перелік проблем в освіті в той час змушував 

постійно обмірковувати різні складні повсякденні ситуації. Обмаль коштів, 

катастрофічна бюджетна проблема, відсутність заробітної плати 

вчителям, негаразди з ремонтами шкіл та садків, напруга в колективах 

працівників шкіл та дошкільних закладів (усіх навчальних закладів у районі 

на той час було понад 50, в яких навчалися та виховувалися майже 30 000 

дітей). 

 Пашко Павло Володимирович, будучи людиною тактовною, 

стриманою, виваженою, дуже сумлінною, завжди дбав про сприятливу 

робочу атмосферу, психологічний стан підлеглих, ніколи не вважав для себе 

проблему важкою, або такою, яку не можна вирішити. Він завжди був 

першим там, де потрібна допомога. Максимально продуктивний, 

ефективний, постійно напоготові, за що його дуже поважали і цінували 

підлеглі. Він завжди ставив завдання, вказуючи пріоритети для кожного з 

них і прораховуючи їх так, щоб кожен з етапів виконання не перетинався з 

іншим, розуміючи, що люди проявляють себе краще в послідовній 

монозадачності.  

 Умів виокремлювати термінові завдання від важливих і 

правильно пояснювати співробітникам їх статус. 
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 Як людину багатогранну, його цікавило все: забезпечення умов 

для ефективної навчально-виховної роботи в закладах освіти, настрій 

людей, у спілкуванні з якими він з’ясовував чого вони потребують і 

намагався допомогти у скруті кожному, створював ситуацію у команді, 

коли кожен відчував себе здоровим і щасливим, ретельно слідкував за 

процесом особистісного зростання кожного керівника. 

 Павло Володимирович був завжди у центрі уваги не тільки 

педагогів, а й школярів. До цього часу активно діє учнівська організація 

«Лідер-21», яку започатковано в кінці 90х років минулого століття. 

 Павло Володимирович – локомотив ініціатив. Він разом з 

головою районної ради Шумілкіним Володимиром Андрійовичем , розуміючи, 

що найсильніший позитивний вплив на колег надає саме визнання їхніх 

досягнень, розробляли найефективніші, найрізноманітніші форми 

заохочення учителям і учням. 

 Підтримка обдарованих дітей, заходи щодо нагород педагогів за 

сподвижницьку працю з ними, постійна робота з керівниками закладів 

освіти в питаннях створення оптимального розкладу роботи з 

максимальною ефективністю, що є основою результативної роботи – все 

це сприяло досягненню високих результатів. Район під їх керівництвом 

займав переможні місця з переважної більшості напрямків роботи. 

 Складаю подяку долі, яка подарувала щасливий період у моїй 

багаторічній педагогічній діяльності, коли довелося працювати під 

керівництвом Пашка Павла Володимировича. 

  

Заслужений працівник народної освіти України, 

кандидат філософських наук,  

викладач ХТЕК КНТЕУ, 

з 1995 по 2006рр. начальник управління освіти Дзержинського 

райвиконкому м. Харкова     С.О. Руденко 
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Вельмишановний Павле Володимировичу! 

У День Вашого ювілею прийміть мої найщиріші вітання  

та слова глибокої шани і поваги! 

За роки сумлінної праці Ви змогли реалізуватись як знаний митник, 

плідний науковець, талановитий ректор, здобули безперечний авторитет 

компетентного та досвідченого фахівця, мудрого і розсудливого керівника. 

Дорогий друже, зичу Вам міцного здоров’я, довголіття, родинного 

благополуччя, достатку, особистого щастя та щедрого урожаю на 

науково-освітянській ниві.  

Нехай кожен день додає Вам життєвих сил, невичерпної енергії, 

оптимізму та наснаги для реалізації найсміливіших планів та блискучих 

ідей. Хай Вам повсякчас таланить на однодумців, колег, доброзичливих і 

щирих людей! 

Бажаю Вам і в подальшому впроваджувати високі стандарти в усіх 

починаннях! 

 

З повагою та найкращими побажаннями  

заступник Голови Херсонської  

обласної Ради        Віталій Булюк  
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Шановний Павле Володимировичу! 
 

Щиро вітаємо Вас з 60-літтям! 

Незважаючи на те, що Ви багато років вже живете у столиці, ми 

вважаємо Вас харків’янином.  

Саме у нашому місті Ви одержали путівку у життя і внесли вагомий 

вклад у розвиток Харкова.  

У важкі 90-ті роки, будучи першим заступником голови Дзержинської 

районної ради народних депутатів, Ви дбали про перетворення 

підприємств і введення нових форм господарювання, передачу відомчого 

житла і об’єктів соціальної сфери у міську власність, про подачу 

електроенергії у будинки під час віялових відключень і забезпечення людей 

питною водою у дні Диканівської аварії, реконструкцію Свято-Покровського 

храму і пам’ятника Воїну-визволителю, благоустрій вулиці Клочківської і 

Саржиного Яру, спорудження пам’ятника воїнам-афганцям і каплиці, 

відкриття магазинів і кіосків з продажу хліба в мікрорайонах. 

Це за Вашої ініціативи молодь району надавала велику допомогу 

метробудівцям, наближаючи відкриття Олексійовської лінії 

метрополітену. Дзержинський район у той час постійно був серед кращих у 

місті. 

Ваші організаційні здібності, енергія, наполегливість у досягненні 

мети, відповідальність, принциповість повною мірою виявились при 

створенні і становленні Східної регіональної митниці, яку Ви очолили. Вона 

стала надійним форпостом митного контролю і безпеки на кордоні 

Слобожанщини. 

Ми – Ваші колеги, пишаємося Вами і Вашими досягненнями, Вашим 

авторитетом у колективі, який обрав Вас ректором єдиного і унікального в 

Україні Державного університету фіскальної служби.  

Зичимо Вам нових успіхів у науковій праці і підготовці 

висококваліфікованих фахівців для забезпечення економічних інтересів 

країни, збереження національної і культурної спадщини  нашого народу. 

Бажаємо здоров’я, щастя, підкорення гірських вершин, яких ще не здолали, і 

нехай Вам, як і раніше, допомагає піднятися на них Ваш улюблений хліб 

харківського виробництва. 
 
 

Від імені колег – перших заступників  міської і районних рад –  
МИХАЙЛО ПИЛИПЧУК, 
голова міськвиконкому, Харківський міський голова у 1990-2002 р.р.,  
депутат Харківської обласної ради,  
заступник генерального директора Харківського метрополітену.  
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Ничего не бывает случайным. 
Думаю, что и встреча с Павлом Владимировичем Пашко стоит в том 

же строю. Общение с хорошими людьми всегда духовно обогащает и тебя 

самого. 

Мы закончили одно и тоже харьковское военное училище в 80-е годы и 

после окончания, как отличники, были оставлены в нем для дальнейшего 

прохождения службы. Оба комсомольские работники и познакомились на 

одном из мероприятий училища. Но более плотно удалось пообщаться во 

время одного из недельных лыжных агитпробегов (очень «модных» в то 

время) по местам Курской битвы. Дневные переходы на лыжах 

перемежались встречами со школьниками и агитацией поступления в 

училище.  

Первое сильное удивление было тем, что Павел Владимирович 

оказывается первый раз встал на лыжи (он приехал из Новороссийска, где 

почти никогда не было снега), но усиленно не подавал вида, что это был его 

стартовый поход. Сознаюсь, мне даже с серьезной спортивной 

подготовкой, было иногда тяжело. Представляю, каких усилий стоило это 

ему. Но он не только наравне со всеми проделал это путь, но и 

впоследствии, увлекшись туризмом, даже выполнил норму Мастера 

спорта.  

Впрочем, все чем он начинал заниматься – доводил роботу до 

совершенства, пытаясь найти нестандартный подход к решению любого 

вопроса. Это касалось и личных увлечений, и профессии, и общественной 

работы: Училище – с отличием, региональная таможня– одна из лучших … 

Самое главное, что все что он делает – делает это с удовольствием, не 

считаясь с личным временем и усилиями. Хотя времени хватает и на 

работу, и на хобби, и на встречи с друзьями.  

Юношеские лидерские качества помогли ему сформироваться в 

управленца высшего уровня и качества. И как раз к нему очень применимо 

расхожее выражение «талантливый человек – талантлив во всем!» 

 

Директор Департамента культуры и туризма 

Харьковской ОДА (2010-2014)   Дмитрий Кузнецов 
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Архиз, Софія - 1997 рік 

 

  

Перевал Даут, 2000 рік Спуск з перевалу Бодорку 
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Ювілеї спонукають до спогадів. Про знайомство і багаторічну 

співпрацю. 

Особисте знайомство з Павлом Володимировичем Пашком відбулося у 

2000 році в Дніпропетровську, куди його призначили начальником митниці. 

Раніше Павло Володимирович був мені відомий як начальник Харківської 

митниці за його науковими статтями та виступами на наукових 

конференціях, які щоразу вражали сміливістю та оригінальністю.  

Будучи на той час начальником кафедри менеджменту ЗЕД та 

митної справи Академії митної служби України, я напросився на зустріч з 

керівником митниці і науковцем з метою обговорити питання підготовки 

спеціалістів для митної системи. Тоді вже було важко мене здивувати 

митним патріотизмом і корпоративною культурою, носіями якої були 

переважна більшість як керівників центрального апарату і митниць, так і 

митників загалом. Однак за якусь годину спілкування Пашко П.В. виявився 

феєрверком ідей щодо вдосконалення і розвитку митної справи, 

запровадження нових митних дисциплін та підготовки підручників і 

навчальних посібників для курсантів – майбутніх митників, проходження 

курсантами практик на митницях та їх майбутнього працевлаштування. 

Не буду лукавити, не всі ідеї Павла Володимировича сприймалися 

колегами однозначно. Проте згодом, коли Пашко був заступником Голови 

Держмитслужби і куратором Академії, значна частина його ідей були 

втілені на практиці та стали надзвичайно корисними. Зокрема це 

прогресивні зміни в митному законодавстві і практиці митного контролю 

та оформлення. Щодо підготовки митників, то важко переоцінити його 

вклад в підготовку підручників, навчальних посібників, наукових монографій,  

виданих у серії «Митна справа». Він був і активним натхненником 

створення наукових періодичних видань. Сотні випускників Академії 

навчалися митній справі за книжками, які побачили світ дякуючи 

впертості Пашка – педагога. 
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Особливої уваги заслуговує наукова діяльність Павла Володимировича. 

