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Методологія дослідження
Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів у сфері оподаткування та митного
регулювання – спільний, постійно діючий проект НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org),
кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (http://www.kaffinop.hneu.edu.ua) і
Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області – регіонального відділення
всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців».
Метою щомісячного Моніторингу є:
• оперативний аналіз нормативно-правових актів у сфері оподаткування та митного регулювання;
• експертна оцінка ризиків, пов’язаних з прийняттям нових нормативних актів.

Методологія аналізу законодавчих та нормативно-правових актів передбачає ідентифікацію їх
впливу на діяльність платників податків, порівняння нової редакції аналізованої норми з
попередньою; оцінку можливої результативності відповідних змін з відокремленням позитивних
наслідків та потенційних недоліків (ризиків). Критерії оцінки очікуваної результативності:
• узгодженість з діючою нормативно-правовою базою;
• спрощення або ускладнення податкового обліку;
• вплив на надходження коштів до бюджетів;
• вплив на економічну активність платників податків;
• зменшення або збільшення корупційних ризиків;
• доцільність використання конкретного інструмента порівняно з можливими альтернативами.

Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів здійснюється за такими напрямами:
• зміни системи оподаткування і в адмініструванні податків;
• зміни в оподаткуванні окремими податками, зборами;
• зміни в митному регулюванні ;
• довідкова інформація, пов’язана з оподаткуванням.

Моніторинг передбачає щомісячне оприлюднення результатів.
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Коментар. Цей документ розроблено в контексті реалізації анонсованої кілька років тому стратегії
реформування ДФСУ, кінцевий варіант якої досі не розроблено. Тому оцінити, наскільки цей план
реалізує стратегічні цілі – неможливо.
Звертає на себе увагу той факт, що горизонт оприлюдненого плану обмежено 2018 роком, половина з
якого вже минула.
Відповідно до Плану реформування ДФС передбачено за такими напрямами:

Звертає на себе увагу певне дублювання заходів Плану. Так, наприклад, підпункт 1.3 (Посилення
прозорості та контрольованості) функціонально пов’язаний з розділом 2 (Підвищення рівня
доброчесності, професіоналізму та прозорості).

1.1. Проект Плану дій з реформування ДФС у податковому напрямку. Оприлюднено з
метою публічного обговорення 6 червня 2018 року на офіційному сайті Міністерства
фінансів України. ¹

1. Система оподаткування і адміністрування податків

1.1.Реформування податкової системи

1. https://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin-zaproshuie-do-publichnoho-obhovorennia-planu-dii-z-reformuvannia-dfs-u-
podatkovomu-napriamku?category=novini-ta-media
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Оптимізація організаційної та функціональної структури 

Реінжиніринг (переформатування основних бізнес-процесів та забезпечення 
ефективного використання ІТ)

Підвищення рівня добровільної сплати податків та управління ризиками 

Підвищення рівня доброчесності, професіоналізму та прозорості



Позитивно слід оцінити передбачену п. 1.2.2 Плану спробу розробки цільової моделі персоналу, проте
спроба унормування закріплення працівників за функціями (у відсотках до загальної кількості
працівників) в регіональному аспекті потребує встановлення критеріїв перегляду встановлених
нормативів, оскільки співвідношення функцій не є стабільним та визначається, в тому числі й
податковою політикою держави.
Реформування порядку оплати праці працівників ДФС на основі результатів оцінки персоналу та
підтвердженні професійного рівня передбачає диференціацію за регіональною ознакою та видом
професійних обов’язків. При цьому не враховується такий ключовий показник як інтенсивність праці,
що не є коректним.
Суттєвим недоліком реалізації сервісної функції ДФС є передбачена ПКУ можливість надання
індивідуальних податкових консультацій, які не можуть бути використані іншими платниками
податків. Ця норма має суб’єктивний характер, є корупціогенною та спотворює реалізацію принципу
рівності платників податків. Тому створення ефективної системи роз’яснень та консультацій потребує
ініціації відміни такої норми.
Доцільною також є розробка методичних основ антикорупційної експертизи нормативно-правових
актів ДФС, й тих, що стосуються функцій ДФС, а також затвердження та реалізація експертного
аналізу нормативно-правових актів.
Анонсована загальнодержавна кампанія з просування і популяризації добровільної сплати податків (в
рамках четвертого напряму) не передбачає жодного механізму економічного заохочення платників в
добровільній, своєчасній та достроковій сплаті податків.
Сумнівною уявляється необхідність створення окремого "Комітету з контролю щодо дотримання
платниками податків вимог законодавства", оскільки ця підфункція реалізується в процесі
податкового контролю.
Загальним недоліком є також запланована розробка стратегій для кожного з напрямів Плану, що є
некоректним, оскільки ці документи не мають відокремленого характеру та, по суті, виступають
розділами загальної стратегії реформування ДФС, що потребує узгодження їх між собою.
Тому План є похідним від стратегії документом, а першочерговим завданням залишається розробка
стратегії реформування ДФС України.
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2.ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

