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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління і 

адміністрування» 

Нормативна Спеціальність:  

 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування  

Модулів – 2 

Освітній рівень: 

магістр 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
          (назва) 

Семестр 

2-й 

Загальна кількість годин 

– 90 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,63 

32 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Самостійна робота 

42 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1,42 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів 

господарювання» є ознайомлення студентів з особливостями оподаткування 

суб’єктів господарювання в Україні, в тому числі різних галузей економіки; 

вплив податкових платежів на діяльність суб’єктів господарювання в умовах 

вітчизняної економіки, методами оцінки та напрямами управління податковим 

навантаженням вітчизняного підприємництва; засадами формування 

регіональної податкової політики на підставі оцінки податкового потенціалу 

територій; інструментарієм податкового регулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності, видами пільгового та преференційного оподаткування  

суб’єктів господарювання тощо. 

Завданнями вивчення дисципліни «Оподаткування суб’єктів 

господарювання» є: ознайомлення зі загальнотеоретичними засадами 

організації системи оподаткування суб’єкта господарювання; формування 

навичок аналізу впливу основних податкових платежів на діяльність 

вітчизняного підприємництва (непрямих податків, податку на прибуток 

підприємств, місцевих податків і зборів, платежів за ресурси тощо); вивчення 

особливостей пільгового оподаткування підприємств різних галузей економіки; 

розуміння сутності податкового навантаження та методів його оцінки на рівні 

суб’єкта господарювання, а також розгляд податкового потенціалу територій, 

чинників, які на нього впливають, визначення його місця у процесі формування 

регіональної податкової політики. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3.  Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК4.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5.  Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9.  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій 

для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 



необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- теоретико-прикладні аспекти створення та функціонування суб’єктів 

господарювання, системи і принципів їхнього оподаткування;  

- особливості нарахування та сплати вітчизняними підприємствами 

основних бюджетоутворюючих податків і зборів, їхній вплив на 

фінансово-господарську діяльність останніх;  

- принципи державного регулювання сфери оподаткування 

підприємництва у різних галузях економіки;  

- основи і методи визначення податкового навантаження, напрями 

управління ним; 

- види пільгового оподаткування суб’єктів господарювання в Україні та 

його місце у активізації інноваційно-інвестиційної діяльності; 

- характерні особливості формування регіональної податкової політики на 

підставі оцінки податкового потенціалу територій. 

вміти:  
- розуміти принципи оподаткування суб’єктів господарювання та 

характеризувати податкові елементи основних податкових платежів з 

суб’єктів господарювання в Україні; 

- проводити порівняльну характеристику умов оподаткування суб’єктів 

підприємництва різних галузей економіки;  

- виділяти податкові інструменти стимулювання розвитку галузей 

економіки, в тому числі інноваційно-інвестиційного сектору; 

- обчислювати та аналізувати податкове навантаження вітчизняних 

підприємств на основі різних підходів; 

- розкривати податковий потенціал територій і напрями вдосконалення 

регіональної податкової політики в Україні;  

- розробляти концептуальні засади формування та розвитку податкової 

системи держави. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 



банківської справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи 

та загальнолюдські цінності  

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти ними.  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням 

цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-прикладні аспекти створення та 

оподаткування суб’єктів господарювання 

 

Тема 1. Сутність суб’єктів господарювання та системи їхнього 

оподаткування 

Сутність і види суб’єктів господарювання. Способи і порядок проведення 

державної реєстрації суб’єктів господарювання. Особливості реєстрації 

суб’єктів підприємництва, в т.ч. у податкових органах. Класифікація суб’єктів 

господарювання за різними ознаками. Формування облікової справи платника 

податків у податкових органах. Система оподаткування суб’єктів 

господарювання, властиві їм ознаки як платників податків. Принципи 

формування системи оподаткування суб’єктів господарювання. 

 

Тема 2. Місце непрямих податків у системі оподаткування суб’єктів 

господарювання 
Сутність та види непрямих податків для суб’єктів підприємництва. 

Значення непрямих податків для економіки України. Вплив мита на фінансово-

господарську діяльність суб’єктів підприємництва. Акцизний податок в 

Україні, його призначення, фіскальна і регулююча функція. Особливості 

впливу ПДВ на діяльність суб’єктів підприємництва і на формування цін. 
 

Тема 3. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів господарювання 

Особливості перебування фізичної особи-підприємця на загальній системі 

оподаткування. Сутність спрощеної системи оподаткування малого 

підприємництва, її значення. Порядок застосування спрощеної системи 



оподаткування підприємцями – фізичними особами. Переваги і недоліки 

застосування загальної та спрощеної систем оподаткування. Вплив єдиного 

податку на розвиток малого підприємництва в Україні. 