Численні наукові статті і монографії, науково-практичні коментарі 

Митного кодексу України, авторська монографія «Митна безпека», та й 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук є 

яскравим свідчення його послідовності та системності в науці. Впевнено 

можу стверджувати, що Пашко є одним з небагатьох справжніх докторів 

наук в митній сфері! 

Ефективним менеджером митної науки проявив себе Павло 

Володимирович і в період створення і кураторства Державного науково-

дослідного інституту митної справи, директором якого мені пощастило 

працювати. Результати роботи інституту стали науково обґрунтованою 

основою і поштовхом багатьох проєвропейських змін в сучасній митній 

справі. 

То ж приєднуюся до величезної кількості колег, вдячних за 

багаторічну плідну співпрацю, з побажаннями міцного здоров’я, натхнення 

у реалізації свіжих ідей та щирої вдячності від нових колег і студентів! Хай 

щастить!!! 

 

Начальник Хмельницької митниці ДФС 

Радник податкової та митної служби І рангу, 

Почесний митник України, 

доктор економічних наук, доцент    І.Г. Бережнюк 
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К юбилею Пашко Павла Владимировича 
 

Почти 35 лет назад жизнь подарила мне знакомство с молодым 

офицером Павлом Владимировичем, скромным, интеллигентным, но с 

блеском с глазах, нестандартным мышлением, активной гражданской 

позицией. Я в то время работала Председателем райисполкома, первым 

секретарем Дзержинского райкома  партии в городе Харькове. 

Прекрасный организатор Павел сразу включился в работу по 

переустройству нашей районной жизни, прошел отличную школу в органах 

власти, научился бережно относиться к людям, отличать главное от 

второстепенного, планировать свою ежедневную и перспективную 

деятельность, контролировать исполнение. 

Таким я знаю своего большого друга Павла, Пашу.  Человека, для 

которого слова «Честь офицера» всегда остаются правилом жизни, 

независимо от того, что творится вокруг и какую должность он 

занимает. 

Добрый и порядочный, всегда готовый прийти на помощь, 

требовательный к себе и другим, искренний в словах и поступках. 

Павел умеет дружить, ценит и дорожит настоящей дружбой. 

Не прощает предательства, подлости, клеветы, лести и 

угодничества. 

Я горжусь тем, что у меня есть такой друг и хочу пожелать ему 

оставаться таким же оптимистом, чутким и внимательным к людям, 

находить время для любимой жены и детей, занятий спортом и 

путешествий. 

Здоровья и добра на многие годы, уважения окружающих, преданных 

друзей. 
 

 

С глубоким уважением, 

Заслуженный работник образования СССР,  

Заслуженный работник образования Украины,  

директор Харьковского торгово-экономического  

института КНТЕУК.        Д. Гурова 
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Еще одна жизнь прожита не зря.. 
Горы далёкие, горы туманные, горы, 

И улетающий, и умирающий снег. 

Если вы знаете - где-то есть город, город, 

Если вы помните - он не для всех, не для всех. 

Юрий Кукин 

Начало 80-х. Конец эпохи застоя, «конвейерная» смена руководства 

страны. Рейган объявил СССР империей зла, в США запущена программа 

СОИ. Еще впереди перестройка с ее антиалкогольной компанией, Чернобыль, 

окончание Афганской войны, падение Берлинской стены. И я, 

демобилизовавшись из армии, старшим лейтенантом запаса поступил на 

работу в ХВВКИУРВ им. Маршала Советского Союза Крылова Н. И., Где мы, 

гражданские СА, бок о бок с военнослужащими училища работали на 

оборону Союза и стран Варшавского договора. Одновременно продолжилось 

мое увлечение, которое началось еще со студенческих лет, спортивными 

походами в горах. На этой почве я и сошелся близко с братьями Пашко – 

Павлом и Игорем. Которые, если память не изменяет, на тот моментом 

носили погоны капитана и старлея, соответственно.  

Надо сказать, что туристская секция «Крыловец» была достаточно 

представительна. Маршрутно-квалификационную комиссию (МКК) 

окружного дома офицеров по выпуску групп в спортивные походы 

возглавлял преподаватель училища, кандидат наук, доцент Евгений 

Михайлов; активно ходили в горные походы капитан Александр Трифонов 

(после развала Союза возглавил один из грузовых отделов Харьковской 

таможни); мой брат к.т.н., подполковник СА Виктор Быков; кандидат наук, 

старший преподаватель училища, МС СССР Юрий Леонидович Симонов, 

многие другие гражданские и военные представители ХВВКИУ. Мы 

совместно принимали участие в нескольких весенних альпиниадах РВСН на 

Казбеке и Эльбрусе. Восхождения на эти «пятитысячники»* открыли 

дорогу в большие горы и сложные походы  многим военным альпинистам и 

спортсменам–туристам. Продолжились наши совместные походы с 

Павлом Пашко (тогда просто Пашей) в конце 90-х, на рубеже тысячелетия 

в двухтысячном, и далее в 21-м веке. Вместе пройдено несколько горных 

«пятерок»**. Две, из них, под непосредственным руководством Павла (в 

которых я был играющим тренером), что позволило ему получить высокое 

спортивное звание Мастера спорта Украины по горному туризму!  

Вместе со спортивными достижениями продолжался и карьерный 

рост Павла Владимировича Пашко. Зам. председателя Дзержинского РИК г. 
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Харькова, начальник Восточно-региональной таможни, Зам. министра 

таможенного комитета Украины. От лейтенанта до генерал-

лейтенанта. От младшего научного сотрудника до доктора наук, 

профессора, ректора крупного Украинского ВУЗа.   

И я уверен, что не последнюю роль в этих достижения Павла 

Владимировича на равнине, сыграла та закалка, которую он получил в 

Горах. 

 

*–  вершины высотой 5-ть и выше км над уровнем моря, 

**– спортивный поход 5-й категории сложности. Всего шесть, от самой простой 

1 к.с. до самой сложной 6 к.с.    

 
Обложка журнала «Турист» №1-2 за 1999 год. На фото Быкова С.Н., сделанном в 

1997 году на Центральном Кавказе, последние метры крутого снежно-ледового склона 

при подъеме на перевал Шаурту-Цаннер (2Б*, 3850 м) преодолевает  

руководитель похода 5 к.с. Пашко П.В.  
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Северный Кавказ-2005 год. Карачаево-Черкесия. Наша команда по пути в 

пос. Домбай, из которого стартует наш горный поход 5 к.с. Руководитель Быков В.Н. 

Алибек  

Белалакая  



43 

 

Мы с приветом «комсомольским», как бывало раньше, 

Пожелать хотим Задора! Этим славен Паша! 

Да еще Здоровья, Счастья, Всем – Жене и Детям, 

И Друзья чтоб помогали жить на Белом Свете… 

 

А в работе, мы знаем, Ты спец, виртуоз, как артист, 

А приспичит не вдруг, борщ с пампушками вкусненький сваришь. 

Ты наш Доктор наук, Заслуженный Горный Турист, 

Надежный, Отзывчивый, Верный Товарищ!!! 

 

 

 

Братья Быковы, Сергей и Виктор Николаевичи, Мастера спорта 

Украины (1994), Заслуженные путешественники России (2007), 

Старшие инструктора горного туризма (2007), Спортивные судьи 

национальной категории (ССНК), Вице-президенты Федерации 

спортивного туризма Харьковской обл. (ФСТУ ХО), Председатель и 

член МКК Харьковского областного туристско-спортивного союза, 

оба награждены Почетным Знаком ФСТУ «За заслуги в развитии 

спортивного туризма в Украине» (2018).  

 

 

 

 

 
  

Алібек, 2000 рік 
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Вітаємо з 60-річчям! 

Шановний Павле Володимировичу! 

Від імені нашого колективу вітаємо Вас із ювілеєм! 

Упродовж багатьох років плідної професійної діяльності Ви 

справедливо заслужили на повагу Ваших колег і однодумців 

як мудрий, принциповий і досвідчений керівник! 

 

Бажаю Вам міцного здоров’я, витримки, наснаги, успіхів та вагомих 

досягнень, а винагородою за Вашу щоденну наполегливу, чесну працю нехай 

стане довіра суспільства і непорушність державного суверенітету, на 

варті якого стоїть державна фіскальна служба України! 

 

 

 

 

З повагою,  

командир військової частини 3018 

Національної гвардії України 

полковник       Миропольський І.Л. 
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Шановний Павле Володимировичу! 

 

Прийміть щирі та сердечні вітання від колективу Національної академії 

прокуратури України та від мене особисто з нагоди Дня народження! 

Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, добра, миру,  

злагоди та натхнення на добрі справи. 

Нехай Ваші професійні здобутки будуть, як і завжди. Вагомими, вселяють 

віру в день прийдешній і додають наснаги та сили,  

а доля буде прихильною до Вас. 

 

 

 

 

З повагою 

Ректор 

Національної академії 

прокуратури України     Михайло Лошицький 
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ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«К ИЇ ВСЬ К И Й МЕ Д ИЧ Н И Й  У НІ ВЕР СИ ТЕТ»  

Заснований у 1992  

 

 

Шановний Павло Володимировичу! 

Прийміть наші щирі вітання з нагоди Дня народження! 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, особистого людського щастя, 

життєвої наснаги та радості, здобуття нових вершин у всій Вашій 

багатогранній науковій, управлінській та суспільній діяльності. 

Нехай доля буде прихильною до Вас, дарує яскравий успіх й щедрі 

результати, а Божа ласка супроводжує всі ваші плани, починання та 

звершення! 

 

З повагою, 

Ректор ПВНЗ «Київський медичний університет»  

Івнєв Б.Б. 
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Шановний Павле Володимировичу! 

Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, безмежного 

людського щастя та сімейного добробуту. Нехай кожен новий день буде 

щедрим на успіхи та перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події, 

особисті досягнення і благородні справи! Від щирого серця бажаємо успіху у 

виконанні намічених цілей, підтримки і розуміння з боку колег та близьких 

людей. 

