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1. Опис навчальної дисципліни 
«ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ» 

 

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітній ступінь 

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
                                                    (шифр і назва) 

Напрям підготовки  

 

______________________________ 
                                                  (шифр і назва) 

Спеціальність 071   “Облік і оподаткування”                          
  (шифр і назва) 

Освітній ступінь 

 

_________магістр_____________________ 
                                      (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин  _____150_____ 

Кількість кредитів ECTS   ____     5______ 

Кількість змістових модулів ___      2_____ 

Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

________________________________________ 
(назва) 

Форма контролю іспит 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки ______1___ ________ 

Семестр ______1___ ________ 

Лекційні заняття _____30___год. _______год. 

Практичні, семінарські заняття ____15_   год. _______год. 

Лабораторні заняття _______     год. ________год. 

Самостійна робота ____105___год. _____год. 

Індивідуальні завдання ______      _год. ________год. 

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

4 

 

______4___год. 

_________ год. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни «Оподаткування юридичних осіб» формування у 

студентів теоретичних знань і практичних навичок оподаткування суб’єктів 

господарювання – юридичних осіб за галузевою структурою. 

Завдання дисципліни: вивчення механізмів і особливостей оподаткування суб’єктів 

господарювання – юридичних осіб. 

 

  В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

  Знати: 

- особливості справляння податків і зборів з юридичних осіб; 

- основні проблеми оподаткування суб’єктів господарювання – юридичних осіб; 

- особливості податкового законодавства щодо оподаткування окремих галузей 

економіки; 

  Вміти: 

- обчислювати податкові зобов’язання з податків і зборів, що справляються з 

юридичних осіб; 

- виявляти проблеми та недоліки податкового законодавства щодо оподаткування 

юридичних осіб та розробляти пропозиції щодо його удосконалення. 
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2. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Тема 1. Сутність суб’єктів господарювання юридичних осіб та особливості їх 

механізму оподаткування. 

Поняття суб’єкта господарювання та його характеристика. Юридична особа як 

суб’єкт господарювання. Суб’єкти господарювання як, суб’єкти правових та податкових 

відносин. Характеристика господарської та підприємницької діяльності. Юридична особа 

як платник податків і зборів. Системи оподаткування юридичних осіб – суб’єктів 

господарювання 

Тема 2. Особливості оподаткування транспортно-експедиторської діяльності 

Загальні положення транспортно-експедиторської діяльності. Особливості 

оподаткування транспортно-експедиторської діяльності податком на прибуток. 

Особливості оподаткування поставки транспортно-експедиторських послуг податком на 

додану вартість. 

Тема 3. Особливості оподаткування торгівельних підприємств. 

Акцизний податок з роздрібного продажу. Особливості визначення собівартості 

товарів в торгівлі.  Особливості оподаткування ПДВ зворотної тари. Особливості 

оподаткування ПДВ та податком на прибуток знижок та розпродажів. Особливості 

оподаткування ПДВ  повернень товарів. Особливості оподаткування ПДВ  нестач товарів  

Тема 4. . Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції – 

юридичних осіб 

Види сільськогосподарської продукції та характеристика її виробників. Спрощена 

система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Загальна система 

оподаткування сільськогосподарських підприємств. Особливості оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників податком на додану вартість. 

Тема 5. Особливості оподаткування підприємств будівельної галузі.  

Податкове стимулювання діяльності будівельних підприємств. Оподаткування 

підприємств будівельної галузі України. Порядок оподаткування будівельно-монтажних 

робіт під час будівництва доступного житла. Оподаткування податком на додану вартість 

операцій з поставки житла.  

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Тема 6. Особливості оподаткування туристичної діяльності. 

Туристична діяльність в Україні та її державне регулювання. Туроператори та 

турагенти як платники податків та зборів.  Порядок оподаткування туроператорської та 

турагентської діяльності податком на додану вартість та податком на прибуток. 

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування туристичними агентами. 