 

Тема 4. Оподаткування прибутку підприємств – резидентів України 

Необхідність і значення оподатковування прибутку підприємств. Податкові 

елементи податку на прибуток підприємств. Світові моделі оподаткування 

прибутку підприємств. Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств в 

Україні. Ставки податку на прибуток, податкові періоди. Пільгове 

оподаткування прибутку підприємств в Україні. Оподаткування дивідендів при 

оподаткуванні прибутку. Порядок оподаткування прибутку підприємств із 

застосуванням ставки 0%. Оподаткування страховиків і банківських установ. 

 

Тема 5. Оподаткування нерезидентів – суб’єктів господарювання в 

Україні 

Сутність нерезидентів – платників податків. Визначення постійного 

представництва. Реєстрація нерезидентів платниками податків в Україні. Пакет 

документів, необхідний для постановки на облік у контролюючих органах 

нерезидентів. Особливості сплати податків в Україні нерезидентами, які 

провадять свою діяльність через постійне представництво.  Податок на 

репатріацію. Доходи нерезидентів з джерелом їх походження з України, які 

підлягають і не підлягають оподаткуванню. 

 

Тема 6. Вплив місцевих податків і зборів на діяльність суб’єктів 

господарювання 

Склад та механізм впливу місцевих податків і зборів на фінансово-

господарську діяльність суб’єктів господарювання. Види місцевих податків і 

зборів в Україні. Фіскальна ефективність місцевих податків і зборів в Україні. 

Призначення, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. Вплив туристичного збору і збору за місця для 

паркування транспортних засобів на діяльність окремих суб’єктів 

господарювання. Податкові повноваження місцевих органів самоврядування. 

 

Тема 7. Податкові платежі суб’єктів господарювання природоохоронного 

характеру 

Призначення платежів за ресурси та їхній вплив на фінансово-

господарську діяльність суб’єктів підприємництва. Причини необхідності 

платного природокористування. Види рентної плати, її податкові елементи та 

механізм впливу на діяльність суб'єктів господарювання. Призначення, порядок 

обчислення та сплати рентних платежів. Звільнення від рентних платежів. 

Призначення, порядок обчислення та сплати екологічного податку. Проблеми 

екологічного оподаткування в Україні, напрями їхнього вирішення. 

 

Змістовий модуль 2. Місце податкового стимулювання розвитку суб’єктів 

господарювання у державній та регіональній регуляторній політиці 

 



Тема 8. Податкове навантаження як чинник розвитку суб’єктів 

господарювання 

Сутність та рівні податкового навантаження. Підходи до визначення 

податкового навантаження. Фактичне і номінальне податкове навантаження. 

Методи оцінки рівня податкового навантаження суб’єкта господарювання. 

Залежність якості державних послуг від податкового навантаження. Напрями 

управління податковим навантаженням. Податковий менеджмент підприємства. 

Податкове планування. Податкова оптимізація. 

 

Тема 9. Податкове стимулювання розвитку суб’єктів господарювання в 

Україні 

Економічний зміст, функції і види податкових пільг. Сутність та види 

податкових інструментів. Податкові пільги для агропромислового комплексу, 

альтернативної енергетики. Податкові пільги у галузі літакобудування і 

суднобудування. Пільгове оподаткування книговидання і кінематографії. 

Податкове регулювання інвестиційно-інноваційної активності. Інвестиційний 

податковий кредит. Оцінка пільгового оподаткування інвестиційної діяльності 

в Україні. Зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційно-

інвестиційної діяльності. 

 

Тема 10. Податковий потенціал територій: теорія і методологія 

Економічний зміст податкового потенціалу території. Підходи до 

визначення сутності податкового потенціалу. Чинники впливу на податковий 

потенціал території. Структура податкового потенціалу. Методи оцінки 

податкового потенціалу регіону. Індекс податкоспроможності. Індекс 

податкового потенціалу. Коефіцієнт податкових можливостей місцевих органів 

влади. Податковий потенціал територій в Україні. 

 

Тема 11. Регіональна податкова політика 

Економічна суть і суб’єкти регіональної податкової політики. Чинники 

формування регіональної податкової політики. Принципи регіональної 

податкової політики. Реалізація регіональної податкової політики. Фінансова 

децентралізація в Україні. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

 

 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-прикладні аспекти створення та оподаткування 

суб’єктів господарювання 

 Тема 1. Сутність суб’єктів господарювання та системи 

їхнього оподаткування 

5 2 1 -  2 



Тема 2. Місце непрямих податків у системі оподаткування 

суб’єктів господарювання  

10 4 2 -  4 

Тема 3. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів 

господарювання 

5 2 1 -  2 

Тема 4. Оподаткування прибутку підприємств-резидентів 

України 

 