 

 

З повагою 

Ректор Університету 

митної справи та фінансів     Д.О. Бочаров 

 

Голова вченої ради      В.В. Ченцов 
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ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКО ГО 
 

 

 

Шановний пане Павле! 

 

Від персоналу Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького та від мене особисто прийміть 

найщиріші вітання з нагоди Вашого 60-річного ювілею! 

Виє талановитою, досвідченою, порядною людиною, справжнім 

патріотом та професіоналом своєї справи. Ваш життєвий шлях – це 

приклад сумлінного ставлення до своїх службових обов'язків. Завдяки 

високим особистим якостям Ви стали керівником, для якого найвищими 

критеріями Є честь і гідність. 

Бажаємо Вам, шановний пане Павле, міцного здоров’я, завзятості, 

сили, вагомих перемог і грандіозних здійснень! Нехай усі ідеї та починання 

приносять Вам щастя, задоволення, знаходять порозуміння й підтримку, а 

вдача та творчий неспокій і надалі супроводжують Вас у всіх звершеннях 

на благо народу України. Зичимо довгого, світлого і щасливого життєвого 

шляху та великих успіхів у всіх справах! 

 

 

З повагою, ректор      Олег Шинкарук 
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Шановний Павле Володимировичу! 

 

Від командування, Вченої ради, особового складу Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського сердечно вітаю 

Вас з 60-ти річним Ювілеєм! 

Все своє життя Ви присвятили почесній, але нелегкій справі служіння 

своєму народові, проявляючи на всіх посадах професіоналізм і 

майстерність, чесність і відповідальність, компетентність і велику 

порядність. 

Мудрий та енергійний керівник, талановита людина, Вам завжди 

притаманні наполегливість і цілеспрямованість, широкий кругозір і 

ерудиція, а вміння знаходити правильні рішення в складних життєвих 

ситуаціях та такт у роботі з колегами і підлеглими викликають повагу 

всіх, з ким Вам доводиться працювати. 

Бажаємо Вам, шановний Павле Володимировичу, міцного здоров’я, 

щастя, здійснення всіх задумів і мрій, успіхів у подальшій діяльності на 

благо нашої держави! 

Нехай мудрість і впевненість, оптимізм і надія супроводжують Вас на 

життєвому шляху, а кожна справа, кожний новий рубіж стають 

тріумфом Вашої діяльності керівника, примноженням досягнень і 

здобутків на ниві служіння українському народові. 

 

 

З повагою 

 

Начал ьник Національного університету оборони У крапці  

імені Івана Черняховського 

генерал-лейтенант       А.СИРОТЕНКО 

 

9 серпня 2019 року 

 

  



52 

 

9 серпня 2019 року наукова й освітянська спільнота щиро вітатиме 

Павла Володимировича Пашка з 60-літнім ювілеєм. З нагоди ювілейної дати 

видатного вченого, заслуженого діяча науки і техніки України, талановитого 

організатора та ректора Університету державної фіскальної служби 

України прагну висловити Павлу Володимировичу найщиріші привітання від 

імені великої когорти науково-педагогічних працівників і співробітників 

нашого Університету та вдячність за плідну співпрацю на освітянській і 

науковій ниві. 

Вельмишановний Павле Володимировичу! 

Ви належите до когорти науковців, професіоналів та керівників нової 

формації, які активно долучилися до розвитку вітчизняної вищої освіти, 

науки й української державності загалом. 

Ви з тих людей, які вміють бачити перспективу, йти до мети через 

конкретні справи, для яких життя – це місія, це щоденна кропітка робота.  

Ви завжди у вирі подій, в оточенні людей, їхніх доль, а отже, – і долі 

країни. Керувати сучасним закладом вищої освіти непросто. На це 

спроможний лиш той, хто сам рухається вперед, розвивається, прагне і діє. 

Куди б не закидала Вас доля, які б виклики не ставила, Ви завжди з 

притаманною Вам енергією, ініціативністю та діловитістю вносите 

вагомий вклад у державно-національний розвиток країни.  

Як творча і цілеспрямована людина, успішно захистили спершу 

кандидатську, а потім і докторську дисертацію та здобули вчене звання 

професора. За видатні праці у галузі науки і техніки та підготовку 

висококваліфікованих наукових кадрів відзначені державною нагородою 

«Заслужений діяч науки і техніки України». 

Ваш високий професіоналізм, досвід організаційної та науково-

педагогічної роботи особливо яскраво виявилися в Університеті державної 

фіскальної служби України, де Ви зуміли вміло поєднати адміністративну 

роботу з науковою та педагогічною діяльністю. 

Людина високої державницької відповідальності та свідомості, Ви 

докладаєте максимум зусиль для постійного розвитку нашого закладу вищої 

освіти, що має багату історію, вагомі досягнення і здобутки.  

Діяльність закладу спрямована Вами на реалізацію масштабних 

завдань прогресу відповідно до Стратегії розвитку Університету, через 

подальшу модернізацію освіти на основі інноваційної моделі підготовки 
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фахівців; реалізацію заходів з підвищення якості організації освітнього 

процесу; створення сприятливих матеріально-побутових умов для роботи 

науково-педагогічних та інших категорій працівників, підготовки та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; удосконалення 

структури Університету. 

Як талановитий керівник, Ви мудро скеровуєте діяльність колективу 

Університету з урахуванням вимог і викликів сучасного суспільного життя 

країни, спрямовуючи вектор розвитку на нові форми роботи, взаємодії і 

творчості.  

Вміння невтомно працювати, діяти в команді, ставити мету і 

досягати її, створювати умови для успішної роботи колективу – саме такі 

риси дають змогу Вам і очолюваному Вами вишу бути успішними. А це 

відкриває все нові і нові перспективи, які не дозволяють зупинитись на 

досягнутому ні колективу, ні ректору. А тому університет живе, 

розвивається, рухається вперед. 

Найвищий професіоналізм, безмежна відданість справі, талант 

організатора і керівника, стратегічне розуміння дійсності, активна 

життєва позиція, здатність творчо підходити до вирішення найскладніших 

проблем, порядність і сумлінність стали основою глибокої поваги до Вас серед 

наукової громадськості, колег та студентів.  

Тож маємо за честь висловити найщиріші вітання з нагоди Вашого 

ювілею. Зичимо Вам, Павле Володимировичу, упевнено йти вперед до нових 

цілей і перемог та вести за собою інших, успіхів у реалізації задумів і проектів, 

невичерпних сил для плідної діяльності, оптимізму, енергії і наснаги! Міцного 

Вам здоров’я, щасливого довголіття, добробуту і злагоди в родині! 

 

Науково-педагогічний колектив  

Університету державної фіскальної служби України, 

Учений секретар,  

кандидат фізико-математичних наук,  

професор          О. Ярова 
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Ювілей – це аналіз і оцінка минулого 
та планування на майбутнє 

 

Ювілей Павла Володимировича – це дійсно визначна подія у житті, 

оскільки є чим звітувати суспільству про значні досягнення у навчанні, 

успіхи у кар’єрному зростанні, значний особистий внесок у становлення та 

розвиток митної справи держави, вагомий доробок у науковій та науково-

педагогічній роботі. 

Весь набутий досвід Павло Володимирович активно використовує у 

своїй практичній діяльності як керівник закладу вищої освіти, який має 

статус Університету державної фіскальної служби України.  

Поряд із вирішенням стратегічних і поточних завдань щодо 

вдосконалення якості підготовки висококваліфікованих фахівців для 

галузей держави і, перш за все, для фіскальної служби України, Павло 

Володимирович приділяє багато уваги роботі з колективом викладачів, 

співробітників, студентів, курсантів, а також з ветеранами навчального 

закладу. 

Павло Володимирович дотримується народної мудрості, яка 

говорить: «До людей треба ставитись так, як ти хотів би, щоб вони 

ставилися до тебе». 

Ці, на перший погляд, прості слова мають глибокий зміст, бо людину 

оцінюють насамперед за її працею та ставленням не лише до своїх 

близьких, а й до членів колективу.  

Мені дуже приємно зазначити, що Павло Володимирович чуйно 

ставиться до людей і завжди готовий прийти на допомогу студентам, 

викладачам, співробітникам Університету, особливим є ставлення й до 

ветеранів навчального закладу. 

Хочу зазначити, що з ініціативи Павла Володимировича у травні 2015 

року була створена група, яку очолили ветеран навчального закладу, 

кандидат економічних наук, професор Ляшенко Ю.І. і вчений секретар, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Ярова О.А. 

Ініціативна група підготувала проект Положення про Раду ветеранів 

Університету і під керівництвом Павла Володимировича у вересні 2015 року 

було проведено установчі збори ветеранів, на яких обрано бюро Ради 

ветеранів, яке забезпечує її діяльність у повсякденному житті ветеранів. 
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За підтримки Павла Володимировича в Університеті організовано 

бюро (комісії) по роботі з ветеранами в усіх структурних підрозділах 

навчального закладу. Сьогодні Рада ветеранів Університету нараховує 175 

осіб, з них 92 особи перебувають на заслуженому відпочинку і потребують 

постійної уваги. 

В Університеті стало доброю традицією вітати ветеранів з днем 

народження, професійними святами та іншими визначними подіями в 

їхньому житті від імені ректора та голови Ради ветеранів Університету. 

Ветеранів залучають до проведення загальноуніверситетських та 

інститутських виховних заходів. 

Спільно з профкомом викладачів і співробітників Університету, 

ветеранам, які вже не працюють, надається матеріальна допомога до їхніх 

днів народження, а ветерани, які продовжують працювати у навчальному 

закладі, заохочуються у структурних підрозділах, де вони працюють.  

Павло Володимирович є ініціатором й організатором розробки і 

виготовлення нагрудного знака «Ветеран Університету» та стели 

«Ветеранам Університету». 

Ветерани Університету залучаються до підготовки відзначення 100-

річного ювілею навчального закладу. Їхній внесок у розвиток навчального 

закладу висвітлюється в музеї та на стендах навчальних корпусів 

Університету. 

