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Методологія дослідження 
Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів у сфері оподаткування – спільний, 
постійно діючий проект НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org)  і кафедри оподаткування ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця (https://www.facebook.com/groups/1926891494261445/).  
Метою щомісячного Моніторингу є: 
• оперативний аналіз нормативно-правових актів в сфері оподаткування; 
• 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; 
• довідкова інформація, пов’язана з оподаткуванням. 

Моніторинг передбачає щомісячне оприлюднення результатів.  
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Зміст 
1. Система оподаткування і адміністрування податків 4 

1.1.Реформування податкової системи - 

1.2.Регіональні аспекти оподаткування - 

1.3.Адміністрування податків 4 

1.4.Податковий контроль - 

2.Окремі податки і збори - 

2.1.Податок на прибуток підприємства - 

2.2. Податок на доходи фізичних осіб - 

2.3. Податок на додану вартість 6 

2.4. Акцизний податок 9 

2.5. Екологічний податок - 

2.6. Рентна плата - 

2.7. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 

2.8. Транспортний податок - 

2.9. Плата за землю - 

2.10. Єдиний податок - 

2.11. Збір за місця для паркування транспортних засобів - 
2.12. Туристичний збір - 
3. Загальнообов’язкове державне  соціальне страхування - 

4. Довідкова інформація 11 

5. Нормативно-правові акти, що набули чинності  в  жовтні 2017 р. 17 
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1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ І  АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 
1.3.Адміністрування податків 

Про затвердження Порядку надання узагальнюючих податкових консультацій. Наказ 
Міністерства фінансів України від 27.09.2017 р. № 811. Набув чинності 03.11.2017 р. 
(Офіційний вісник України від 03112017 р. № 86) 

Коментар: Передбачено, що узагальнюючі податкові консультації (далі - УПК) затверджуються 
наказом Мінфіну та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті протягом п’яти календарних днів з 
дня їх надання. Затверджений порядок встановлює випадки, порядок підготовки та надання 
узагальнюючих податкових консультацій, їх структуру та строк дії: 

Випадки  

надання 

УПК надаються:  
за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих 
контролюючими органами платникам податків; 
у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Порядок 

підготовки 

та надання 

Для надання пропозицій та рекомендацій Мінфіном утворюється Експертна рада з питань підготовки УПК 
при Мінфіні як постійно діючий консультативно-дорадчий орган. 
Для розробки проекту УПК ДФС надає Мінфіну узагальнену інформацію: 
стосовно значної кількості індивідуальних податкових консультацій, наданих за відповідний період 
контролюючим органом платникам податків, які стосуються одного або декількох схожих питань; 
стосовно запитів про надання роз’яснень щодо податкового та іншого законодавства, які надійшли до 
контролюючого органу та включають питання, що стосуються всіх або значної кількості платників податків і 
не залежать від специфічних (унікальних) умов конкретної господарської операції; 
про обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи 
Наказ про затвердження УПК готується на підставі затвердженого протокольного рішення Експертної ради, 
яке містить її рекомендації та пропозиції щодо підготовки проектів УПК 

 Структура  

УПК має містити: 
тему консультації; 
визначення податку, збору, обов’язкового платежу, питань їх адміністрування, щодо яких надається 
консультація; 
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опис питань, що порушуються; 
посилання на конкретні норми законодавства, щодо яких надається консультація; 
обґрунтування застосування норм законодавства; 
стислий висновок за результатами аналізу щодо практичного застосування норм податкового та іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган. 

Строк дії 

УПК є чинною до моменту визнання наказу Мінфіну про її затвердження таким, що втратив чинність, або 
скасування судом такого наказу Мінфіну; 
протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про 
затвердження УПК Мінфін з урахуванням висновків суду опубліковує нову УПК 

Встановлення порядку підготовки УПК за участю Експертної ради (представників експертного 
середовища), регламентація їх структури та факт їх обов’язкового затвердження Мінфіном України іх 
встановленим жорстким терміном оприлюднення потенційно дозволить підвищити якість УПК та їх 
неупередженість. Позитивним у прийнятому порядку є також встановлення вичерпного випадку 
випадків, коли розроблюється УПК. Але цей позитив певною мірою нівелюється тим, що: 
 по-перше, не визначено, що розуміється під «періодичним узагальненням індивідуальних податкових 
консультацій»; 
по-друге, не надано критерію «значної кількості індивідуальних податкових консультацій». 
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2.ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 

 

 

2.3. Податок на додану вартість 
2.3.1. Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану 
вартість під час ввезення на митну територію України устаткування та обладнання за 
переліком, визначеним пунктами 58 і 59 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” 
Податкового кодексу України. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10. 2017 р. № 
775. Набула чинності 14.10. 2017 р. (Урядовий кур’єр, 14.10.2017 р., № 194). 

