
 

 

 

 

 

 

 

«Митна справа в Україні 

та світі» 

до Міжнародного дня митника 

(26 січня) 
 

 

 

 
  



 

 

Міжнародний день митника – професійне свято, яке відзначають 

26 січня працівники митної служби по всьому світу. 

Дата для святкування Міжнародного дня митника була обрана не 

випадково. Саме у цей день, у 1953 році в Брюсселі пройшла перша 

конференція, присвячена Раді митного співробітництва. Організація 

була створена роком раніше згідно спеціальної конвенції. На першій 

конференції були присутні представники з 17 країн Європи. 27 січня 

було затверджено Конвенцію про співпрацю митних служб. З 1983 року 

День митника почали святкувати регулярно. 

40 років потому, а саме в 1994 році Рада митного співробітництва 

отримала нову назву – Всесвітня митна організація. 

Україна входить до складу Всесвітньої митної організації та 

приєдналася до святкування свята в 1992 році, беручи до уваги 

неоціненну користь працівників митниці в забезпеченні цілісності 

митної території країни та в налагодженні економічних зв’язків з 

іншими державами. 

 
 

 

  



 

 

Митний кодекс України : офіційний текст : за станом 

на 05 січня 2022 р. – Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2022. – 

408 с. 

 

Станом на 05.01.2022 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митна справа : практикум / О. П. Гребельник, 

Т. В. Микитенко, О. Є. Сушкова, О. В. Сторожук [ та ін.] ; 

за заг. ред. О. П. Гребельника ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2021. – 228 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 168). 

Практикум містить тринадцять тем, в межах яких 

висвітлені актуальні проблеми функціонування митних 

відносин з урахуванням різноманітних практичних завдань 

для студентів. До кожної теми передбачений комплекс 

запитань і завдань для самоконтролю знань, задач, 

тестових та творчих завдань. 

 

 

 

 

Розвиток митної політики України в контексті 

реалізації економічної функції держави : монографія / 

В. В. Борса, О. П. Гребельник, А. В. Ємець [та ін.] ; за ред. 

О. П. Гребельника ; УДФСУ. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 

2021. – 266 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 170). 

Проаналізовано міжнародні стандарти у сфері митної 

справи та визначено основні тенденції розвитку підходів 

до оформлення та здійснення митного контролю. 

Сформовано пропозиції щодо удосконалення процедур 

митного контролю в Україні з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів. 

 

 

  



 

Митне право : навч. посіб. / О. П. Рябченко, 

В. Я. Мацюк, В. В. Чмелюк, І. П. Петрова [та ін.] ; за заг. 

ред. к.ю.н. І. П. Петрової ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 470 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 140). 

У навчальному посібнику комплексно охоплено 

найбільш важливі питання митного права та 

структуровано різноманітні практичні завдання для 

здобувачів. Окрема тема присвячена організації протидії 

легалізації тіньових доходів, зважаючи на її зв’язок із 

проблемою забезпечення митної безпеки, боротьби з 

контрабандою. 

 

 
 

Митна статистика України : навч. посіб. / 

П. В. Пашко, О. Ю. Ушаков, В. М. Краєвський, 

Т. М. Паянок [та ін.] ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь : ВПЦ НУДПСУ, 2020. – 380 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 135). 

Навчальний посібник охоплює основні теми 

дисципліни «Митна статистика» та надає змогу опанувати 

необхідний теоретичний матеріал із запропонованих тем і 

виробити практичні уміння та навички обробки 

статистичної інформації у митній справі. 

 

 

 

 
 

Модернізація податкової і митної політики в 

інституціональному забезпеченні розвитку економіки 

України : монографія / К. О. Ващенко, П. В. Пашко, 

С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко [та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., 

проф. П. В. Пашка, д.е.н., проф. С. В. Онишко ; Ун-т ДФС 

України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 518 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 129). 

У монографії проблематику податкової і митної 

політики розглянуто крізь призму використання та 

модернізації інституціонального інструментарію. 

Розглянуто особливості інституціональних підходів у 

формуванні фіскального простору та регулюванні 

фінансових потоків. 
  



 

Перспективи розвитку системи податкових та 

митних експертиз в Україні: концептуальний підхід / 

О. Є. Сушкова, А. В. Ємець, О. О. Пунда, Л. Л. Єфіменко 

[та ін.] ; за заг. ред. О. Є. Сушкової. – Ірпінь : ФОП 

Мельник А. А., 2019. – 104 с. 

Публікацію підготовлено в межах виконання НТТР 

«Концептуальні засади розвитку системи податкових та 

митних експертиз в Україні». У роботі розглянуто заходи 

щодо вдосконалення порядку проведення податкових та 

митних експертиз в Україні з урахуванням поточних і 

перспективних потреб держави. 

 

 

 

Сушкова О. Є. Митна логістика : навч. посіб. / 

О. Є. Сушкова ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – 

Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2018. – 266 с. – (Серія «Податкова 

та митна справа в Україні», т. 109). 

У навчальному посібнику розглянуто основні 

аспекти управління міжнародними ланцюгами 

постачання товарів. Значну увагу приділено питанням 

організації міжнародних перевезень різними видами 

транспорту, наданням митних послуг у міжнародних 

ланцюгах поставок товарів, оптимізації митних платежів, 

перевезення, зберігання і розпорядження товарними 

потоками, що перебувають під митним контролем. 

 

 

 
 

Митна справа України : підручник / П. В. Пашко, 

В. В. Ченцов, Н. В. Мережко [та ін.] ; за заг. ред. 

П. В. Пашка ; Ун-т держ. фіскал. служби України – 

Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2017. – 442 с. – (Серія «Податкова 

та митна справа в Україні», т. 100). 

У підручнику всебічно розглянуто складові 

державної митної справи. Значну увагу приділено 

тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному 

контролю та митному оформленню товарів, здійсненню 

митних формальностей при переміщенні товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України. 
 

 

  



 

Митна статистика України : статистичний 

довідник / П. В. Пашко, О. Ю. Ушаков, Т. М. Паянок, 

Я. О. Остапенко [та ін.] ; Держ. фіскал. служба України ; 

Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ 

УДФСУ, 2017. – 422 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 97). 

У виданні у формі статистичних таблиць та графіків 

подано результати діяльності митної служби України, які 

відображають динаміку та структуру експортно-

імпортних операцій, які здійснювали суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності України в 1993–2015 

роках. 

 

 

Гребельник О. П. Митна справа : підручник / 

О. П. Гребельник. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 400 с. 

У підручнику приділено увагу аналізу митних 

режимів експорту, реекспорту, імпорту, реімпорту, 

тимчасовому ввезенню (вивезенню), митному складу, 

магазину безмитної торгівлі та інше. Висвітлено основи 

організації та здійсненню системи митного контролю та 

митного оформлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейниченко Г. В. Технічні засоби митного 

контролю : навч. посіб. у структурно-логічних схемах / 

Г. В. Дейниченко, Н. О. Афукова, Д. В. Дмитревський ; 

Мін-во освіти і науки України ; Харків. держ. ун-т харчув. 

та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2015. – 178 с. 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до 

нормативної програми дисципліни «Технічні засоби 

митного контролю». Матеріали посібника являють собою 

стисле викладення лекційного матеріалу з використанням 

схематичних зображень деяких питань тем. 

 
 

 

 