Ці всі питання постійно перебувають у центрі уваги ректора 

Університету Павла Володимировича Пашка, що сприяє зростанню іміджу 

навчального закладу. 

Павло Володимирович часто повторює слова: «Знання та творча 

праця – запорука успіху» і бажає всім дотримуватися цих простих, але 

глибоких за змістом слів. 

 

 

В. о. голови 

Ради ветеранів Університету, 

Заслужений працівник освіти України, 

Почесний професор  

Університету ДФС України    О. Сластьоненко  
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Колектив Наукової бібліотеки 

приєднується до численних поздоровлень ювіляру 

 

Шановний Павле Володимировичу! 

Ми дуже цінуємо Вашу постійну увагу і небайдужість до нашого 

підрозділу. Доля нагородила Вас лідерськими якостями і талантом керівника. 

Ви маєте досвід роботи господарника, науковця, викладача і держслужбовця 

та застосовуєте усі свої знання і вміння на користь Університету, вносите 

неоціненний вклад у забезпечення нової якості міжнародної наукової та 

навчальної співпраці, зберігаєте та підтримуєте вже існуючі традиції, і 

запроваджуєте нові.  

Завдяки вмінню підкорювати не тільки гірські вершини Ви за короткий 

термін встигли завоювати авторитет та повагу серед науково-педагогічних 

працівників, студентів та курсантів 

Тож, нехай Ваша праця завжди буде високо оцінена, а власний приклад 

надихає колектив Університету на плідну роботу. 

Дружний колектив бібліотекарів зичить Вам, вельмишановний 

ювіляре, міцного здоров’я, невичерпної енергії та натхнення, сімейного 

благополуччя і звичайного людського щастя. Нехай орієнтиром у стосунках із 

людьми залишаються чесність, порядність і справедливість. 

Бажаємо, щоб всі Ваші задуми і плани втілилися у життя, а Ви стали 

кращим керівником в історії нашого навчального закладу. 

Дорогу подолає той, хто йде. 

 

З найщирішими побажаннями колектив Наукової бібліотеки  
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СЛОВО ДО ВЧИТЕЛЯ 

 

Чи задумувалися Ви коли-небудь про роль людей у Вашому житті? 

Хто допоміг Вам стати тим, ким ви є зараз? Хто допомагає Вам зростати? 

Чи маєте Ви людину, на яку прагнете рівнятись? Я не кажу про близьких та 

рідних людей, які підтримують Вас протягом життя, підставляючи плече 

під час падінь та радіючи до нестями Вашим успіхам. Я веду мову про людей, 

яких Ви зустрічаєте, торуючи життєвий шлях, і які формують Вас як 

особистість, гартують та формують життєві принципи. Лідера по життю, 

мудрість якого Ви сприймаєте як аксіому не лише тому, що це правильно, а й 

тому, що харизма, життєва позиція, погляди, його людська простота, 

незважаючи на статус, є Вам близькими й зрозумілими.  

Особистість, що змінює Вас на підсвідомому рівні. Керівника, що 

здатний у правильний момент підштовхнути Вас за межі зони комфорту, 

змінюючи при цьому звичний порядок речей у Вашому житті. І роблячи це не в 

межах якоїсь гри, забави, розіграшу чи власної цікавості, а саме тому, що 

вірить у Вас і знає, що Ви здатні на більше, тим самим активізуючи Ваш 

внутрішній потенціал, заохочуючи до нових звершень.  

Павле Володимировичу, я знаю, Ви не любите улесливу браваду, адже 

знаєте ціну людським вчинкам, відрізняєте чесність, порядність від 

нещирості та лукавства. Наділені вмінням читати людей, як розгорнуті 

книги. Мені поталанило зустріти на своєму життєвому шляху таку людину, 

бо все сказане вище – про Вас. 

З повагою, найщирішими привітаннями та безмежними словами 

вдячності! 

 

Докторант Університету ДФС України, 

кандидат економічних наук     С. В. Шевчук   
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НАГОРОДИ. ПОЧЕСНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗВАННЯ ТА 

ВІДЗНАКИ П. В. ПАШКА 

 
 Почетная грамота Новоросийского горкома ВЛКСМ (1972) 

 Почетная грамота ЦК ВЛКСМ (1978) 

 Почетная грамота Харьковского обкома ЛКСМУ (1979) 

 Значек ЦК ВЛКСМ и МВССО ССР «За отличную учебу» (1980) 

 Бронзова медаль ВДНХ СРСР (1982) 

 Грамота Главнокомандующего ракетними войсками стратегического 

назначения ВС СССР (1983) 

 Почетная грамота ЦК ВЛКСМ (1984) 

 Медаль «За отличие в воинской службе» І ст. (1985) 

 Знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», І ст. (1985) 

 Юбилейный знак «60 лет с именем Ленина» (1985) 

 Медаль «За безупречную службу», 10 лет (1987) 

 Медаль «70 лет ВС СССР» (1988) 

 Юбилейный знак «70 лет ВЛКСМ» (1988) 

 Диплом второй степени за 2 место в соревнованиях на лучшее 

туристическое путешествие ракетных войск в 1991 году (1991) 

 Медаль «За безупречную службу», 15 лет (1992) 

 Диплом 1 степени за личное мужество и героизм, проявленные при ночном 

восхождении на Эльбрус и проведение спасательных работ в период с 21 по 

22 августа 1994 года в сложных погодных условиях (1994) 

 Почесна грамота Дзержинської районної Ради народних депутатів (1997) 

 Серебрянный знак Харьковского клуба офицеров «Честь имею» (1999) 

 Подяка Президента України (1999) 

 Почесна грамота Харківської ОДА (1999) 

 Нагрудний знак «Почесний митник України» (2000) 

 Почесна грамота та срібний знак Харківської ОДА та Облради (2000) 

 Подяка Голови ДМСУ (2000) 
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 Ювілейна медаль «10 років незалежності України» (2001) 

 Ювілейна медаль «10 років Прикордонним військам України» (2001) 

 Нагрудний знак «Відмінний прикордонник» (2001) 

 Пам’ятний нагрудний знак «За сумлінну службу в митних 

органах», №6 (2001) 

 Подяка Кабінету Міністрів України (2002) 

 Медаль «Ветеран військової служби» (2005) 

 Подяка Голови ДМСУ (2005) 

 Відзнака МСОО «Ветераны РВСН» (2005) 

 Почесний автотранспортник України (2005) 

 Відзнака «За видатні заслуги в галузі транспорту та зв'язку» (2006) 

 Знак АМСУ І ступеню «За видатні досягнення в підготовці кадрів митної 

служби» (2006) 

 Відзнака «Почесний працівник ДПСУ», №605 (2006) 

 Орден «Слава на вірність вітчизні» ІІІ ступеня (2006) 

 Медаль «За сприяння в охороні державного кордону» (2006) 

 Медаль «За укрепление таможенного сотрудничества» (2006) 

 Нагрудний знак «15 років митній службі» (2006) 

 Почесна Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед 

українським народом» та відзнака (2007) 

 Нагрудний знак «Відмінний прикордонник», І ступеня (2007) 

 Медаль «15 років ДПСУ» (2007) 

 Подяка Союзу юристів України (2007) 

 Медаль «15 років ДПСУ» (2008) 

 Пам’ятний знак «Слідче управління СБУ» (2008) 

 Нагрудний знак «За заслуги», №50 (2009) 

 Нагрудний знак «Знак пошани» (2009) 

 Памятная медаль «50 лет РВСН» (2009) 
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 Памятная медаль «50 лет ракетным войскам стратегического 

назначения» (2009) 

 Нагрудний знак «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ ступеня 

(2009) 

 Андріївська медаль «Державна прикордонна служба України – за віру та 

вірність» (2010) 

 Відзнака МВС України «Закон і честь» (2010) 

 Нагрудний знак «Золота зірка «За заслуги» (№15, 2011) 

 Нагрудний знак «70 лет ХВВКУРВ им. МСС Крылова» (2011) 

 Пам’ятний нагрудний знак начальника Харківського УПС 

ім. І.Кожедуба (2011) 

 Пам’ятний знак «До 20-річниці з дня заснування АСМАП» (2011) 

 Подяка ICC Ukraine (2012) 

 Медаль «ХХ років Спецпідрозділу «К» СБ України» (2012) 

 Медаль «20 років СБУ», громадська організація ветеранів СБУ «Щит» (2012) 

 Медаль «Захиснику Вітчизни» Всеукраїнської громадської організації 

«Спілка ветеранів та працівників силових структур України «Звитяга» (2013) 

 Медаль «Главком РВСН Толубко Владимир Федорович» Харківська обласна 

рада організацій ветеранів України (2014) 

 Диплом Академіка Академії економічних наук України (2014) 

 Золота медаль ім. М.І.Туган-Барановського, Академія економічних наук 

України (2015) 

 Юбилейная медаль «75 лет ХВАТУ – ХВВКИУ РВ им. Маршала Советского 

Союза Крылова Н.И.» (2016) 

 Ювілейний пам’ятний знак «95 років Національній академії внутрішніх 

справ» (2017) 

 Орден «За заслуги» ІІІ ступеня Союзу юристів України (2017) 

 Серебряный нагрудный знак «Созвездие духовности» и Диплом 

международного литературного конкурса «Созвездие духовности» (2017) 

 Почесна відзнака Києво-Святошинської районної ради (2018) 
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 Почесна грамота Університету ДФС України (2018) 

 Почесна грамота Голови Київської ОДА (2018) 

 Почесна грамота Київська обласна рада (2018) 

 Подяка КНДІСЕ Міністерства юстиції (2018) 

 Подяка Всеукраїнської профспілки працівників органів ДФС (2018) 

 Орден «За заслуги ІІІ ст. Союзу юристів України» (2018) 

 Пам’ятна відзнака «20 років податковій міліції» (2018) 

 Полковник запасу Збройних сил України (1996) 

 Почесний динамовець (1999) 

 Майстер спорту України зі спортивного туризму (2002) 

 Державний службовець 5-го рангу.(2004) 

 Державний радник митної служби 2-го рангу.(2005) 

 Почесний доктор Академії митної служби України (2006) 

 Почесний працівник Державної податкової служби України (2006) 

 Заслужений діяч науки і техніки (2011) 

 Академік Академії економічних наук України (2014) 
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ФОТОФАКТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Батько – Пашко Володимир Павлович 

Мама – Пашко Лія Дмитрівна 

 

Щасливе дитинство  1 вересня 1966 р.  