Особливості оподаткування туристичної діяльності іншими податками та зборами. 

Проведення розрахунків із застосуванням РРО. 

 

Тема 7. Особливості оподаткування фінансових установ. 
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Характеристика суб’єктів ринку фінансових послуг. Особливості оподаткування 

діяльності ломбардів. Особливості оподаткування страхових компаній. Оподаткування у 

сфері спільного інвестування. Особливості оподаткування фондів фінансування 

будівництва. Особливості оподаткування кредитних спілок 

Тема 8. Особливості оподаткування неприбуткових організацій. 

Види неприбуткових організацій. Пільгове оподаткування неприбуткових 

організацій та установ. ПДВ у неприбуткових організацій. Податок на доходи фізичних 

осіб, військовий збір, ЄСВ. Використання РРО неприбутковими організаціями. 

Особливості обліку доходів неприбуткових організацій.  

Тема 9. Особливості оподаткування нерезидентів. Правові засади діяльності 

нерезидентів в Україні. Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями та 

постійних представництв. Оподаткування доходів, отриманих нерезидентом із джерелом 

їх походження з України. Особливості оподаткування податком на додану вартість 

господарської діяльності нерезидентів. 

Тема 10. Особливості оподаткування IT-галузі. Особливості оподаткування єдиним 

податком суб’єктів підприємницької діяльності в IT-галузі. Особливості оподаткування 

IT-галузі податком на додану вартість. Особливості оподаткування податком на 

прибуток.  

Тема 11. Особливості оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Державне регулювання експортно-імпортних операцій: тарифні та нетарифні методи. 

Валютні обмеження та валютний контроль під час експортно-імпортних операцій. 

Операції купівлі-продажу іноземної валюти. Експорт товарів на умовах повної або 

часткової передоплати. Експорт товарів із відстроченням платежу. Експорт товарів за 

ціною, нижчою від собівартості. Імпорт товарів на умовах повної або часткової 

передоплати. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  
 

Тема 1. Сутність 

суб’єктів 

господарювання 

юридичних осіб та 

особливості їх механізму 

оподаткування  

16 4 2   10       

Тема 2. Особливості 

оподаткування 

транспортно-

експедиторської 

діяльності 

16 4 2   10       

Тема 3. Особливості 16 4 2   10       
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оподаткування 

торгівельних 

підприємств 

Тема 4. Особливості 

оподаткування 

виробників 

сільськогосподарської 

продукції – юридичних 

осіб 

16 4 2   10       

Тема 5. Особливості 

оподаткування 

підприємств будівельної 

галузі 

14 2 2   10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

78 18 10   50       

 

Тема 6. Особливості 

оподаткування 

туристичної діяльності  

14 2 2   10       

Тема 7. Особливості 

оподаткування 

фінансових установ 

14 2 2   10       

Тема 8. Особливості 

оподаткування 

неприбуткових 

організацій 

13 2 1   10       

Тема 9. Особливості 

оподаткування 

нерезидентів 

12 2    10       

Тема 10. Особливості 

оподаткування IT-галузі 

7 2    5       

Тема 11. Особливості 

оподаткування суб’єктів 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

12 2    10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

72 12 5   55       

Усього годин  150 30 15   105       

Курсовий проект 

(робота) з __________ 

___________________ 
(якщо є в робочому навчальному 

плані) 

 

- -   -       

Усього годин 150 30 15   105       

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено навчальним планом  
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність суб’єктів господарювання юридичних осіб та особливості їх 

механізму оподаткування 

2 

2 Тема 2. Особливості оподаткування транспортно-експедиторської діяльності 2 

3 Тема 3. Особливості оподаткування торгівельних підприємств 2 

4 Тема 4. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської 

продукції – юридичних осіб 

2 

5 Тема 5. Особливості оподаткування підприємств будівельної галузі 2 

6 Тема 6. Особливості оподаткування туристичної діяльності 2 

7 Тема 7. Особливості оподаткування фінансових установ 2 

8 Тема 8. Особливості оподаткування неприбуткових організацій 1 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено навчальним планом  