Коментар. Даною Постановою затверджено нові правила розстрочення сплати ПДВ під час ввезення 
на митну територію України устаткування та обладнання (попередня Постанова КМУ від 29.03.2017 
року № 196 втратила чинність).  
На відміну від Постанови № 196, в Постанові № 775 регламентовано:  
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Для отримання розстрочення сплати ПДВ платник податків подає до митниці ДФС заяву та бізнес-проект із зазначенням 

технологічного процесу з економічними розрахунками та очікуваних результатів діяльності; висновки державних органів, 

експертних установ, організацій, державні стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, технічна документація, документи, 

що підтверджують наявність виробничих потужностей, приміщень, та інші документи для підтвердження мети ввезення 

устаткування та обладнання. 

 
Рішення про надання розстрочення сплати ПДВ приймається комісією протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви. 

Якщо сума ПДВ до розстрочення податкових становить 1 млн. гривень та більше, рішення про надання розстрочення сплати ПДВ, 

прийняте комісією, погоджується керівником ДФС протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення комісією.  

 

Рішення про надання розстрочення сплати ПДВ приймається у разі: відповідності заявленого коду устаткування та 

обладнання коду згідно з УКТ ЗЕД; підтвердження заявленої митної вартості устаткування та обладнання; підтвердження 

відповідності виду діяльності підприємства – імпортера коду згідно з Класифікацією видів економічної діяльності; 

відсутності у платника податку заборгованостей із сплати платежів та відсутності застосування до нього спеціальних санкцій 

відповідно до  Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”; підтвердження наявності виробничих потужностей, 

приміщень, умов для обліку і зберігання товарів, готової продукції. 

 
Платник податків, якому надано розстрочення сплати ПДВ, щомісяця протягом одного робочого дня після сплати частини 

розстроченої суми у строки, визначені у рішенні про надання розстрочення сплати ПДВ, подає до контролюючого органу 

звіт про цільове використання товарів, увезених на митну територію України у митному режимі імпорту.  
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Позитивним моментом є поява більш чітких роз’яснень щодо порядку надання розстрочення: описано 
порядок отримання розстрочення (передбачено форму заяви); передбачено підстави для відмови у 
розстроченні (передбачено форму рішення); затверджено форму звіту про цільове використання 
товарів. Це має допомогти контролюючим органам та платникам податків уникнути більшості спірних 
питань, які виникали до появи Постанови № 775. 
Разом із тим, викликає подив, чому Кабінету Міністрів України знадобилося 9 місяців після 
прийняття змін до Податкового кодексу України для надання чітких роз’яснень щодо порядку 
розстрочення сплати ПДВ (редакція Постанови № 196 майже повторювала норми Податкового 
кодексу України не роз’ясняючи особливості розстрочення сплати ПДВ). Крім того, поява нових форм 
документів (заява, рішення, звіт) спричиняє додаткові витрати часу на їх складання (платниками) та 
контролю за ними (контролюючими органами).   
2.3.2. Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для 
зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних. Наказ Міністерства фінансів України від 18 .09. 2017 р. № 776. 
Набув чинності 13.10. 2017 р. (Офіційний вісник України, 13.10.2017 р., № 80).  

Коментар. Даним наказом внесені чергові (вже другі) зміни до наказу Міністерства фінансів України 
від 13.06.2017 року № 567.  
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 Платник податків має право подати Таблицю даних платника податків (додаток до наказу) без наявності факту зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Також платником податків можуть подаватися пояснення із 

зазначенням специфіки господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову та іншу 

звітність. Інформація від платника податків та пояснення від нього можуть розглядатися  п’ять робочих днів. 