Перший раз у перший клас 

Перші місяці життя, 

м. Свердловськ 

 
Перші місяці життя, 

м. Свердловськ 
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Завжди взірець для інших 

Перші кроки в науку. Військово-наукове 

товариство курсантів 

Клятва на вірність Батьківщині 
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Талановита людина – талановита в усьому.  

Вечір, приурочений Міжнародному жіночому дню – 8 Березня 

Лейтенант Пашко П.В. отримує золоту 

медаль за відмінне закінчення Харківського вищого 

військового Командно-інженерного училища ракетних 

військ імені Маршала Радянського Союзу Крилова Н.І. 

 

Грамота від 

Головнокомандувача ракетних 

військ стратегічного 

призначення Збройних сил 

СРСР 
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З армійськими друзями 

 

Перші лижні походи 
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2005 рік, Центральний Кавказ 

 

Острів Вайгач. Арктика 

 

Риболовля  

 

та 

 

її результати 

 

Острів Вайгач. Арктика  

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новий етап у житті Пашка П.В. 1994 рік – заступник голови  

Дзержинської районної Ради та виконкому міста Харкова 

 

Начальник Східної регіональної митниці Пашко П.В.  

звітує перед Президентом України Л.Д. Кучмою 
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П.В. Пашко – начальник Дніпропетровської  

регіональної митниці 

 

1999 рік. Донеччина.  

Семінар начальників регіональних митниць 
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Нагородження знаком  

    «Почесний митник України» 

 

Нагородження пам’ятною 

медаллю «10 років митній службі 

України» 

 

2001 рік. Заступник голови 

Митної служби України 

 

2004 рік. Заступник директора 

Департаменту податкової та митної 

політики Міністерства фінансів України 
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На прийомі у Президента 

України Ющенка В.А. 

Обговорення перспектив роботи митної 

служби України з Хорошковським В.І. 

2008 рік, США. 

Зустріч з головою Митної служби США 

2008 рік. Нагородження випускників 

Митної академії 
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16 вересня 2015 р. Національний університет ДПС України приєднався до 

найпрогресивніших університетів Європи і підписав Велику Хартію Університетів 

(Маgnа Сhаrtа Unіvеrsitatum). 

У місті Болонья, Італія, виконувач обов’язків ректора НУДПСУ П. В. Пашко підписує 

Велику Хартію Університетів – документ, що визначає фундаментальні принципи, якими 

мають керуватися університети, щоб забезпечити розвиток освіти  

та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється. 
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На зустрічі з українським політичним та 

громадським діячем, радянським 

дисидентом, Героєм України 

Л.Г. Лук’яненком. 2015 рік, УДФСУ 

 

 

 

Флешмоб до Дня незалежності України. 

 В. о. ректора УДФСУ Пашко П.В. з 

колективом Наукової бібліотеки, 2015 рік 

День миру, 

21 вересня 2015 року 

Вручення дипломів випускникам ФПМ, 

25 вересня 2015 року 
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Турнір пам’яті Сергія Цимбала, 

10 жовтня 2015 року 

Блаженніший Любомир − єпископ 

Української греко-католицької 

церкви, кардинал Католицької 

церкви, предстоятель Української 

греко-католицької церкви в 

Університеті ДФС України. 2015 р. 

 

День захисника України в УДФСУ 

13 жовтня 2015 року 
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З першим проректором – проректором з наукової діяльності, перспективного 

розвитку та інновацій НУДФСУ,доктором економічних наук, 

професором,заслуженим діячем науки і техніки України  

Людмилою Леонідівною Тарангул. 2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік. Ректор Університету ДФС України П.В. Пашко 

 вітає з початком нового навчального року 
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Підписання П.В. Пашком і 

С.М. Піскуном Договору про співпрацю 

між Університетом ДФС України та 

Союзом юристів України 

3 квітня 2018 року 

 

 Співпраця ННІ фінансів, банківської справи з 

Проектом гендерно-орієнтованого 
бюджетування (ГОБ) 2018 рік 

 

Візит співпрезидента Федерації «Обміни 

Франція-Україна» Жака Форжерона.  

28 вересня 2018 року 

 

Зустріч з науковцями Університету  

Індонезії щодо сфери оподаткування 

тютюнової промисловості. 2018 рік 
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На святковому концерті, присвяченому Міжнародному 

жіночому Дню – 8 Березня. 2019 рік 

Зустріч з ветеранами та випускниками  

Університету ДФС України. Червень 2019 року 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ П. В. ПАШКА 

 
1. Динамические характеристики датчиков относительной 

влажности / П. В. Пашко // Тематический научно-технический сборник трудов 

Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных 

войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. – Вып. 328. – 1983. – 

С. 118–119. 

1985 

2. Научно-исследовательская работа : отчет № 2553 / рук. 

Э. Е. Прохач ; исполн. : П. В. Пашко, И. В. Пашко, С. А. Резвов [и др.] ; 

Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск 

имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. – Харьков : ХВВКИУРВ, 

1985. – 35 с. – Инв. № Н617.  

1987 

3. Научно-исследовательская работа : отчет № 2804 / рук. 

Э. Е. Прохач ; исполн. : П. В. Пашко, А. А. Зобнин, Н. П. Благодарный [и др.] ; 

Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск 

имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. – Харьков : ХВВКИУРВ, 

1987. – 62 с. – Инв. № Н4010. 

1988 

4. Научно-исследовательская работа : отчет № 2911 / рук. 

Е. Т. Островский ; исполн. : П. В. Пашко, А. С. Клепанда, Э. Б. Филиппов 

[и др.] ; Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных 

войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. – Харьков : 

ХВВКИУРВ, 1988. – 144 с. – Инв. № Н5676.  

5. Научно-методические материалы / рук. А. С. Клепанда ; исполн. : 

П. В. Пашко, Г. Б. Черепенников, Э. Б. Филиппов [и др.] ; Харьковское высшее 

военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала 

Советского Союза Н. И. Крылова. – Харьков : ХВВКИУРВ, 1988. – 65 с. – Инв. 

№ Н4854. 
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6. Перспективы применения тепловых насосов с 

термосифонными теплообменниками в системах поддержания ТВР 

заглубленных ОВТ / А. С. Клепанда, Э. Б. Филиппов, П. В. Пашко : тезисы 

докладов науч.-техн. конф. / в/ч 25840, Москва. – М., 1988.  

1989 

7. Экономичный метод расчета теплового состояния сложных 

строительных конструкций / Л. С. Богданович, А. С. Клепанда, 

А. П. Кузнецов, П. В. Пашко // Эффективные численные методы решения 

краевых задач механики твердо деформируемого тела : тез. докл. Респ. науч.-

техн. конф., 27–29 сентября 1989 г., Харьков. – Харьков, 1989. – Ч. 1. – 184 с. 

8. Расчетно-эспериментальное обоснование увеличения ресурса 

работы системы ТВР по холоду в автономном режиме / А. С. Клепанда, 

П. В. Пашко, В. Н. Бугаенко // тез. докл. Науч.-техн. конф., 25–26 апреля 1989 

г. Ростов-на-Дону ; Ростовское высшее военное командно-инженерное училище 

ракетных войска им. главного маршала артиллерии Неделина М. И. – Ростов-

на-Дону, 1989. – 218 с. 

9. Расчетно-экспериментальные исследования тепловых насосов с 

ГТО систем ТВР ОВТ / А. С. Клепанда, Э. Б. Филиппов, П. В. Пашко, 

В. Н. Бугаенко // тез. докл. Науч.-техн. конф., 25–26 апреля 1989 г., Ростов-на-

Дону ; Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных 

войска им. главного маршала артиллерии Неделина М. И. – Ростов-на-Дону, 

1989. – 218 с. 

1990 

10. Методика расчета парокомпрессионного теплового насоса на 

ЭВМ / А. С. Клепанда, Э. Б. Филиппов, П. В. Пашко // Холодильная техника. – 

1990. – № 7. – С. 10–13. 

11. Научно-исследовательская работа : отчет № 3070 / рук. 

А. С. Клепанда ; исполн. : П. В. Пашко, С. И. Доценко, О. Л. Окутин [и др.] ; 

Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск 

имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. – Харьков : ХВВКИУРВ, 

1990. – 58 с. – Инв. № Н7974. 
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12. Научно-исследовательская работа : отчет № 3076 / рук. 

А. С. Клепанда ; испол. : П. В. Пашко, Л. С. Богданович, Г. Б. Черепенников 

[и др.] ; Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных 

войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. – Харьков : 

ХВВКИУРВ, 1990. – 75 с. – Инв. № Н8034. 

13. Научно-исследовательская работа : отчет № 3089 / рук. 

Э. Е. Прохач ; испол. П. В. Пашко, А. С. Клепанда, Г. Б. Черепенников [и др.] ; 

Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск 

имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. – Харьков : ХВВКИУРВ, 

1990. – 56 с. – Инв. № Н8119. 

14. Научно-методические материалы / рук. Э. Е. Прохач ; испол. 

П. В. Пашко, А. С. Клепанда, А. Е. Гайворонский [и др.] ; Харьковское высшее 

военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала 

Советского Союза Н. И. Крылова. – X. : ХВВКИУРВ, 1990. – 71 c. – Инв. 

№ Н7054. 

15. Особенности полигонной отработки грунтового аккумулятора 

холода / Е. Т. Островский, А. С. Клепанда, П. В. Пашко, А. П. Кузнецов, 

В. Н. Бугаенко // Тезисы докладов научно-технической конференции, 16–17 

ноября 1989 г. – Исх. в/ч 13991, № 06118 от 06.04.90, Вх. 1781 от 16.04.90. 

16. Расширение температурного диапазона работы фреоновой 

холодильной машины / Э. Б. Филиппов, А. С. Клепанда, П. В. Пашко // 

Холодильная техника. – 1990. – № 11. – 30–33. 

1991 

17. Научно-исследовательская работа : отчет № 3159 / рук. 