10 4 2 -  4 

Тема 5. Оподаткування нерезидентів – суб’єктів 

господарювання в Україні 

5 2 1   2 

Тема 6. Вплив місцевих податків і зборів на діяльність 

суб’єктів господарювання 

5 2 1 -  2 

Тема 7. Податкові платежі суб’єктів господарювання 

природоохоронного характеру 

10 4 2 -  4 

Разом за змістовим модулем 1 50 20 10 -  20 

Змістовий модуль 2. Місце податкового стимулювання розвитку суб’єктів 

господарювання у державній регуляторній політиці 

 
Тема 8. Податкове навантаження як чинник розвитку 

суб’єктів господарювання 

 

10 4 2 -  14 

Тема 9. Податкове стимулювання розвитку суб’єктів 

господарювання в Україні 

 

10 4 2 -  4 

Тема 10. Податковий потенціал територій: теорія і 

методологія 

 

5 2 1 -  2 

Тема 11. Регіональна податкова політика 5 2 1 -  2 

Разом за змістовим модулем 2 40 12 6 -  12 

Разом за семестр 90 32 16 - - 42 

 

Тематика лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Сутність суб’єктів господарювання та системи їхнього 

оподаткування 

Лекція 1.  

1. Сутність суб’єктів господарювання, необхідність і порядок їхньої 

державної реєстрації 

2. Особливості реєстрації суб’єктів господарювання у податкових 

органах 

3. Система та принципи оподаткування суб’єктів господарювання в 

Україні 

2 

2. Тема 2. Місце непрямих податків у системі оподаткування суб’єктів 

господарювання 

Лекція 1.  

1. Сутність та види непрямих податків, їхнє соціально-економічне 

значення 

2. Вплив мита на фінансово-господарську діяльність суб’єктів 

підприємництва 

3. Регуляторне значення акцизного податку 

Лекція 2. 

4. Особливості впливу ПДВ на діяльність суб’єктів підприємництва  

4 



3. Тема 3. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів 

господарювання 

Лекція 1.  

1. Загальна система оподаткування фізичних осіб - підприємців 

2. Спрощена система оподаткування як чинник розвитку малого 

підприємництва в Україні 

3. Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 

2 

4. Тема 4. Оподаткування прибутку підприємств-резидентів України 

Лекція 1.  

1. Обгрунтування необхідності і значення оподатковування прибутку 

підприємств 

2. Податкові елементи податку на прибуток підприємств 

Лекція 2. 

3. Податкові платежі у діяльності неприбуткових підприємств і 

організацій 

4. Оподаткування дивідендів при справлянні податку на прибуток 

підприємств 

4 

5. Тема 5. Оподаткування нерезидентів – суб’єктів господарювання в 

Україні 

Лекція 1.  

1. Сутність нерезидентів – платників податків і порядок їхньої постановки 

на облік в податкових органах 

2. Особливості оподаткування нерезидентів в Україні 

3. Оподаткування контрольованих іноземних компаній в Україні (КІК) 

2 

6. Тема 6. Вплив місцевих податків і зборів на діяльність суб’єктів 

господарювання 

Лекція 1. 

1. Склад та механізм впливу місцевих податків і зборів на фінансово-

господарську діяльність суб’єктів підприємництва 

2. Призначення, порядок обчислення та сплати податку на майно 

суб’єктами господарювання 

3. Вплив туристичного збору і збору за місця для паркування 

транспортних засобів на діяльність окремих суб’єктів господарювання 

2 

7. Тема 7. Податкові платежі суб’єктів господарювання 

природоохоронного характеру  

Лекція 1.  

1. Призначення платежів за ресурси та їхній вплив на фінансово-

господарську діяльність суб’єктів підприємництва  

2. Склад, порядок обчислення та сплати рентної плати 

Лекція 2. 

3. Призначення, порядок обчислення та сплати екологічного податку 

4 

8. Тема 8. Податкове навантаження як чинник розвитку суб’єктів 

господарювання 

Лекція 1. 

1. Сутність та рівні податкового навантаження 

2. Методи оцінки рівня податкового навантаження 

Лекція 2. 

3. Напрями управління податковим навантаженням суб’єктами 

господарювання 

4 

9. Тема 9. Податкове стимулювання розвитку суб’єктів господарювання 

в Україні 

Лекція 1. 

1. Сутність та види податкових інструментів  

2. Податкові пільги для окремих галузей економіки України 

4 



Лекція 2. 

3. Податкове регулювання інвестиційно-інноваційної активності 

4. Інвестиційний податковий кредит 

5. Перспективи податкової амністії в Україні 

10. Тема 10. Податковий потенціал територій  

Лекція 1. 

1. Економічний зміст і структура податкового потенціалу 

2. Чинники впливу на податковий потенціал територій 

3. Методи оцінки податкового потенціалу 

4. Оцінка податкового потенціалу територій в умовах фінансової 

децентралізації 

2 

11. Тема 11. Регіональна податкова політика 

Лекція 1. 