 
 

В додатку до наказу додано поля щодо с/г товаровиробниками, що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та/або с/г 

підприємствами, що на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 

209 Податкового кодексу України 



НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ 
КАФЕДРА ОПОДАТКУВАННЯ  

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 8 

 

 

Інформація від платника податків має бути автоматично врахована системою Моніторингу, якщо така інформація 
подається платниками – сільгосптоваровиробниками, що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та/або 
сільськогосподарськими підприємствами, що на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування 
відповідно до статті 209 Податкового кодексу України і мають власну чи орендовану земельну ділянку загальною 
площею понад 200 га включно станом на 1 січня 2017 року, що задекларована до 20 лютого 2017 року, і у яких за період 
з 1 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника та в якій зазначено коди, згідно з УКТ 
ЗЕД постачання (виготовлення) таких груп товарів:  
живі тварини; риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні; молоко та молочні продукти; яйця птиці; 
натуральний мед; їстівні продукти тваринного погодження, в іншому місці не зазначені; овочі та деякі їстівні 
коренеплоди і бульби; їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь; зернові культури; насіння і плоди олійних 
рослин, інше насіння, плоди та зерна, технічні або лікарські рослини, солома і фураж. 
До позитивного моменту цього наказу слід віднести можливість платника податків до зупинення реєстрації податкових 
накладних надати пояснення та визначено термін розгляду цих пояснень; можливість с/г товаровиробникам та 
підприємствам автоматично реєструвати податкові накладні.  
Разом із тим постійні зміни до критеріїв ускладнюють процес адаптації до них платників податків та контролюючих 
органів. Крім того вважаємо, що в тексті наказу слід було зробити послання на наказ ДФС «Про затвердження 
Регламенту комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» від 30.06.2017 року № 450, оскільки в цьому 
наказі і описується порядок та термін (п’ять робочих днів) розгляду інформації від платника податків та прийняття 
органами ДФС рішення щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН або відмові у такій реєстрації.  

2.3.3. Про затвердження змін до Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД. Наказ 
Державної фіскальної служби України від 28 вересня 2017 року № 638. Оприлюднено на 
сайті Офіційного видання ДФСУ «Вісник. Офіційно про податки» 
(http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100005888-do-uvagi-platnikiv-pdv-dopovneno-perelik-
kodiv-tovariv-zgidno-z-ukt-zed) 

Коментар. Внесено зміни до попередньої редакції наказу ДФС від 30.06.2017 року № 461.  
До переліку кодів товарів УКТ ЗЕД які застосовуються для здійснення автоматизованого моніторингу 
відповідності податкових накладних/розрахунків коригування Критеріям оцінки ступеня ризиків, 
достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, додано такі коди: 
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0406 – Сири всіх видів і кисломолочний сир; 
0809 – Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі; 
1601 – Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи кров; готові харчові продукти, 
виготовлені на основі цих виробів; 
2103 – Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; 
порошок гірчиці та готова гірчиця; 
6006 – Інші полотна трикотажні. 
Загалом даний перелік відтепер налічує 225 кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД.  
З одного боку поява цього переліку чітко прописує, які саме товари будуть підлягати моніторингу при 
вивченні податкових накладних. Але, з іншого боку незрозуміло яким чином було обґрунтовано цей 
перелік і чому саме ці коди УКТ ЗЕД до цього переліку було включено.  

2.4. Акцизний податок 

Коментар: змінено Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб’єктів 
господарювання, які використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного 
податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва 
етилену. Зазначені зміни були викликані внесенням поправок до Податкового кодексу Законом «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20.12.2016.  До 
переліку продуктів, які не оподатковуються акцизом при ввезені на територію України в якості 
сировини для виробництва етилену додано скраплений газ  та бутан, ізобутан. 
Приведення Порядку у відповідність до норм вітчизняного податкового законодавства слід 
розглядати як позитивне явище. 