2.3. Податок на додану вартість

2.3.1.Про затвердження переліку виробників електричної енергії, що здійснюють
постачання електричної енергії державному підприємству “Енергоринок” та станом на 1
січня 2016 р. мали податковий борг з податку на додану вартість, в тому числі
розстрочений та/або відстрочений, та переліку податкових накладних, складених
такими виробниками електричної енергії з 1 липня 2015 р. та не зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних. Постанова Кабінету Міністрів України від 6
червня 2018 року № 449. Набула чинності 12 червня 2018 року (Урядовий кур’єр, від 12
червня 2018 року, № 109).

Коментар. Для реалізації норм пункту 62 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України
запроваджено два переліки.
Згідно пункту 62 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України «Тимчасово, до 1 липня 2018
року, не застосовуються штрафи, передбачені статтею 1201, статтею 126 ПКУ (в частині ПДВ),
та не нараховується пеня, встановлена підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ (в
частині ПДВ), до виробників електричної енергії, що здійснюють постачання електричної енергії
державному підприємству "Енергоринок" та станом на 1 січня 2016 року мали податковий борг з
ПДВ, в тому числі розстрочений та/або відстрочений. Перелік виробників електричної енергії, на
яких поширюється дія цього пункту, та Перелік податкових накладних, складених такими
виробниками електричної енергії з 1 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі
податкових накладних, затверджуються КабінетомМіністрів України».
Загалом перелік виробників, які здійснювали постачання електричної енергії державному
підприємству «Енергоринок» налічує три підприємства: ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго» та
Комунальне підприємство «Теплоенергетик». Перелік податкових накладних не зареєстрованих в
Єдиному реєстрі податкових накладних наведено на 59 сторінках, та в основному стосується двох
суб’єктів підприємництва (ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго»).



В цілому цю Постанову слід оцінювати позитивно, оскільки вона приводить чинну нормативно-

правову базу у відповідність до норм Податкового кодексу України.

Разом із тим, викликає подив, що Постанова прийнята лише в червні 2018 року. Тому незрозуміло, до

яких постачальників електричної енергії не мали б застосовуватися штрафні санкції та пеня в період з

3 грудня 2017 року (набуття чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу

України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України» від 9 листопада

2017 року № 2198-VIII, яким було запроваджено пункт 62 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу

України) до 12 червня 2018 року (набуття чинності Постановою КМУ № 449).

Тим більш норма пункту 62 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України застосовується лише

до 1 липня 2018 року, а Постанова КМУ набула чинності за три тижні до закінчення дії норми пункту

62 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.

2.6. Рентна плата

2.6.1. Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне

водокористування. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 12

квітня 2018 року № 116. Набув чинності 12 червня 2018 року (Офіційний вісник України,

від 12 червня 2018 року, № 45).

Коментар. Затверджено форму заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування.

До набуття чинності наказом № 116, заяву для отримання дозволу на спеціальне водокористування

можна було подавати у довільній формі з урахуванням норм пункту 3 Порядку видачі дозволів на

спеціальне водокористування» від 13 березня 2002 року № 321. Згідно наказу № 116 в Заяві

вказуються:
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Інформація, яка вказується в заяві
1. Найменування органу, що видає
дозвіл;
2. Дані водокористувача (фізичної або
юридичної особи);
3. Мета отримання дозволу або
реквізити дозволу, який анулюється;
4. Місце здійснення спеціального
водокористування (назва басейну річки,
водного об’єкта і його
місцезнаходження);
5. Згода на оброблення персональних
даних;
6. Підпис та печатка (за наявності)
замовника.