1. Сутність і принципи регіональної податкової політики 

2. Регіональна податкова політика в умовах фінансової децентралізації в 

Україні 

2 

 Разом 32 

 

 

5.Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність суб’єктів господарювання та системи їхнього 

оподаткування 

1. Сутність і критерії визнання суб’єкта господарської діяльності 

2. Види суб’єктів господарювання  

3. Пакет документів, необхідний для проведення державної реєстрації 

суб’єкта підприємництва 

4. Порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання 

5. Реєстрація платників податків у податкових органах України 

6. Особливості постановки на облік суб’єктів підприємництва – 

платників єдиного соціального внеску 

7. Система оподаткування суб’єктів господарювання в Україні 

1 

2. Тема 2. Місце непрямих податків у системі оподаткування суб’єктів 

господарювання 

1. Сутність та види непрямих податків, що сплачують суб’єкти 

підприємництва 

2. Види мита і порядок їхнього застосування 

3. Вплив мита на фінансово-господарську діяльність суб’єктів 

підприємництва 

4. Групи підакцизних товарів і призначення акцизного податку  

5. Оцінка фіскальної і регулюючої функції акцизного податку  

6. Місце ПДВ у податковій системі України 

7. Особливості впливу ПДВ на діяльність суб’єктів підприємництва 

2 

3. Тема 3. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів 

господарювання 

1. Податки, які сплачують фізичні особи-підприємці на загальній системі 

оподаткування 

2. Ділова активність фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності в 

Україні 

3. Сутність і призначення спрощеної системи оподаткування малого 

підприємництва 

4. Порядок застосування спрощеної системи оподаткування підприємцями 

1 



– фізичними особами 

5. Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 

6. Порівняльна характеристика загальної та спрощеної системи 

оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності 

4. Тема 4. Оподаткування прибутку підприємств-резидентів України 

1. Обґрунтування необхідності оподатковування прибутку підприємств 

2. Світові концепції оподаткування прибутку підприємств 

3. Характеристика податкових платежів, які сплачує суб’єкт 

підприємництва 

4. Податкові елементи податку на прибуток підприємств 

5. Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств 

6. Податкові платежі у діяльності неприбуткових підприємств 

7. Оподаткування дивідендів в Україні 

8. Оподаткування дивідендів, виплачених фізичним особам 

9. Критерії застосування права платників податку на прибуток на 

«податкові канікули» 

2 

5. Тема 5. Оподаткування нерезидентів – суб’єктів господарювання в 

Україні 

1. Сутність нерезидентів-платників податків і постійних представництв 

нерезидентів 

2. Порядок постановки на облік у податкових органах платників податків 

– нерезидентів 

3. Платники податку на прибуток – нерезиденти 

4. Податок на репатріацію 

5. Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України 

1 

6. Тема 6. Вплив місцевих податків і зборів на діяльність суб’єктів 

господарювання 

1. Склад та фіскальна ефективність місцевих платежів  

2. Оцінка механізму впливу місцевих податків і зборів на фінансово-

господарську діяльність суб’єктів підприємництва 

3. Призначення, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 

4. Транспортний податок 

5. Земельний податок у діяльності суб’єктів господарювання 

6. Вплив туристичного збору і збору за місця для паркування 

транспортних засобів на діяльність окремих суб’єктів господарювання 

1 

7. Тема 7. Податкові платежі суб’єктів господарювання 

природоохоронного характеру 
1. Склад і призначення платежів за ресурси в Україні 

2. Причини необхідності платного природокористування 

3. Сутність і види рентної плати  

4. Порядок обчислення та сплати рентних платежів за їхніми видами 

5. Вплив рентних платежів на фінансово-господарську діяльність 

суб’єктів підприємництва  

6. Призначення, порядок обчислення та сплати екологічного податку 

7. Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні 

2 

8. Тема 8. Податкове навантаження як чинник розвитку суб’єктів 

господарювання 

1. Підходи до визначення сутності поняття «податкове навантаження» 

2. Характеристика рівнів податкового навантаження 

3. Методи оцінки рівня податкового навантаження на суб’єктів 

господарювання 

4. Оцінка напрямів управління податковим навантаженням суб’єктів 

підприємництва 

2 



5. Податковий менеджмент, податкове планування, податкова оптимізація 

9. Тема 9. Податкове стимулювання розвитку суб’єктів господарювання 

в Україні 

1. Сутність та класифікація податкових інструментів за різними 

підходами 

2. Економічний зміст і функції податкових пільг 

3. Класифікація податкових пільг за різними ознаками  

4. Пільгове оподаткування альтернативної енергетики в Україні 

5. Податкові преференції для сільського господарства  

6. Оцінка ефективності наданих податкових пільг у галузі 

літакобудування і суднобудування 

7. Пільгове оподаткування книговидання і кінематографії як чинника 

розвитку культури в Україні 

8. Аналіз ефективності податкового регулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 