2.4.1. Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року 
№ 50. Наказ міністерства фінансів України від 21.08.2017 р. №708. Набув чинності 
20.10.2017 р. («Офіційний вісник України» від 20.10.2017 р. № 82) 
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2.4.2. Про затвердження форм Довідки про цільове використання легких та важких 
дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві 
етилену, Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на 
готову продукцію, та Журналу обліку погашення податкових векселів. Наказ 
Міністерства фінансів  України від 21.08.2017 р. № 709. Набув чинності 20.10.2017 р. 
(«Офіційний вісник України» від 20.10.2017 р., № 82) 

Коментар: Наказом було затверджено форми наступних  документів:  
• Довідка про цільове використання легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та 

бутану, ізобутану як сировини у виробництві етилену; 
• Довідка про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для 

алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);  
• Журнал обліку погашення податкових векселів. 
Впровадження цих форм документів обумовлене доповненням переліку продуктів, які не 
оподатковуються акцизом при ввезені на територію України в якості сировини для виробництва 
етилену, скрапленим газом  та бутаном, ізобутаном. Нові форми не мають принципових відмінностей 
з попередніми, дещо змінилася форма надання інформації в таких документах. 
Відповідність форм документів нормам Податкового кодексу є позитивним аспектом.  
Впровадження нових форм документів потребуватиме уважності і від платників при заповненні та 
поданні, і від працівників контролюючих органів при здійсненні контролю.  
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4. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Індекс інфляції 

За даними Державної служби  статистики України, у жовтні 2017 р. рівень інфляції знизився, порівняно із попереднім 
місяцем (0,8%). Наслідком такого зниження рівня інфляції є незначне підвищення вартості гривні по відношенню до євро 
на 0,9 % . Порівняно із жовтнем 2016 р. (за останні 12 місяців) ціни на споживчому ринку зросли на 19,2%. 
Індекс споживчих цін з початку року становив 106,2%, що значно менше рівня відповідного показника попереднього року 
(31,3%). Рівень споживчих цін за період січень-жовтень 2017 р. порівняно із відповідним періодом 2016 р. знизився на 4,77%. 
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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Індикатор DB2015 DB2016 DB2017 DB2018 
Загальна ставка за податками та соціальними внесками 
(% доходу) 

52,9 52,2 51,9 37,8 

Час на сплату податків (годин/рік) 350 350 355 327,5 
Податкові платежі (од/рік) 5 5 5 5 
Індекс процедур після подання звітності та сплати 
податків (0-100) 

- - - 85,95 

Рейтинг «Doing business» 2018: Україна 
В рейтингу «Doing business» 2018 Україна піднялася на 4 позиції в порівнянні з даними за минулий 
рік, зайнявши 76 місце . Цьому сприяло здійснення суттєвих кроків щодо спрощення процедур 
отримання дозволів в сфері будівництва, сплати податків та покращення захисту міноритарних 
інвесторів.   
За субіндексом Оподаткування 2018 Україна наблизилась до передового рубежу в порівнянні з даними 
за минулий рік на 6,5 пунктів.  Причиною цього є скорочення витрат часу суб’єктів господарювання на 
сплату податків на 28 годин / рік та зменшення загальної ставки за податками та соціальними 
внесками на 14,5% (табл.). 

Порівнюючи показники України за субіндексом «Сплата податків» з аналогічними показниками країн 
ЄС та країн OECD можна помітити, що загальна ставка за податками та соціальними внесками 
відповідає приблизно середньому рівню для  цих країн. Основною проблемою оподаткування в 
Україні залишаються значні витрати часу на ведення податкового обліку та сплату податків, які 
перевищують аналогічний показник в країнах ЄС та країнах OECD. Зазначимо, що в методологію 
індексу  «Doing business» 2018 в частині оцінювання субіндексу “Оподаткування” було внесено зміни: 
додано індикатор «Індекс процедур після подання звітності та сплати податків», який коливається в 
межах від 0 до 100 од. Індикатор заснований на чотирьох компонентах: часу на дотримання вимог для 
повернення ПДВ, часу на отримання повернення ПДВ, часу на дотримання вимог перевірки з податку 
на прибуток, і часу для проходження перевірки з податку на прибуток. Чим ближчим є значення 
показника до 100 од., тим кращою є позиція країни в рейтингу за цим індикатором. Порівнюючи 
значення досліджуваного індексу в Україні з аналогічними індикаторами в країнах ЄС та країнах 
OECD, можна зробити висновок, що в Україні процедури після подання звітності та сплати податків є 
менш обтяжливими. 
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Показники Україна 
Країни 

ЄС 

Країни 

OECD  

Найкращий показник 

серед країн світу 

Податкові платежі (од/рік) 5 16,5 10,09 3 (Китай) 

Час на сплату податків (годин/рік) 327,5 218,4 160,7 55 (Люксембургg) 