Э. Е. Прохач ; исп. П. В. Пашко, А. А. Свидло, Э. Б. Филиппов [и др.] ; 

Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск 

имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. –Xарьков : ХВВКИУРВ, 

1991. – 80 с. – Инв. № Н8915. 

18. Научно-исследовательская работа : отчет № 3159 / рук. 

Э. Е. Прохач ; испол. П. В. Пашко, А. А. Свидло, Э. Б. Филиппов [и др.] ; 

Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск 
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имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. – Xарьков. : ХВВКИУРВ, 

1991. – 80 c. – Инв. № Н8915. 

19. Научно-методические материалы / рук. А. С. Клепанда ; исп. : 

П. В. Пашко, Э. Б. Филиппов, Г. Б. Черепенников [и др.] ; Харьковское высшее 

военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала 

Советского Союза Н. И. Крылова. – Xарьков : ХВВКИУРВ, 1991. – 70 с. – Инв. 

№ Н8432. 

20. О возможности уменьшения энергопотребления объектов 

военной техники за счет использования ТНУ / П. В. Пашко, Э. Е. Прохач, 

А. С. Клепанда, А. П. Кузнецов / тез. докл. науч.-техн. конф. молодых ученых 

ракетних войск ; Харьковское высшее военное командно-инженерное училище 
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139. Новий порядок митного оформлення товарів із застосуванням 
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140. Українсько-польський кордон: проблеми сьогодення / 

П. В. Пашко // Вісник податкової служби України. – 2002. – (травень-червень). 

– С. 46–50. 

141. Эффективность мульти-энергетической радиографии для 

научного и промышленного мониторинга функциональных материалов и 

оборудования / С. В. Найденов, В. Д. Рыжиков, П. В. Пашко // Эффективность 

реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных 

условиях : матер. II Промышленной междунар. науч.-техн. конф., 25 февраля–
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П. В. Пашка ; Госуд. таможенная служба Украины. – К. : О-во «Знання» КОО, 
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О. Полонський, О. Христенко // Вісник Академії митної служби України. – 

2005. – № 3 (27). – С. 100–104. 

161. Заходи митно-тарифного регулювання як складова реалізації 
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держави / П. В. Пашко, Ю. С. Наумич // Вісник Академії митної служби 
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І. М. Хохлова ; передм. П. В. Пашка. – Донецьк : ВД «Кальміус», 2005. – 800 с. 
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170. Studies of Sensitivity of the Transport Radiation Monitoring System 
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А. Д. Ополонін, В. Г. Волков, Г. М. Онищенко, С. Е. Третяк, В. І. Боцман, 
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матеріалами О. Єгорова «Святиня вашої сім’ї) ; [розпорядження заст. Голови 
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173. Електрона митниця – головний механізм гарантування митної 

безпеки держави / П. В. Пашко, В. П. Шуляк // Фінанси України. – 2006. – 

№ 12. – С. 51–60. 

174. Западная граница самая проблемная / А. Г. Капустин, 
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О. В. Морозов, Г. М. Віноградов [та ін.] ; за ред. П. В. Пашка, В. В. Ченцова ; 

вступ. слово О. Б. Єгорова ; редкол. : П.В. Пашко (голова) та ін. – К.:Знання, 

2006. – 606 с. – (Cерія «Податкова та митна справа в Україні»). 

176. Класна кваліфікація як елемент мотивації працівника митних 

органів до постійного самовдосконалення / П. В. Пашко, Б. М. Новосад // 
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проблемы и перспктивы : сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф., 12 октября 2006 
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України / П. В. Пашко // Стратегія реформування системи державного 
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17. Визит с проекцией на перспективу [о встрече председателя Гос. 

таможенной службы Украины Л. Деркача с руководством таможни, в. т.ч. с 



139 
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29. Мы должны повернуться лицом к людям / В. Гордеева 

[о проведении украинско-российского совещания по назревшим вопросам ; 

среди выступающих был начальник Восточной региональной таможни Павел 
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начальником Павлом Пашко] // Слобода. – .1999. – февраль. 

35. Полвека по тропам / А. Булашев [50-летие харьковского спортивного 
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Назва з екрана.  

56. У столичній митниці відбулися урочистості / [в Київській міській 

митнці ДФС пройшли урочистості з нагоди 22-ї річниці Конституції України ; 

серед виступаючих П. В. Пашко ] // Митний брокер. – 2018. – № 6–7 (252). – 

С.78–79. 

57. Кабмін повернув Фіскальному університету статус національного 

[Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» з посиланням на 

сайт «Правда Ірпеня». За словами ректора вишу Павла Пашка, університет 

цілком відповідає статусу «Національний» рівнем освіти, який отримують 

студенти, та рівнем його викладацького й наукового складу] [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://mykyivregion.com.ua/2018/05/20/kabmin-

povernuv-fiskalnomu-universitetu-status-nacionalnogo/. Назва з екрана. 

58. Валерій Пацкан: Угода про співпрацю з Університетом державної 

фіскальної служби України – це початок кадрового оновлення Рахункової 

палати [Голова Рахункової палати Валерій Пацкан та ректор Університету 

державної фіскальної служби України Павло Пашко 15 червня 2018 р підписали 

Угоду про співпрацю] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-

rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16756484. Назва з екрана.  

https://legalclinics.in.ua/u-irpeni-bulo-provedeno-kruglyj-stil-na-temu-znachennya-yurydychnogo-klinichnogo-ruhu-dlya-formuvannya-pravnykiv-novoyi-generatsiyi/
https://legalclinics.in.ua/u-irpeni-bulo-provedeno-kruglyj-stil-na-temu-znachennya-yurydychnogo-klinichnogo-ruhu-dlya-formuvannya-pravnykiv-novoyi-generatsiyi/
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59. Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе взяв участь в урочистому 

святкуванні Дня знань (3 вересня 2018 р.) [З вітальним словом виступив 

ректор Національного університету ДФС України, доктор економічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України Павло Володимирович 

Пашко] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://appu.org.ua/news/--

02983/. Назва з екрана. 

60. Фіскальний університет та Європейська Бізнес Асоціація 

підписали меморандум про співпрацю [Електронний ресурс] [28 листопада 

2018 р. відбулося урочисте підписання меморандуму про партнерство та 

співпрацю.Підписанти меморандуму – ректор університету ПавлоПашко та 

виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко] – Режим доступу : 

https://irpin.news/. Назва з екрана. 

61. Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе взяв участь у проведенні 

свята з нагоди вручення дипломів магістрів – випускників 2019 року в 

Університеті ДФС України [Відкриття святкового заходу провів Ректор 

Університету Павло Володимирович Пашко] [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://new.appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-

prijnyav-uchast-u-provedenni-svyata-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-magistriv-

vipusknikiv-2019-roku-v-universiteti-dfs-ukrayini/. Назва з екрана. 

62. НМУ імені О. О. Богомольця та Університет державної фіскальної 

служби України підписали меморандум про співпрацю 25 березня 2019 р. 

[Документ своїми підписами засвідчили ректор Університету державної 

фіскальної служби України, професор Пашко Павло Володимирович та перший 

проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, професор Юрій 

Леонідович Кучин] [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

:https://nmuofficial.com/news/nmu-imeni-o-o-bogomoltsya-ta-universytet-

derzhavnoyi-fiskalnoyi-sluzhby-ukrayiny-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsyu/. 

Назва з екрана.  

https://irpin.news/fskalnij-universitet-ta-yevropejska-biznes-asociaciya-pidpisali-memorandum-pro-spivpracyu/
https://irpin.news/fskalnij-universitet-ta-yevropejska-biznes-asociaciya-pidpisali-memorandum-pro-spivpracyu/
https://irpin.news/fskalnij-universitet-ta-yevropejska-biznes-asociaciya-pidpisali-memorandum-pro-spivpracyu/
https://irpin.news/fskalnij-universitet-ta-yevropejska-biznes-asociaciya-pidpisali-memorandum-pro-spivpracyu/
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63. До університету завітав голова Державної податкової служби 

України Сергій Верланов [До Національного університету державної 

фіскальної служби України завітав голова Державної податкової служби 

України Сергій Верланов. У заході взяли участь ректор НУДФСУ Павло 

Пашко, Перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи Олег 

Шевчук, проректор з наукової роботи Петро Цимбал, проректор з міжнародної 

діяльності та інвестицій Дмитро Ковальчук, проректор з адміністративно-

господарської діяльності Олександр Фокін, в.о. проректора з інфраструктури 

Денис Пудрик, учений секретар університету Оксана Ярова та професорсько-

викладацький склад навчального закладу]. – Режим доступу: 

http://www.nusta.edu.ua/2019/06/24/до–університету–завітав–голова-держа/. 

Назва з екрана. 

 64. Вітаємо з Днем народження Пашка Павла Володимировича! 

Щиро бажаємо успіху в роботі, достатку та благополуччя, сімейного 

затишку та щастя. Нехай кожен день буде особливим і дарує радість та 

натхнення / Привітання від редакції газети «Ірпінський вісник» // Ірпінський 

вісник. – 2019. – 12 серпня, №28 (2930). – С. 1. 