9. Роль інвестиційного податкового кредиту у стимулюванні розвитку 

підприємницьких структур 

10.  Оцінка пільгового оподаткування інвестиційної діяльності в Україні 

2 

10. Тема 10. Податковий потенціал територій: теорія і методологія  

1. Підходи до визначення поняття «податковий потенціал території» 

2. Характеристика чинників впливу на податковий потенціал території 

3. Структура податкового потенціалу 

4. Методи оцінки податкового потенціалу 

5. Застосування окремих методів оцінки податкового потенціалу у 

практичній діяльності 

1 

11. Тема 11. Регіональна податкова політика 

1. Економічна суть і етапи формування регіональної податкової політики 

2. Суб’єкти регіональної податкової політики та їхня роль у формуванні 

такої політики 

3. Принципи регіональної податкової політики 

4. Чинники формування та реалізації регіональної податкової політики 

5. Регіональна податкова політика в умовах фінансової децентралізації в 

Україні 

1 

Разом 16 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота студента є важливим способом оволодіння матеріалом 

дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 

обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна, 

спеціалізована економічна література, а також конспекти лекцій. Специфічною 

формою навчальної самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у 

вигляді тестів,  аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів. 

  
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Сутність суб’єктів господарювання та системи їхнього 

оподаткування 

1. Призначення і порядок ведення Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і Порталу електронних 

сервісів 

2. Види дозвільних документів і порядок їхнього отримання в Україні 

3.  Особливості та результати діяльності Офісу великих платників 

2 



податків ДПС України 

4. Причини та наслідки реорганізації ДПС України 2019-2021 рр.  

5. Створення Бюро економічної безпеки в Україні: проблеми та 

перспективи 

6. Співпраця України та МВФ 2020-2021 рр.: податкові аспекти 

домовленостей 

7.  Оцінка практики податкових спорів в Україні 

2. Тема 2. Місце непрямих податків у системі оподаткування суб’єктів 

господарювання 

1. Механізм впливу непрямих податків на формування цін 

2. Роль непрямих податків у економіці країн ЄС 

3. Електронна акцизна марка в Україні: проблеми та перспективи 

вдосконалення 

4. Оцінка податкових зміни 2021 року щодо непрямих податків 

5. Бюджетно-податкові аспекти легалізації грального бізнесу в Україні 

6. Особливості справляння митних платежів в Україні залежно від 

обраного митного режиму 

7. Аналіз обсягів контрабанди в Україні: прямі і непрямі втрати бюджету 

та економіки 

8. Митна реформа в Україні 2020-2021 рр. Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі 

4 

3. Тема 3. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності 

1. Програмний реєстратор розрахункових операцій в Україні 

2. Вплив об’єднання звітності з ЄСВ і ПДФО, а також з ЄСВ і єдиного 

податку на податкову діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання 

3. Напрями вдосконалення роботи «Електронного кабінету платника 

податків» в Україні 

4. Аналіз схем мінімізації податкових зобов’язань в Україні та заходів 

щодо їхньої протидії 

2 

4. Тема 4. Оподаткування прибутку підприємств-резидентів України 

1. Становлення та розвиток оподатковування прибутку підприємств в 

Україні 

2. Перспективи податку на виведений капітал в Україні 

3. Особливості врахування податкових різниць при справлянні податку 

на прибуток 

4. Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії 

угоди про розподіл продукції 

5. Критерії ризиковості діяльності платників податків в Україні 

4 

5.  Тема 5. Оподаткування нерезидентів – суб’єктів господарювання в 

Україні 

1. Аналіз діяльності найбільших міжнародних компаній в Україні 

2. Особливості визначення статусу податкового резидента України 

3. Сучасний стан справ щодо імплементації Плану Дій BEPS в Україні 

2 

6. Тема 6. Вплив місцевих податків і зборів на діяльність суб’єктів 

господарювання 

1. Механізм оподаткування житлової нерухомості в Україні 

2. Напрями підвищення ефективності справляння місцевих податків і 

зборів в Україні 

3. Вплив запровадження ринку землі на податкові надходження місцевих 

бюджетів в Україні 

4. Оцінка реформи фінансової децентралізації в Україні 

2 

7. Тема 7. Податкові платежі суб’єктів господарювання 

природоохоронного характеру 

4 



1. Еволюція екологічного оподаткування і системи платного 

природокористування в Україні 

2. Особливості справляння рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України 

3. Механізм адміністрування рентної плати за транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами аміаку територією України. 