До заяви 

додаються 

документи:

1. Обґрунтування потреби у воді з помісячним
нормативним розрахунком водокористування і
водовідведення.
2. Опис та схема місць забору води та скидання
зворотних вод.
3. Нормативи гранично допустимого скидання
(ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із
зворотними водами (з розрахунком на кожний
випуск (скид) окремо).
4. Затверджені індивідуальні технологічні
нормативи використання питної води (для
підприємств та організацій ЖКГ, суб’єктів
господарювання, які надають послуги з
централізованого водопостачання та/або
водовідведення, житлово-експлуатаційних
підприємств та організацій).
5. Копія правовстановлюючих документів на водні
об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Перевагою даного наказу є уніфікація форми заяви для отримання дозволу на спеціальне
водокористування, що має спростити роботу органів, які будуть видавати дозволи на спеціальне
водокористування.

2.6.2. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615. Постанова Кабінету Міністрів України від 25
квітня 2018 року № 333. Набула чинності 8 червня 2018 року (Урядовий кур’єр, від 8
червня 2018 року, № 107).

Коментар. Внесено зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами (Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. № 594) і Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами (Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. № 615).
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Основні зміни до Постанови КМУ № 594:
1. Поява договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною (абзац третій пункту
другого), що передбачає обов'язкову наявність висновку за результатами оцінки впливу на довкілля.
До цього такий механізм не застосовувався, що передбачало продаж дозволів на користування
надрами без оцінки впливу на довкілля.
2. Скорочено із 90 до 45 днів строк погодження облрадами пропозицій Держгеонадр щодо визначення
переліку виставлених на аукціон ділянок (пункт 6), що має прискорити процедуру відбору ділянок
надр на аукціон. Крім того, свій дозвіл щодо виставлення ділянок на аукціон має надавати
Мінприроди (протягом 15 робочих днів з дня надходження документів від організатора аукціону).
3. Збільшено термін прийняття рішення аукціонним комітетом про допуск претендента до участі в
аукціоні або відхилення його заяви - не пізніше ніж через 40 днів (раніше було 30 днів) з дати
подання такої заяви (абзац другий пункту 10).
Основні зміни до Постанови КМУ № 615:
1. Зменшено строк на погодження щодо надання дозволу на користування надрами (з 90 календарних
днів до 45 календарних днів) – пункт 9.
2. Зменшено подовження строку сплати збору за надання дозволу суб’єкту господарювання на
користування надрами (у разі несвоєчасної сплати збору) не більше як на 15 календарних днів (раніше
не більше як на 30 календарних днів) – пункт 13.
3. Додано норми до пункту 14, згідно з якими «У разі несплати в установлений строк збору за
продовження строку дії дозволу (крім дозволу на користування нафтогазоносними надрами) суб’єкт
господарювання, щодо якого прийнято рішення про продовження строку дії дозволу, втрачає право на
його отримання, а зазначене рішення скасовується.
При цьому комісія з питань надрокористування може продовжити строк сплати збору за умови
подання суб’єктом господарювання письмової заяви про продовження строку сплати збору з
обов’язковим зазначенням причини, але не більш як на 15 календарних днів.
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Надання примірника дозволу, строк дії якого продовжено, здійснюється:
протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про продовження строку дії дозволу – для нафти
та газу;
протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за продовження строку дії дозволу, –
крім нафти та газу».

Таким чином, основні зміни, регламентовані Постановою КМУ № 333 стосуються:
зменшення строків на погодження надання дозволу на користування надрами є позитивним для
держави і отримувача дозволу (дозволить суб’єктам господарювання швидше розпочати господарську
діяльність, і, як наслідок прискорить настання податкових зобов’язань з рентної плати та отримання
державою грошей до бюджету);
необхідність отримання висновку за результатами оцінки впливу на довкілля (перед виставленням
ділянки надр на аукціон), що з одного боку має дозволяє державі контролювати виставлення надр на
аукціон, а з іншого – спричиняє появу корупційної складової в цьому процесі. Крім того незрозуміло,
який орган виконавчої влади має надати такий висновок;
збільшено термін прийняття рішення про допуск претендента до участі в аукціоні є більш
позитивним, оскільки дозволяє державі більш обґрунтовано підійти до відбору осіб, які будуть
приймати участь в аукціоні. З іншого боку це затягує процедуру проведення самого аукціону та
надання відповідного дозволу.
Зменшення терміну на подовження строків щодо сплати збору за надання дозволу на користування
надрами (має дисциплінувати суб’єктів господарювання щодо своєчасності сплати збору та дозволить
державі отримувати грошові кошти до бюджету раніше аніж було до цього).
До недоліків слід віднести те, що доволі значні зміни вносяться державними органами виконавчої
влади в середині року, що потребує часу на адаптацію до таких змін, як з боку платників рентної
плати, так і з боку контролюючих органів.
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3. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