65. В Університеті урочисто розпочали новий навчальний рік 

[Розділили радість цього дня Президент ВГО «Асоціація платників податків 

України» Грігол Катамадзе, директор департаменту стратегічного розвитку та 

міжнародного співробітництва Державної фіскальної служби України Анатолій 

Александров, Віце-президент благодійного фонду «Майбутнє країни» Євген 

Головін]. – Режим доступу:http://www.nusta.edu.ua/2019/09/02/в–університеті–

урочисто–розпочато–но/. Назва з екрана. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ П. В. ПАШКА 

 

«Електронна митниця» – головний механізм забезпечення митної безпеки 

держави   251 

«Наше ведомство должно быть прозрачным и иметь лицо»   104 

«Таможенные» миллиарды – учителям на зарплату?   58 

800 километров Харьковщины и Сумщины находятся под бдительным 

контролем таможни   81 

Conditions and factors of investment security as a decisive force of social and 

economic development: theoretical and practical aspects   338 

Formation of the system of fair business practice of the company under conditions of 

corporate responsibility   345 

Instruments and detectors on the base of scintillator crystals znse(te), cwo, csi(tl) for 

systems of security and customs inspection systems   159 

Notional toolkit of customs security maintenance system   217 

On some particular questions of the security of customs control effectiveness   288 

Ontology of scientific cognition of shadow economy and economic shading   339 

Peculiarities of foreign language teaching to future specialists of financial and credit 

field in circumstances of eurointegration and globalisation   340 

Propozycje instytucjonalego mechanizmu celnego zapewnienia narodowych 

interesow Ukrainy   306 

Studies of Sensitivity of the Transport Radiation Monitoring System to Gamma-

Emitters   170 

А.с. 1619178 СССР, МПК: G01P 5/12. Устройство для градуировки 

термоанемометров   356 

А.с. 1740547 А1 СССР, МПК: E02D 3/115. Способ аккумулирования тепловой 

энергии в грунте   357 

А.с. 1744988 СССР Способ отвода тепла в грунт   358 

А.с. 1763820 А1 СССР, МПК: F25D 1/00, F25D 7/00. Камера охлаждения   359 

А.с. 1809259 А1 СССР, МПК: F25B 49/00, F25B 1/00. Холодильная машина   

360 

http://fkd.org.ua/article/view/144126
http://fkd.org.ua/article/view/144126
http://fkd.org.ua/article/view/143870
http://fkd.org.ua/article/view/143870
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А.с. 299202 Система аккумулирования холода   355 

Адаптація митного законодавства України до світових стандартів – шлях 

підвищення митної безпеки держави   160 

Актуальні питання теорії та практики митної справи   290 

Апостол работал на таможне   67 

Аудиторский контроль в таможенном деле   267 

Аудиторський контроль в митній справі   291, 292,  

Аудиторський контроль у митній справі   268 

Бальна система визначення рейтингу митних установ   147 

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил   198 

Бюджет пополнением красен   68 

Визначення міцності в односпиртовому розчині   82 

Використання методу газорідинної хроматографії в експертній роботі митної 

лабораторії СРМ   83 

Використання системи динамічного планування митних податків як засіб 

спрощення процедури митного контролю   252 

Використання сучасних технічних засобів при виявленні порушень митних 

правил в митних органах   69 

Від кордону до кінцевого покупця: механізм забезпечення безперервного 

митного та аудиторського контролю   307 

Восток – дело тонкое   84 

Галузевий стандарт вищої освіти   269, 270, 271 

Головне завдання митної служби – це захист економічних інтересів держави 

142 

Государственный таможенный аудит контроль   272 

Державна митна служба України в особистостях   253 

Державна митна служба України: історія та сьогодення   254 

Державне регулювання: проблеми класифікації та кодування товарів   70 

Детекторы для сканирующей радиографии типа сцинтиллятор-фотодиод   143 
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Детекторы рентгеновского излучения типа сцинтиллятор-фотоприемное 

устройство для цифровой промышленной радиографии с повышенным 

пространственным разрешением   131 

Деякі питання удосконалення системи освіти в Україні в контексті світових 

тенденцій   341 

Динамические характеристики датчиков относительной влажности   1 

Діяльність митних органів у боротьбі з контрабандою   119 

Діяльність митної служби щодо забезпечення митної безпеки   199 

Для «Полискана» нет преград. Он «высвечивает» в багаже не только оружие и 

взрывчатку, но даже наркотики   85 

Договариваться лучше на берегу   71 

Дослідження чутливості системи транспортного радіаційного моніторінгу до 

гамма-випромінювачів   171 

Електрона митниця – головний механізм гарантування митної безпеки держави 

173 

Електронна митниця – головний шлях до митної безпеки держави   187 

Електронна митниця як механізм забезпечення митної безпеки України   188 

Если у вас огород в России   86 

Ефективність митної справи   218, 233, 234, 235 

Ефективність обміну інформацією – запорука впровадження «електронної 

митниці»   236 

Євангеліст Матфей – покровитель митної служби   172 

За державу не обидно   100 

За державу обидно   87 

Закон должен четко описывать весь процесс – права, ответственность и 

результат   88 

Западная граница самая проблемная   174 

Застосування елементів електронного декларування шляхом впровадження 

системи «Електронна митниця»   200 

Застосування методів аналізу та управління ризиками в Держмитслужбі 

України   201 
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Захист митних інтересів як критерій оцінювання ефективності митних органів 

308 

Захист національного споживача від ввезення на територію України неякісних 

та небезпечних рослинних жирів та олій   89 

Заходи митно-тарифного регулювання як складова реалізації митної політики 

України   161 

Заходи попередження та профілактики економічної злочинності в Україні   328 

Защита внутреннего рынка Украины от недобросовестной конкуренции со 

стороны импортеров продовольственной продукции, как составляющая 

таможенных интересов государства   189 

Зміни до схеми взаємодії центральних органів виконавчої влади   162 

Из каких элементов слагается счастье?   38, 39, 40 

Именно сегодня (о принципах валеологии)   41 

Использование наружного воздуха в качестве источника низкопотенциальной 

теплоты для тепловых насосов   32 

Інституалізація державно-приватного партнерства у митній справі   342 

Інституціональна пропозиція реалізації податкової та митної справи   346 

Інституціональне забезпечення координованої реалізації податкової та митної 

політики в Україні   347 

Інституційний механізм реалізації митної політики   148 

Інтеграція професійної та академічної підготовки як підприємницька стратегія 

вищої школи   329 

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів   273 

Історія митної справи в Україні   175 

К вопросу о «правильном» теплосчетчике   42 

Как уехать за границу   90 

Класна кваліфікація як елемент мотивації працівника митних органів до 

постійного самовдосконалення   176 

Коментар до Митного кодексу України : із практики митної справи   149 

Конец таможенных митарств?   120 
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Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів: проблеми 

забезпечення балансу безпеки та спрощення міжнародної торгівлі   330 

Координация взаимодействия средств массовой информации, освещающих 

рынок недвижимости   43 

Криміналістична характеристика контрабанди   321 

Критерії виявлення можливих порушень   121 

Кто с добром придет, тот с добром и уйдет   44 

Курс и горизонты таможенного корабля   101 

Курс і горизонти митного контролю   102 

Методика расчета парокомпрессионного теплового насоса на ЭВМ   10 

Методика розрахунку прогнозних обсягів податкових надходжень від імпорту 

товарів   237 

Методика системного аналізу завантаження митниць та раціоналізації 

розподілу особового складу в Державній митній службі України   122 

Методологічні проблеми регулювання митної безпеки   202 

Механізм визначення ефективності здійснення митної справи   255 

Ми виховуємо патріотів, які люблять свою країну!   348 

Ми працюємо для блага людей   45 

Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації)   219 

Митна безпека у системі національної безпеки: визначення і взаємозв’язок 

категорій   203 

Митна безпека України   177 

Митна безпека як важлива складова економічної безпеки держави   163 

Митна енциклопедія   293, 294, 309, 310, 311 

Митна політика та митна безпека України   178, 295 

Митна політика та митна безпека як основні складові забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності держави   164 

Митна політика та митна безпека: концептуальне визначення і шляхи 

забезпечення   257 
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Митна політика та митна безпека: концептуальне визначення та шляхи 

забезпечення   238, 256 

Митна політика України: зауваження та пропозиції до проекту Закону України 

«Про внесення змін до митного кодексу України»   204 

Митна політика як складова політики національної безпеки України   190 

Митна складова в системі економічної безпеки держави   205 

Митна служба України в системі державного управління   206 

Митна справа   316, 322 

Митна справа України   331 

Митна статистика України   332 

Митне оформлення автотранспортних засобів   150 

Митне оформлення енергоносіїв   220 

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні   151, 179 

Митний аудиторський контроль   274 

Митний аудиторський контроль як пріоритет у справі реформування митного 

адміністрування   317 

Митний кодекс України   275, 323 

Митний кодекс України з постатейними матеріалами : із практики митної 

справи.   165 

Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють його 

застосування   152 

Митний контроль за переміщенням через митний кордон України енергоносіїв 

трубопровідним транспортом. Митний контроль та митне оформлення 

електроенергії   132 

Митний контроль за товарами, що переміщуються морським транспортом   133 

Митний контроль на автомобільному транспорті   144 

Митний контроль на залізничному транспорті   153 

Митний контроль на повітряному транспорті   154 

Митний контроль та митне оформлення   134 

Митниця не дає «добро»   135 

Митні інтереси та митна безпека   191 
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Митні інтереси України   192 

Митні інформаційні технології   258 

Митні органи повинні вживати заходи, спрямовані на підтримання належного 

балансу між митним контролем та спрощенням закононної торгівлі   333 

Місцеве самоврядування: онтологія та перспективи   35 

Модернізація податкової і митної політики в інституціональному забезпеченні 

розвитку економіки України   349 

Модернізація технологій інформаційного митного контролю: реальність і 

перспективи   259 

Может ли госслужащий прожить на одну зарплату?   46 

Моральні цінності у структурі організаційної культури державної установи  180 

Морально-психологічна підготовка митника   239 

Мотиваційний інструментарій забезпечення митної безпеки України   221 

Мультиэнергетические детекторы для систем рентгеновского неразрушающего 

контроля   136 

Мы настроены на деловое и честное партнерство   103 

Мы не сеем и не пашем   47 

На митних кордонах України. Дніпровський регіон   123 

Наукове обґрунтування пропозицій до проектів нормативно-правових актів 

про внесення змін до актів митного законодавства у зв’язку з прийняттям 

Податкового кодексу України та імплементацією його норм   260 

Науково-практичний коментар до Митного кодексу України   276, 277, 278 

Научно-исследовательская работа   2, 3, 4, 11, 12, 13, 17, 18 

Научно-методические материалы   5, 14, 19 

Наша освіта – якісна, а спеціалізації – унікальні   318 

Несоответствие таможенных систем Украины и других стран усложняет обмен 

электронной таможенной информацией   324 

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні   137 

Новации таможенного кодекса   279 

Новий порядок митного оформлення товарів із застосуванням вантажної 
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митної декларації   139 