Загальна ставка за податками та соціальними 

внесками (% доходу) 
37,8 33,1 40,1 18.47 (32 країни світу) 

Індекс процедур після подання звітності та 

сплати податків (0-100) 
85,95 65,20 83,45 99,38 (Естонія) 

В порівнянні з країнами – сусідами Україна за результатами рейтингу «Doing business» 2018 зайняла 
найгіршу позицію (рис), при цьому найкращий результат показала Грузія, опинившись на 9 місці в 
рейтингу. Однак, за субіндексом “Оподаткування” Україну опереджають в рейтингу серед країн-сусідів 
лише Грузія, Молдова, Білорусь та Румунія.  
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Важливим також є проведення аналізу результатів Doing Business серед країн-сусідів в рейтингу (рис). 
За субіндексом  Оподаткування серед чотирьох найближчих сусідів в рейтингу, які зайняли 73-75 та 77 
місце за загальним підсумком, Україна має найгіршу позицію. Тому з метою покращення результатів 
рейтингування у наступному році необхідною є розробка та реалізація заходів з перегулювання 
економіки саме в сфері оподаткування.  
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Для цього необхідним є визначення напрямів реформування. В табл.. наведені індикатори за 
субіндексом оподаткування країн-сусідів  України, що зайняли вищі позиції в рейтингу Doing Business 
2018 за досліджуваним субіндексом. Виходячи з даних табл. можна зробити висновок, що основними 
проблемами в сфері оподаткування в Україні є значні витрати часу на нарахування та сплату податків.  
Скорочення цих витрат є першочерговим завданням України для підвищення власної позиції в 
рейтингу Doing Business 2019  не тільки за субіндексом  Оподаткування, а й за основним індексом. 
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Індекс процедур після 
подання звітності та 
сплати податків (0-100) 

Податков
і платежі 

(од/рік) 

Час на сплату 
податків 

(годин/рік) 

Загальна ставка за податками 
та соціальними внесками (% 

доходу) 

Україна 85,95 5 327,5 37,8 

Країни-сусіди України 

Грузія 85,89 5 269 16,4 

Молдова 90,79 10 181 40,5 

Білорусь 50,00 7 184 52,9 

Румунія 76,82 14 163 38,4 

Країни-сусіди України в рейтингу Doing Business 

Бутан 95,50 18 85 35,3 

Киргизстан 37,38 51 225 29,0 

Ель-Сальвадор 49,54 7 180 35,5 

Узбекистан 48,39 10 181 38,3 
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5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  В  ЖОВТНІ 2017 р. 

Найменування нормативного акту Дата набуття чинності 

Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для 
зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних. Наказ Міністерства фінансів України від 18 .09. 2017 
р. № 776 

13.10.2017 р. (див. даний 
випуск моніторингу) 

Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість 
під час ввезення на митну територію України устаткування та обладнання за 
переліком, визначеним пунктами 58 і 59 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні 
положення” Податкового кодексу України. Постанова Кабінету Міністрів України від 
04.10. 2017 р. № 775 

14.10.2017 р. (див. даний 
випуск моніторингу) 

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року 
№ 50. Наказ міністерства фінансів України від 21.08.2017 р. №708 

20.10.2017 р. (див. даний 
випуск моніторингу) 

Про затвердження форм Довідки про цільове використання легких та важких 
дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві 
етилену, Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на 
готову продукцію, та Журналу обліку погашення податкових векселів. Наказ 
міністерства фінансів  України від 21.08.2017 р. № 709  

20.10.2017 р. (див. даний 
випуск моніторингу) 



НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ 
КАФЕДРА 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 
оподаткування Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця (http://vk.com/public76418287) 

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: 

завідувача кафедри оподаткування, к.е.н., доц. О.Є. Найденка; 

доцента кафедри оподаткування, к.е.н. О.С. Віннікової; 

доцента  кафедри оподаткування , к.е.н. К.В. Дивискиби; 

доцента кафедри оподаткування, к.е.н. А.О. Єніної-Березовської; 

доцента кафедри оподаткування, к.е.н. В.В. Карпової; 

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

доцента кафедри оподаткування, к.е.н. Є.І. Котлярова; 

доцента кафедри оподаткування, к.е.н.  Г.В. Назаренко; 

викладача кафедри оподаткування Ю.М. Малишко; 

аспіранта кафедри М. В.Гомон; 

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