3.1. Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017
року № 898. Наказ Міністерства фінансів України від 7 травня 2018 № 493. Набув
чинність 8 червня 2018 р. (Офіційний вісник України №44 від 08.06.2018)

Коментар: Коментар: Наказ розроблено відповідно до ч.7 ст.298 МКУ. Наказом передбачено
перенесення термінів переведення обслуговування платників через депозитні рахунки 3734.
Таким чином, переведення підприємств на обслуговування через депозитні рахунки 3734, відкриті в
Держказначействі України на ім’я ДФСУ, для зарахування авансових платежів (передоплати)
здійснюється поетапно:

Обслуговування через 
депозитні рахунки 

перехідний період (з 
15.01.2018 до 15.04.2019)

з 18.03.2019 сплата та 
зарахування коштів 

припиняються в 
установленому порядку;

з 16.04.2019 застосовується 
виключно щодо операцій 

по перерахуванню до 
державного бюджету 

митних та інших 
передбачених 

законодавством платежів, 
сплачених в перехідний 

період

з 16.04.2019 на постійній основі



Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уточнення деяких положень. Закон
України від 19 червня 2018 р. №2464-VІІІ. Набув чинності 3 липня 2018 року (Голос
України №118 від 03.07.2018)
Коментар: Закон з доволі дивною назвою (яка є невиправдано узагальненою та підходить до десятків
законів) уточнює діючі норми Митного кодексу України стосовно звільнення від оподаткування
ввізним митом:
спеціальних засобів індивідуального захисту;
ниток та тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів та шоломів;
лікарських засобів та медичних виробів
на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом
проведення операції Об’єднаних сил (ООС).
Крім того, додається перелік товарів, що можуть бути віднесені до особистих речей громадян, зокрема
«крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон
України, а в разі відсутності такої особи – у кількості не більше однієї штуки».
Таким чином було лише подовжено термін дії податкових пільг, які були встановлені на період
проведення антитерористичної операції.
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4. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ  СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

4.1. Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат,
пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 року № 459. Набула
чинності 13 червня 2018 року (Урядовий кур’єр, від 13 червня 2018 року, № 110)

Коментар: Внесено зміни до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат,
пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 153.
Компенсацію роботодавцям за рахунок коштів Державного бюджету України фактичних витрат у
розмірі 50% суми нарахованого ЄСВ за працевлаштування на нове робоче місце особи буде
здійснювати не Пенсійний фонд, як це було раніше, а Фонд загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття. Ця норма є цілком логічною та виправданою
з функціональної точки зору
Для отримання компенсації роботодавець щомісяця протягом 12 місяців з дня укладення трудового
договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подаватиме центру зайнятості, а не
органу Пенсійного фонду, як це було відповідно до попередньої редакції Постанови, довідку про
виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного
внеску.
Центр зайнятості, а не орган ПФ, надсилатиме територіальному органу Держпраці звернення
стосовно підтвердження зазначеної в ній інформації. Центр зайнятості не пізніше ніж через п’ять
робочих днів з дня надходження довідки надсилатиме територіальному органу Держпраці звернення
стосовно підтвердження зазначеної в ній інформації
Центр зайнятості, замість органу ПФ, протягом 10 календарних днів після надходження інформації
від територіального органу Держпраці та Пенсійного фонду України приймає рішення про виплату
компенсації та формує і подає заявку на потребу в коштах на виплату компенсації.
Кошти для виплати компенсацій перераховуватиме Мінсоцполітики до Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на підставі подання.