 

7. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність суб’єктів господарювання юридичних осіб та особливості їх 

механізму оподаткування 

10 

2 Тема 2. Особливості оподаткування транспортно-експедиторської діяльності 10 

3 Тема 3. Особливості оподаткування торгівельних підприємств 10 

4 Тема 4. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської 

продукції – юридичних осіб 

10 

5 Тема 5. Особливості оподаткування підприємств будівельної галузі 10 

6 Тема 6. Особливості оподаткування туристичної діяльності 10 

7 Тема 7. Особливості оподаткування фінансових установ 10 

8 Тема 8. Особливості оподаткування неприбуткових організацій 10 

9 Тема 9. Особливості оподаткування нерезидентів 10 

10 Тема 10. Особливості оподаткування IT-галузі 5 

 Тема 11. Особливості оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності 

10 

 

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, КОМПЛЕКТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ  

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОС Магістр 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Кафедра 

фінансів 

2019-2020 навчальний 

рік 

ЗАЛІКОВИЙ 

БІЛЕТ № 21  

з дисципліни 

Оподаткування 

юридичних осіб 

Затверджую 
Зав. кафедри 

________________ 

 (підпис) 

______________(ПІБ) 

____________20___ р. 

Залікові питання 

1. Понятття транспортно-експедиторької діяльності. Оподаткування ПДВ транспортно-
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експедиторських послуг. 

2. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування туристичними агентами 

Тестові завдання різних типів 

1. Вставте пропущене поняття: 

кредитна установа, що здійснює видачу позик під заставу рухомого майна (цінних речей)……….. 

………………………………………………… 

2. Датою отримання доходу юридичної особи – платником єдиного податку, якщо торгівля товарами 

(роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток 

та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, вважається: 

1 дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у 

грошовій одиниці України; 

2 дата придбання таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у 

грошовій одиниці України; 

3 дата сплати за такі жетони, картки та/або інші замінники грошових знаків, виражених у  

грошовій одиниці України; 

4 немає правильної відповіді. 

3. Вставте пропущене поняття: 

 ………… - це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з 

довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які 

укладені на виробництво таких товарів , виконання робіт, надання  

послуг, не передбачено поетапного їх здавання.  

4. Право на формування податкового кредиту в експедитора виникає: 

1 на підставі первинного документа, що підтверджує понесені ним витрати, пов’язані з його 

господарською діяльністю; 

2 за отриманою податковою накладною від перевізника експедитор має право на  

формування податкового кредиту; 

3 при перерахуванні коштів перевізнику чи за датою оформлення документів, що  

підтверджують факт надання послуг; 

4 тільки при отриманні грошових кошті від експедитора. 

5. У турагента об’єктом оподаткування податком на додану вартість є: 

1 виручка від реалізації туристичної послуги; 

2 комісійна винагорода; 

3 отримання грошових котів на поточний рахунок; 

4 правильна відповідь а, б. 

6. Доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні 

цінні папери або облігації місцевих позик: 

1 підлягають оподаткуванню; 

2 не підлягають оподаткуванню; 

3 ці доходи оподатковуються залежно від валюти виплати процентів або доходу (дисконту) державні 

цінні папери або облігації місцевих позик; 

4 вони не оподатковуються, якщо між емітентом-Україною та країною нерезидента укладено 

міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування. 