4. Зарубіжний досвід справляння ресурсних платежів 

5. Вдосконалення податкового регулювання видобутку та обігу 

бурштину в Україні 

8. Тема 8. Податкове навантаження як чинник розвитку суб’єктів 

господарювання 

1. Критерії відбору платників податків для проведення документальних 

планових перевірок органами ДПС України 

2. Порівняльний аналіз податкового навантаження в Україні та 

зарубіжних країнах за різними підходами 

3. Удосконалення методів аналізу податкового навантаження на 

господарську діяльність підприємств 

4. Податкова конкуренція як чинник оптимізації податкового 

навантаження суб’єктів господарювання 

5. Фіскальний ефект від застосування інструментів уникнення 

оподаткування в Україні 

6. Перспективи запровадження в Україні “Дія.City” з низькими податками 

для IT-індустрії                             

  Підготовка індивідуальної роботи 

14 

9. Тема 9. Податкове стимулювання розвитку суб’єктів господарювання 

в Україні 

1. Напрями вдосконалення податкового регулювання інноваційної та 

інвестиційної діяльності в Україні 

2. Особливості оподаткування інвестиційного прибутку в Україні 

3. Місце податкових пільг соціального спрямування у вітчизняній 

податковій системі 

4. Аналіз пропозицій щодо оподаткування суб'єктів господарювання, які 

реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями (так звані 

“інвестиційні няні”) 

5. Оцінка тенденцій тіньової економіки в Україні останніх років 

4 

10. Тема 10. Податковий потенціал територій: теорія і методологія 

1. Зарубіжний досвід визначення та оцінки податкового потенціалу 

2. Роль місцевих податків і зборів у забезпеченні податкоспроможності 

територій в Україні 

3. Напрями підвищення податкового потенціалу Львівщини 

2 

11. Тема 11. Регіональна податкова політика 

1. Місце міжбюджетних трансфертів у реалізації регіональної податкової 

політики в Україні 

2. Формування та реалізація регіональної податкової політики на основі 

досвіду країн ЄС 

2 

Разом 42 

Тему реферату студент обирає самостійно згідно пропонованого переліку 

тем. Матеріал у рефераті необхідно викладати у формі самостійного 

дослідження із посиланнями на список використаних джерел. Наприкінці 

реферату повинні міститися власні висновки та пропозиції студента щодо 



можливих напрямів вдосконалення предмету дослідження, використання 

зарубіжного досвіду тощо. 

    Рекомендована структура реферату: титульний листок, зміст, вступ, основна 

частина, висновки, список використаних джерел. Обсяг реферату: 7-10 стор. 

 

Виконання індивідуальної роботи до Теми 8 полягає в обчисленні та оцінці 

податкового навантаження на прикладі певного суб’єкта господарювання на 

вибір студента. Індивідуальна робота повинна складатися з трьох частин:  

1) інформаційна - групування вихідних даних для проведення розрахунків 

податкового навантаження;  

2) аналітична - обчислення податкового навантаження суб’єкта 

господарювання за допомогою різних методів його оцінки за декілька 

послідовних періодів, з урахування галузевих особливостей його діяльності 

тощо;  

3) підсумкова - оцінка отриманих показників податкового навантаження, 

надання рекомендацій щодо їхнього покращення, способів управління 

податковим навантаженням.  

Рекомендована структура роботи: титульний аркуш, зміст, основна 

частина, висновки, список використаних джерел. Обсяг роботи: 5-10 стор. 

 

7. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі 

викладання навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» 

є:   

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення практичних задач та ситуацій, дискусій з метою набування 

умінь і практичних навичок  (практичні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання 

модулів за тематикою лекційних і практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у 

вигляді складання тестів, вирішення задач, написання рефератів на підставі 

самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових джерел інформації (в 

т.ч. законодавчих актів), індивідуальних робіт, написання наукових праць з 

метою конкретизації й поглиблення базових знань, необхідних умінь та 

практичних навичок (самостійна робота); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та самостійна 

робота); 

- електронні матеріали з дисципліни та інших пов’язаних курсів у системі 

(платформі) електронного навчання Moodle. 

  

8. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Оподаткування 

суб’єктів господарювання” здійснюється на основі поточно-модульного 

контролю і підсумкового контролю знань – іспиту, за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 



- практичні заняття – 30% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 

30; 

- контрольні заміри (модулі, індивідуальна робота) – 20% семестрової оцінки, 

максимальна кількість балів – 20. Студент пише 1 модуль і виконує 1 

індивідуальну роботу (за один вид контролю студент може максимально 

набрати 10 балів); 

- екзамен – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів.  

 

З метою перевірки якості підготовки, знань та умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю ‒ усне опитування, проведення тестування, 

розгляд проблемних ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що 

включають тестування, задачі; написання індивідуальної роботи; 

- для підсумкового контролю – проведення планового екзамену (тестові 

завдання).  

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни 

“Оподаткування суб’єктів господарювання” є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

2) виконання модульних (контрольних) завдань; 

3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань. 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на практичних 

заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами 

під час опанування відповідного змістовного модуля. 

При оцінці виконання самостійної роботи (індивідуальних завдань) 

враховується: ступінь опрацювання та засвоєння навчальної теми в цілому чи 

окремих  питань, актуальність і змістове наповнення підготовленого реферату,  

розв’язок задач тощо. 