В результаті впроваджених змін істотно зменшилося коло повноважень Пенсійного фонду України
щодо компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Посилиться навантаження на працівників
Центру зайнятості щодо виконання функцій, пов’язаних з компенсацією роботодавцям частини
фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування

4.2. Про внесення зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2014 р. N 675. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018
року № 474. Набула чинності 20 червня 2018 року (Урядовий кур’єр, від 20 червня 2018
року, № 115)

Коментар. Внесені зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26
листопада 2014 р. N 675 "Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування". В результаті яких сума єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що сплачують члени фермерського
господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах
розподіляється за видами страхування у частках:
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 5,2313 відсотка;
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - 9,1472 відсотка;
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 85,6215 відсотка.
Раніше не існувало порядку розподілення сум, сплачених членами фермерських господарств ЄСВ,
тому позитивним моментом, можна вважати наявність порядку такого розподілення
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5. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

5.1.Індекс інфляції

За даними Державної служби статистики України у червні 2018 р. показник інфляції, порівняно із попереднім місяцем,

залишився незмінним (індекс інфляції у червні – 100%). Порівняно з червнем 2017 р. (за останні 12 місяців) ціни на

споживчому ринку зросли на 9,4 %. Індекс споживчих цін з початку року становить 103,5%.

Значення індексу інфляції може впливати на:

• коригуючі коефіцієнти, які застосовуються до ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних

копалин (п. 252.22 ПКУ);

• індексацію нормативної грошової оцінки земель (ст. 289 ПКУ). Індекс споживчих цін за 2015 рік застосовується із значенням

120 відсотків (п. 6 підрозділу 6 Розділу XX);

• базу оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи (п. 2921.2 ПКУ);

• індексацію ставок акцизного податку, екологічного податку, рентної плати (абз. 9 пункту 4 Розділу ХІХ).
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6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  В  ЧЕРВНІ 2018  р.

Найменування нормативного акту Дата набуття чинності

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016
року № 21. Наказ Міністерства фінансів України від 23 березня 2018 р. №381.

1.06.2018 р. (див. випуск 
моніторингу за квітень 2018р.)

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Наказ міністерства
фінансів України від 29 березня 2018 р. № 393.

1.06.2018 р. (див. випуск 
моніторингу за травень 

2008р.)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада
2017 року № 898. Наказ Міністерства фінансів України від 7 травня 2018 №
493.

8.06.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2011 р. № 594 і 615. Постанова Кабінету Міністрів
України від 25 квітня 2018 р. № 333.

8.06.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про затвердження переліку виробників електричної енергії, що здійснюють
постачання електричної енергії державному підприємству “Енергоринок” та
станом на 1 січня 2016 р. мали податковий борг з податку на додану вартість, в
тому числі розстрочений та/або відстрочений, та переліку податкових
накладних, складених такими виробниками електричної енергії з 1 липня 2015
р. та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних. Постанова
Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 449.

12.06.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне
водокористування. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 12 квітня 2018 р. № 116.

12.06.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних
витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Постанова Кабінету Міністрів України від 6
червня 2018 р. № 459.

13.06.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про внесення зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2014 р. N 675. Постанова Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2018 р.№ 474.

20.06.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ



НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

Моніторинг підготовлено експертно-аналітичною групою 
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку 

Національної академії наук України (http://ndc-ipr.org) і кафедрою митної 
справи та оподаткування Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця (http://www.kaffinop.hneu.edu.ua)

за підтримки Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області -
регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз 

промисловців і підприємців»

під керівництвом заступника директора НДЦ ІПР з наукової роботи, доктора економічних наук,
професора, Заслуженого економіста України Ю.Б. Іванова

за участю:

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н., доц. О.Є. Найденка;

доцента кафедри митної справи та оподаткування , к.е.н., доц. К.В. Давискіби;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н., доц. А.О. Єніної-Березовської;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н. В.В. Карпової;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н. О.В. Костяної;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н., доц. Є.І. Котлярова;

викладача кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н. Ю.М. Малишко;

аспіранта кафедри митної справи та оподаткування М.В. Гомон;

за участю:
виконавчого директора Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області - регіонального
відділення ВГО УСПП Е. Є. Набоки.

Перейти до інших випусків моніторингу

https://ndc-ipr.org/analytics/?page=1&filter=monitoringi-z-opodatkuvannya
https://ndc-ipr.org/analytics/