 

  7. Особливістю оподаткування діяльності підприємств з іноземною інвестицією та постійних 

представництв є те, що: 

   1 вони звільнені від сплати податку на прибуток; 

2 вони не оподатковуються податком на додану вартість; 

3 вони не є платниками податків в Україні; 

4 вони оподатковуються в загальному порядку. 
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8. 5Ставка єдиного податку для платників першої групи з 1 січня 2017 року:  

1  До 10%  МЗП ( мінімальної заробітної плати)у розрахунку на календарний місяць; 

2 До 10% МПМ (мінімального прожиткового мінімуму для працездатної особи)  у розрахунку на календарний місяць; 

3 2% від доходу у разі сплати ПДВ (податку на додану вартість); 

4 4% від доходу у разі включення ПДВ(податку на додану вартість) доскладу ЄП (єдиного податку); 

9. Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора: 

1  1 000 євро; 

2  2 000 євро; 

3 10 000 євро; 

4 20 000 євро. 

10. Ставка податку на репатріацію із нарахованих (виплачених) доходів нерезиденту у вигляді 

процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, оподатковуються 

за ставкою: 

1 Не оподатковується; 

2 5%; 

3 9%;  

4 18% 
 

 
Контрольні запитання 

1. Сутність суб’єктів господарювання юридичних осіб та особливості їх механізму оподаткування. 

2. Поняття суб’єкта господарювання та його характеристика. 

3. Юридична особа як суб’єкт господарювання. 

4. Суб’єкти господарювання як суб’єкти правових та податкових відносин. 

5. Характеристика господарської та підприємницької діяльності. 

6. Юридична особа як платник податків і зборів. 

7. Системи оподаткування для юридичних осіб – суб’єктів господарювання 

8. Особливості оподаткування транспортно-експедиторської діяльності 

9. Загальні положення транспортно-експедиторської діяльності. 

10. Особливості оподаткування транспортно-експедиторської діяльності податком на прибуток. 

11. Особливості оподаткування поставки транспортно-експедиторських послуг податком на додану вартість. 

12. Особливості оподаткування торгівельних підприємств. 

13. Акцизний податок з роздрібного продажу. 

14. Особливості визначення собівартості товарів в торгівлі. 

15.  Особливості оподаткування ПДВ зворотної тари. 

16. Особливості оподаткування ПДВ та податком на прибуток знижок та розпродажів. 

17. Особливості оподаткування ПДВ  повернень товарів. 

18. Особливості оподаткування ПДВ  нестач товарів 

19. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції – юридичних осіб 

20. Види сільськогосподарської продукції та характеристика її виробників. 

21. Спрощена система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 

22. Загальна система оподаткування сільськогосподарських підприємств. 

23. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників податком на додану вартість. 

24. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників податком на землю. 

25. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників єдиним податком. 

26. Особливості оподаткування підприємств будівельної галузі. 

27. Податкове стимулювання діяльності будівельних підприємств. 

28. Оподаткування підприємств будівельної галузі України. 

29. Порядок оподаткування будівельно-монтажних робіт під час будівництва доступного житла. 

30. Оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки житла.  

31. Особливості оподаткування туристичної діяльності. 

32. Особливості туристичної діяльності в Україні. 

33. Державне регулювання туристичної діяльності. 

34. Характеристика туроператорів та турагентів як платників податків та зборів.   

35. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності податком на додану вартість. 

36. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності податком на прибуток. 

37. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування туристичними агентами. 

38. Особливості оподаткування туристичної діяльності іншими податками та зборами. 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=93761&displayformat=dictionary
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39. Порядок проведення розрахунків із застосуванням РРО туроператорами та турагентами. 

40. Особливості оподаткування фінансових установ. 

41. Характеристика суб’єктів ринку фінансових послуг. 

42. Особливості оподаткування діяльності ломбардів. 

43. Особливості оподаткування страхових компаній. 

44. Особливості оподаткування у сфері спільного інвестування. 

45. Особливості оподаткування фондів фінансування будівництва. 

46. Особливості оподаткування кредитних спілок 

47. Особливості оподаткування неприбуткових організацій. 

48. Види неприбуткових організацій. 

49. Пільгове оподаткування неприбуткових організацій та установ. 

50. Оподаткування ПДВ неприбуткових організацій. 

51. Порядок використання РРО неприбутковими організаціями. 

52. Особливості обліку доходів неприбутковими організаціями.  