Новое в растаможке транспортных средств   124 

Нормативно-правове регулювання митної справи   280 

О возможности уменьшения энергопотребления объектов военной техники за 

счет использования ТНУ   20 

О возможностях оптимизации социальных процессов в районном звене 

города   36 

О перспективах дальнейшего развития налогового и таможенного дела в 

Украине   312 

О порядке рассмотрения некоторых жилищных споров   49 

О проблемах внедрения «электронной таможни»   181 

О проекте Конституционного Закона Украины «О государственной власти и 

местном самоуправлении в Украине»   37 

О расширении температурного диапазона применения воздухо-воздушной 

холодильной машины   29 

Об использовании нетрадиционных источников тепла для уменьшения 

энергопотребления в системах теплохладоснабжения   21 

Об отдельных вопросах обеспечения эффективности Таможенного 

контроля   281 

Окремі аспекти забезпечення спонукальних мотивів підвищення ефективності 

діяльності митної установи   73 

Оперативная обстановка остается сложной   48 

Опытные, в верности испытанные и доверия достойные   105, 125 

Організаційно-економічний механізм забезпечення митної безпеки   207 

Організаційно-економічний механізм забезпечення митної безпеки 

України   222 

Організаційно-економічний механізм забезпечення митної безпеки 

України   223 

Організаційно-правовий механізм взаємодії митних органів з іншими органами 

державної влади у сфері захисту прав інтелектуальної власності   334 

Організаційно-правові та організаційно-технічні аспекти використання систем 
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інтелектуального відеоспостереження (СІВС) із функцією відеоаналітики при 

митному спостереженні як однієї із складових митної безпеки : концептуальне 

визначення базових понять, шляхи й засоби забезпечення та практичної 

реалізації   296 

Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил як засіб 

забезпечення митної безпеки   208 

Основи митної справи   107, 138 

Основи митної справи в Україні   155, 209 

Основні напрями реформування митної служби України в контексті поширення 

інтеграційних процесів   240 

Основы таможенного дела в Украине   145 

Особенности полигонной отработки грунтового аккумулятора холода   15 

Особенности эксплуатации экспериментальной теплонасосной установки с 

вертикальным грунтовым теплообменником в осенне-зимний сезон 1990-

1991 гг.   22 

Особливості митної класифікації товарів   261 

От «Полискана» не спрячешь ничего   91 

От таможенной избы до региональной таможни – 340 лет   106, 114 

Оцінка митної безпеки держави   166 

Оцінка результативності діяльності митних органів щодо контролю митної 

вартості   156 

П. В. Пашко : «Ми працюємо на державу   50 

Павел Пашко : «Закон должен четко описывать весь процесс – права, 

ответственность и результат   95 

Павел Пашко : «Не теряйте деньги на таможне…»   52 

Павел Пашко : «У нас весомые результаты борьбы с контрабандой»   110 

Павел Пашко: «Криминал создается не всегда самим человеком, иногда и 

условиями, в которых он работает»   51 

Павел Пашко: «Сегодня мы хотим предложить качественно новый подход к 

таможенному оформлению грузов»   241 

Павел Пашко: «Таможенника надо воспитывать»   109 
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Павел Пашко: Уметь требовать, не соблазнившись   72 

Павло Пашко : Курс і горизонти митного корабля   108 

Передумови та принципи побудови системи управління забезпеченням митної 

безпеки України   224 

Перспективи запровадження дієвого механізму спрощення процедур 

міжнародної торгівлі в Україні в умовах євроінтеграції   335 

Перспективы применения тепловых насосов с термосифонными 

теплообменниками в системах поддержания ТВР заглубленных ОВТ   6 

Підвищення ефективності використання технічних засобів при проведенні 

митного контролю   74 

Підвищення ефективності функціонування агроформувань на основі їх 

реструктуризації   385 

Підвищення ефективності функціонування плодопродуктового сектору   377 

Планування кадрової кар’єри працівників митних органів як елемент 

забезпечення митної безпеки України   193 

Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету  157 

Понятійний апарат системи забезпечення митної безпекоспроможності   225 

Порядок заповнення вантажної митної декларації   167 

После выборов это пройдет   96 

Постой, паровоз : контрабанду завез?   111 

Потенціал зони вільної торгівлі між ЄС та Україною для розвитку митної 

системи України   282 

Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (Пояснення до УКТЗЕД) 210, 211, 212, 213 

Правові і технологічні аспекти впровадження багатофункціональної 

комплексної системи «Електронна митниця»   242 

Правові підстави визначення стажу науково-педагогічної діяльності кандидата 

на заміщення посади керівника вищого навчального закладу   182 

Практика налогообложения недвижимости   53 

Практика та перспективи митно-тарифного регулювання   97 
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Применение метода R-функций для теплового расчета грунтовых 

теплообменников   23 

Припинення спроби контрабандного ввозу підакцизних товарів   75 

Пристрої на основі цифрової радіографії для митного контролю   112 

Про гипперактивный способ индивидуального обучения руководителей 

среднего звена для таможенной службы   76 

Про деякі шляхи енергозбереження в системах опалення та вентиляції 

будівель   54 

Про пріоритетні напрямки розвитку регіональної митниці   98 

Проблеми відновлення діяльності військових судів в Україні в контексті 

європейського досвіду   343 

Проблеми функціонування безконтактної технології митного оформлення ВМД 

у Східній регіональній митниці   99 

Програма «Митна безпека»   297 

Програма «Організація управління в митних органах»   298 

Програма навчальної дисципліни «Митна безпека» підготовки здоб. вищої 

освіти ІІ (магістер.) рівня та осв.-кваліф. рівнем «спеціаліст» денної та заоч. 

форм навч. 07 «Управління та адміністрування»   325 

Програмні та апаратні засоби захисту інформації   214 

Пропозиції до інституційного механізму забезпечення національних митних 

інтересів України   313 

Пропозиції до порядку обліку та контролю товарів (предметів), валюти та 

цінностей, вилучених за протоколом про порушення митних правил   126 

Пропозиції щодо окремих термінів Митного кодексу України   243 

Профессионализм и порядочность   55 

Психологія управління в митних органах   215 

Пути повышения ресурса работы систем холодоснабжения за счет 

использования грунтовых теплообменников   30 

Пути повышения экономичности работы штатных холодильных машин и 

расширения температурного диапазона их применения   24 

Рarticular questions аbout ensuring customs control efficiency   289 
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Расчетное обоснование на ЭВМ улучшения технико-экономических 

показателей холодильных машин при использовании естественного холода   25 

Расчетно-экспериментальное исследование теплонасосных установок с 

различными источниками тепла   26 

Расчетно-экспериментальные исследования тепловых насосов с ГТО систем 

ТВР ОВТ   9 

Расчетно-эспериментальное обоснование увеличения ресурса работы системы 

ТВР по холоду в автономном режиме   8 

Расширение температурного диапазона работы фреоновой холодильной 

машины   16 

Реалізація завдань митної політики України в умовах глобалізації торгівлі   226 

Рентгенографічна установка для контролю легкового, вантажного 

автотранспорту з поліпшеними радіаційними характеристиками   113 

Реформа ГФС: какими должны быть таможня и налоговая?   350 

Реформа ДФС: якими мають бути митниця і податкова?   351 

Реформування ДФС (міфи та реальність)   336 

Реформування податкових та митних органів : інституціональний аспект   352 

Реформування податкової системи України : сучасні виклики та орієнтири   319 

Робоча програма «Митна безпека»   299 

Робоча програма «Організація управління в митних органах»   300 

Робоча програма навчальної дисципліни «Митна безпека» підг. здоб. вищ. осв. 

ІІ (магістер.) рівня та осв.-кваліф. рівнем «спеціаліст» денної та заоч. форм 

навч. 07 «Управління та адміністрування»   326 

Розбудова митної справи України : витоки, реалії, перехід до сталого 

розвитку   301 

Розбудова митної справи України   283 

Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті 

імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної 

торгівлі ВМО   337 

Розвиток митної справи в умовах глобалізації   302 
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Розвиток підприємництва і форм власності в аграрному секторі в умовах 

глобальної трансформації соціокультурних і соціально-економічних 

відносин   384 

Розвиток підприємницького потенціалу України   327 

Розробка методики розрахунку завантаженості посадових осіб митних 

органів   227 

Розробка методики розрахунку завантаженості посадових осіб митних 

органів   244 

Розробка системи аналізу та управління ризиками в галузі митної справи   228 

Розроблення проекту нової автоматизованої системи підготовки та прийняття 

рішень за напрямом боротьби з контрабандою та порушенням митних 

правил   284 

Розроблення проекту нової автоматизованої системи підготовки та прийняття 

рішень за напрямом боротьби з контрабандою та порушенням митних 

правил   303 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №27722   372 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № № 16190   361 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 16191   362 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №16189   363 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24810 Україна.   365 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24992 Україна.   366 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24994 Україна.   367 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24995 Україна.   368 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24996 Україна.   369 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24997 Україна.   364 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24998 Україна.   370 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №24993 Україна.   371 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82113 Україна.   373 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82114 Україна.   374 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82115 Україна.   375 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82116 Україна. 376 
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Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82117 Україна.   377 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86655 Україна.   380 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86656 Україна.   379 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86657   378 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №88893  381   

Св382. ідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №88895    

Святий Матфей. Митар. Апостол. Євангеліст = Святой Матфей. Мытарь. 

Апостол. Евагелист = St. Matthew. Tax collector. Apostle. Evangelist   245 

Семь лет – один ответ   77 

Система гарантійних зобов’язань під час увезення товару на територію 

США   262 

Система гарантійних зобов’язань при ввезенні товару та територію США   263 

Система динамічного планування митних надходжень до Державного 

бюджету   264 

Система динамічного планування щодо забезпечення повноти надходжень до 

державного бюджету   246 

Системоутворювальні чинники митної безпеки   194 

Старым задачам – новаторские решения   115 

Стратегічні підходи до управління митною безпекою   229 

Сутність та особливості державного регулювання механізмів забезпечення 

митних інтересів України   353 

Таможенная безопасность государства   183 

Таможенная безопасность государства   195 

Таможенная политика – политика защиты государства   78 

Таможенниками не рождаются, таможенниками становятся   56 

Таможенники в состоянии прокормить не только себя   92 
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