Підсумковий контроль (екзамен) проводять письмово із використанням 

тестів та описових питань.  

Порядок вивчення та оцінювання знань з дисципліни доводиться до відома 

студентів протягом семестру. 

Письмові роботи: Очікується, що магістри виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, реферати, пошукові роботи, індивідуальне завдання 

тощо).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 



роботі є підставою для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для 

виконання письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, усному опитуванні, самостійній роботі на основі підготовлених 

рефератів та інших пошукових робіт, бали за виконане індивідуальне завдання 

та контрольний замір знань (модуль). При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 

цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів, які отримують студенти за результатами вивчення 

дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» : 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест  
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  Т11 

3 3 3 3 3       13 3 3 3    13 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 

 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в балах Оцінка  ECTS 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90 – 100 А 
Відмінно 

81-89 В 
Добре 

71-80 С 

61-70 D 
Задовільно  

51-60 Е  

0-50 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 



Успішність навчання студентів оцінюється за чотирибальною шкалою: 

“Відмінно” – Студент має міцні та системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати сутність і особливості оподаткування 

суб’єктів господарювання. Розуміє принципи оподаткування вітчизняного 

бізнесу, підходи до побудови його системи; проводить порівняльну 

характеристику особливостей оподаткування суб’єктів господарювання різних 

галузей економіки; виокремлює позитивні і негативні наслідки запровадження 

пільгового оподаткування окремих категорій платників - суб’єктів 

підприємництва в Україні; може дати оцінку рівню податкового навантаження 

суб’єкта господарювання та визначити напрями управління ним. 

Із загального обсягу студент правильно виконує  90-100 % завдань. 

“Добре” – студент знає програмний матеріал повністю, має уявлення про 

оподаткування прибутку підприємств, але не вміє самостійно мислити, не може 

вийти за межі теми. Виконує практичну роботу (виділяє особливості окремих 

податків і зборів) без помилок, але може допустити неточності в їхньому 

адмініструванні. Відтворення знань має переважно репродуктивний характер. 

Із загального обсягу студент  правильно виконує 71-90 % завдань. 

“Задовільно” – студент знає основні теми курсу, має уявлення про систему 

оподаткування суб’єкта підприємницької діяльності, адміністрування 

податкових платежів, але його знання мають загальний характер, іноді 

непідкріплені прикладами. Замість чіткого термінологічного визначення 

пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в 

теоретичному курсі та практичних вміннях. 

Студент спроможний розв’язати прості завдання. Із загального обсягу 

студент правильно виконав 51-70 % завдань. 

“Незадовільно”  
«Незадовільно з можливістю повторного складання»(FX) - студент має 

фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє основами оподаткування 

суб’єктів господарювання, оскільки не знає основ податкової системи. Не 

ознайомлений з особливостями податкової роботи підприємств різних галузей 

економіки, не знає основних груп податків. Практичні навички на рівні 

розпізнавання.  

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 50 % завдань. 
 

10. Методичне забезпечення 

1. Грін О.В. Конспект лекцій з «Оподаткування суб’єктів господарювання» на 

паперових та електронних носіях.  

2. Грін О.В. Методичні вказівки до вивчення та проведення практичних 

(семінарських) занять з дисципліни “Оподаткування суб’єктів господарювання” 

для студентів денної форми навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування”, ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів. 2021. 20 с. 

3. Грін О.В. Оподаткування суб’єктів господарювання: тестові завдання для 

студентів денної форми навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування”, ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів. 30с. 

 

11. Рекомендована література 



Базова 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV (зі змінами і 

доповненнями) 

2. Митний кодекс України № 4495 від 13.03. 2012 р. (зі змінами і доповненнями) 

3. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами і 

доповненнями) 

4. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання платникам податків 

податкового інвестиційного кредиту: проект Закону України №3063 URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68136 

5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV (зі змінами і доповненнями) 

6. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 

2005 року N 2806-ІV (зі змінами і доповненнями) 

7. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг: Закон України від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР (зі змінами та 

доповненнями) 

8. Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1165 

9. Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників: наказ 

Міністерства фінансів України № 1162 від 24 листопада 2014р.  

10. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів: наказ Міністерства 

фінансів України № 1588 від 09 грудня 2011 р.  (зі змінами і доповненнями) 

11. Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних 

планових перевірок платників податків: наказ Мінфіну України № 524 від 02.06.2015 р.  

12. Про Митний тариф України: Закон України № 674-IX від 04.06.2020р. 

13. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою 

створення нових робочих місць: Закон України № 5205-VI від 6 вересня 2012 року URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17 

14. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 

період до 2020 року: розпорядження КМУ від 24 травня 2017 р. № 504-р 

15. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: 

розпорядження Кабінету міністрів України № 526-р від 10 липня 2019 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 

16. Вартість дотримання податкового законодавства в Україні. Звіт IFC / Консультативна 

програма з інвестиційного клімату. Група Світового банку. – К., 2009. – 250 с. URL: 

http://www.svb.org.ua/sites/default/files/International_Fin 

ance_Corporation_Vartist_dotrimannya_podatkovogo_za konodavstva.pdf 

17. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посібн. / О.Д. 

Данілов, Т.В. Паєнтко. – 2011. 

18. Іванов Ю. Б. Оподаткування та інноваційна діяльність. / Ю. Б. Іванов / В кн. Інновації: 

проблеми науки і практики: Монографія. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 336 с. 

19. Каламбет С.В. Податковий потенціал: Теорія, практика, управління / С.В. Каламбет. - 

Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – 304 с. (с. 158) 

20. Канонішена-Коваленко К. Екологічний податок від А до Я. Київ: Фундація «Відкрите 

Суспільство», 2017. – 108 с. URL: 

http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/Ecology_Tax_from_A_to_Z.pdf 

21. Крисоватий А. І., Валігура В. А. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та 

міжнародні вектори / Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 248 с. 

URL: http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/Dominanty_garmonizacii_opodatkuvannya.pdf 

22. Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: світові практики та напрями їх 

імплементації в Україні / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів, 2018. 106 с. 
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23. Місцеві податки і збори / Т. Станкус, Ю. Крот. — Х. : Фактор, 2017. -  80 с. 

24. Мошенок В. Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові 

аспекти //Фінансове право. – 2018 . - №5. URL: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/5/38.pdf 

25. Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / [В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, 

А. В. Хомутенко, О. Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: «ВМВ», 2014. – 

418 с.  

26. Податкове регулювання соціального розвитку: світовий досвід та тенденції в Україні: 

Монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, О. В. Грачов та ін.; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. 

– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2012. URL: https://ndc-

ipr.org/media/ndc_old/documents/Podatk_regul_2012.pdf 

27. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби», №8 

«Нематеріальні активи», № 15 «Дохід», №16 «Витрати», № 17 «Податок на прибуток» та 

інші. 

28. Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»: Наказ Мінфіну від 25.01.2011р. 

№ 27  

29. Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : 

монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. 

д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 362 с.  

30. Сидор І. Цінові аспекти податків на споживання: теоретична концептуалізація // Світ 

фінансів. – 2008. - № 1(14). URL: file:///D:/Downloads/244-464-1-SM.pdf 

31. Теоретико-методологічні засади визначення податкового потенціалу регіону / Л. П. 

Сідельникова, Н. М. Костіна - URL: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/.../6.pdf  

32. Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети 

України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; 

наук. редактор В. С. Кравців. – Львів, 2018. – 157 с. (Серія «Проблеми регіонального 

розвитку»).  

33. Цуркан І.М. Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення 

ефективності використання виробничих ресурсів: монографія / І.М. Цуркан // 

Національний гірничий університет, 2010. – 165 с.  

 

Допоміжна 

1. Варламова І.С. Екологічне оподаткування як основа сталого розвитку національної 

економіки / І.С. Варламова // Глобальні та національні проблеми економіки: вісник 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. - Випуск 8. – 

2015. 

2. Гацька Л. П. Чинники формування податкової політики України в умовах глобалізації / Л. 

П. Гацька, В. Л. Журавський // Вісник Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка: Економіка. – 2005. – №80. – C. 40-42.  

3. Гетман О., Дубровський В., Черкашин В. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від 

застосування інструментів уникнення оподаткування в Україні: нові виклики. 2019. URL: 

https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2020/09/CASE_Tax-avoidance.pdf 

4. Дропа Я. Податкове навантаження та його вплив на економіку України / Я. Дропа, І. 

Чабан // Формування ринкової економіки в Україні: зб. Наук. Праць ЛНУ ім.. І. Франка. 

2009. – Вип.19. – С. 213-218. 

5. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: навч. посіб. - Видавництво “Істина”, 2005. 

6. Коломиец А.Л. О понятиях налогового и финансового потенциалов региона / А.Л. 

Коломиец, А.Д. Мельник // Налоговый вестник. - 2000. - № 1. -С. 3-5 – URL: 

http://www.nalvest.com/nv-articles/detail.php?ID=3192. 

7. Корнус В. Оцінка податкового навантаження на рівні підприємств / В. Корнус, В. Квасов, 

О. Пономарьов // Економіст. – 2007. – № 10 – С. 17-19. 

8. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація в Україні у контексті європейських тенденцій. 

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/38.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/38.pdf
file:///D:/Downloads/244-464-1-SM.pdf


України. 2016. № 2. С.  155–171. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ 

Znpnudps/index.html 

9. Майданник О. Місцеві податки та збори в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-

правовий аналіз. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_1-2_2020-64-

70.pdf 
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