53. Особливості оподаткування нерезидентів. 

54. Правові засади діяльності нерезидентів в Україні. 

55. Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями та постійних представництв нерезидентів. 

56. Оподаткування доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України. 

57. Особливості оподаткування податком на додану вартість господарської діяльності нерезидентів. 

58. Особливості оподаткування IT-галузі. 

59. Особливості оподаткування єдиним податком суб’єктів підприємницької діяльності в IT-галузі. 

60. Особливості оподаткування IT-галузі податком на додану вартість. 

61. Особливості оподаткування податком на прибуток. 

62. Особливості оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

63. Тарифне регулювання експортно-імпортних операцій. 

64. Нетарифні методи регулювання експортно-імпортних операцій. 

65. Валютні обмеження та валютний контроль під час експортно-імпортних операцій. 

66. Операції купівлі-продажу іноземної валюти. 

67. Експорт товарів на умовах повної або часткової передоплати. 

68. Експорт товарів із відстроченням платежу. 

69. Експорт товарів за ціною, нижчою від собівартості. 

70. Імпорт товарів на умовах повної або часткової передоплати. 

 

8. Методи навчання 

 

При викладанні дисципліни передбачено застосування активних методів навчання – проблемних 

лекцій та ділових ігор. Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою та технікою викладання, але і високою ефективністю 

навчального процесу, який виявляється у: високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань 

на практиці; підвищенні самосвідомості студентів; виробленні здатності ухвалювати самостійні 

рішення; виробленні здібності до колективних рішень; виробленні здібності до соціальної інтеграції; 

придбанні навичок вирішення конфліктів; розвитку здібності до компромісів. Види навчальних 

технологій, які використовуються для активізації процесу навчання наведено в табл. 1. 

 

 

 

Таблиця 1. 

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання 

Методики активізації процесу навчання  Практичне застосування навчальних технологій  

Проблемні лекції, спрямовані на розвиток 

логічного мислення студентів і 

характеризуються виділенням головних 

висновків з питань, що розглядаються. При 

читанні лекції студентам даються питання для 

розмірковування, які відіграють активізуючи 

роль, примушуючи студентів активізуватися і 

Проблемна лекція за темою 1  
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почати активно мислити в пошуках правильної 

відповіді. 

 

9. Форми контролю 

Формами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжна та підсумкова атестація. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу кожного змістового 

модуля. Вона має визначити рівень знань студента з програмного матеріалу змістового модуля 

(рейтингова оцінка із змістового модуля), отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи. 

Підсумкова атестація включає проведення підсумкового письмового заліку у вигляді тестів. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 Відповідно до Положення « Про екзамени та заліки у НУБіП України», затвердженого ректором університету 27.02.2019 р., 

рейтинг студента з навчальної роботи R HP стосовно вивчення певної дисципліни визначається 

формулою:  

 

0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ ) 
RНР = ---------------------------------------------------- , (1) 

КДИС 
 

де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки із змістових модулів за 100-бальноюшкалою; 

n − кількість змістових модулів; 

К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(ЄКТС) (або годин), передбачених робочимнавчальним планом для відповідного змістового модуля; 

КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЄКТС (або годин), 

передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному 

семестрі. 

Формулу (1 ) можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ.  

Тоді вона буде мати вид 

 

0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ ) 
RНР = ---------------------------------- . (2) 

n 
Рейтинг здобувача вищої освіти з навчальної роботи округлюється до 

 

2. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно Положення « 

Про екзамени та заліки у НУБіП України», затвердженого ректором університету 27.02.2019 р. протокол 

№ 7. Рейтинг здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни у балах переводиться у національні 

оцінки згідно з табл. 1 . 

Таблиця 1. Співвідношення між національними оцінками і рейтингом здобувача вищої освіти 

 

Оцінка 

національна 

Рейтинг здобувача вищої освіти 

Відмінно 90-100 

Добре 74-89 

Задовільно 60-73 

Незадовільно 0-59 

 

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння 

дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) 
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додається до рейтингу з навчальної роботи RНР (до 70 балів):  

R ДИС = R НР + R АТ . 
 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання і фізичних 

осіб »  для підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адмініструваня» за спеціальністю 051 - Економіка 

 

12. Рекомендована література 

Основна 
1. Василик О. Д. Податкова система України: навчальний посібник / О.Д. Василик. - К. : Поліграфкнига, 

2012. - 478 с. 

2. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі: навчальний посібник для студ. ВНЗ / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, Л. В. 

Рибалко. - К. : Центр навчальної літератури, 2010. - 352 с.  

3. Данілов О. Д. Податок на додану вартість: навчальний посібник для студ. вузів / Олександр Дмитрович 

Данілов. - К. : [б. и.], 2007. - 254 с. 

4. Довгалюк, В. І. Податкова система: навчальний посібник для студ. вузів / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. 

Ярмоленко. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 320 с.  

5. Еш С. М. Податкова системаУкраїни: навчальний посібник / С. М. Еш. - К. : Кондор, 2008 - 106 с. 

6. Мулик, Т. О. Податкова система: навчальний посібник / Т. О. Мулик, Н. Д. Фаюра, Н. Д. Глазко. - 

Вінниця : ТОВ "Консоль", 2008. - 328 с.  

7. Олійник О. В. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Олійник, І.В. Філон. - 

К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 456 с. 

8. Оподаткування суб'єктів господарювання : методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР 

«магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050803 - "Оподаткування" / 

Національний університет біоресурсів і природокористування України ; уклад. Л. О. Березовська. - К. : ЦП 

"Компринт", 2014. - 113 с. 

9. Податкова система: навчальний посібник для студентів ВНЗ / Київський Національний університет імені 

Тараса Шевченка; За ред. І. О. Лютого. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 456 с. 

10. Податкова система: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" з 

денною та заочною формами навчання з напрямів підготовки "Фінанси і кредит", "Економіка підприємств", 

"Облік і аудит", "Маркетинг" / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; уклад.: І. І. 

Долженко, Л. О. Березовська, О. М. Лабенко. - К. : ЦП "Компринт", 2014. - 380 с.  

11. Податкова система: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів / І. І. Долженко, Л. О. Березовська ; Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. - К. : ЦП "Компринт", 2017. - 678 с.  

 

Допоміжна 
12. Крисoвaтий A.I. Пoдaткoвий глoсaрiй: Слoв. пoдaтк. тeрмiнiв. – К.: Зaдругa, 2002. – 72 с. 

13. Пoдaткoвa систeмa: Нaвч. пoсiб. / Л.O. Oмeлянoвич, O.O.Пaпaїкa, В.O. Oрлoвa тa iн. – Дoнeцьк: 

ДoнДУEТ, 2005. – 276 с. 

14. Сoкoлoвськa A.М. Пoдaткoвa систeмa дeржaви: тeoрiя i прaктикa стaнoвлeння. – К.: Знaння-Прeс, 

2004. – 454 с.  

15. Ярoшeнкo Ф.O. Трaнсфoрмaцiя дeржaвнoї пoдaткoвoї служби Укрaїни: Мoнoгрaфiя. – Iрпiнь: 

Нaцioнaльнa aкaдeмiя ДПС Укрaїни, 2004. – 368 с. 

 
13. Інформаційні ресурси 

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. №2341 [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua/http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B

D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%

D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 

2. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua. 

3. Офіційний веб-сайт Державної фіскальної служби України.. Режим доступу:http://www.sta.gov.ua. 

4. Податковий Кодекс України / Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI  – Режим 

доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%

http://www.rada.gov.ua/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.rada.gov.ua/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.rada.gov.ua/http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.nau.kiev.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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5. Сервер Верховної Ради України. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 

6. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D

0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1

%97%D0%BD%D0%B8 

http://www.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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