
Віртуальна виставка 

 «Податки - обов’язковий елемент 

економічної системи держави». 

                                 

 

"Державні доходи - це частина, що виділяється кожним 
громадянином зі свого майна для того, щоб спокійно користуватися 
всім іншим". - Шарль Л. Монтеск’є (1689-1755), французький 
просвітитель, правознавець, філософ. 

Податки у тому чи іншому вигляді існують зі 

стародавніх часів. Починалися вони з данини, якою 

завойовник обкладав скорені народи. Єдиним суспільним 

благом, яке отримували люди в обмін на цей вимушений 

платіж, була безпека (захист від інших ворогів), тому що 

завойовник прагнув захистити своє «джерело доходу» від 

зазіхань інших завойовників. У давні часи податки 

витрачалися на ведення воєн, сучасні держави збирають 

податки не лише для виконання безпекової функції, але й 

для надання широкого переліку суспільних благ та послуг 

(включно з правоохоронними органами, громадською 

інфраструктурою, освітою та охороною здоров’я). 



 

65.261.413я7 

Г13 

Гаєвська, Л. М.  
 Підприємницька діяльність та її 

оподаткування: практикум [Текст] : навч. 

посіб. / Л. М. Гаєвська, С. О. Рибак. - Ірпінь : 

Акдемія ДПС України, 2003. - 182 с. - ISBN 

966-8071-42-5 

Структурно -  логічний навчальний посібник 

(практикум) створений переважно у графічно-тестовій формі з 

метою кращого зорового сприйняття курсу «Підприємницька 

діяльність та її оподаткування» при самостійному вивченні. Кожна 

тема складається із задач різного рівня складності, текстових 

завдань і питань для поглибленого вивчення курсу та 

самоконтролю. Видання розраховане на студентів економічних 

спеціальностей. 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1455/1/1400_IR.pdf 

 

 

65.9(4УКР)261.413я7 

Г83 

Гридчина, М. В.  
 Налоговая система Украины [Текст] : 

учеб. пособ. / М. В. Гридчина, Н. И. 

Вдовиченко, А. В. Калина. - Киев : МАУП, 

2000. - 128 с. 

У навчальному посібнику викладено 

теоретичні засади оподаткування. Розглянуто організацію 

податкової служби і податкової роботи в Україні. Описано 

структуру податкової системи та особливості податків, що 

стягуються в Україні згідно з чинним законодавством.  

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1455/1/1400_IR.pdf


 

65.261.413я7 

І-85 

Ісаншина, Г. Ю.  
 Податковий менеджмент [Текст] : навч. 

посіб. / Г. Ю. Ісаншина. - Київ : ЦУЛ, 2003. - 

260 с. - ISBN 966-8253-22-1 

 

Запропонований  навчальний  посібник  

ставить  за  мету  виробити  у студентові вміння розраховувати 

суми основних загальнодержавних податків і зборів,  здійснювати  

камеральну  та  документальну  перевірку  повноти  та своєчасності 

їх сплати до бюджету чи відповідних фондів; розраховувати суми 

фінансових  та  адміністративних  санкцій  за  порушення  норм  

чинного законодавства  з  питань  оподаткування.  Саме  на  цьому  

побудована  логіка викладання матеріалу посібника. З  метою  

більш  повного  засвоєння  теоретичного  матеріалу  наприкінці 

наведені тестові завдання до кожного розділу посібник. В усіх 

розділах посібника автор прагнув урахувати зміни, які сталися у 

законодавчо-нормативному  забезпеченні  фінансово-господарської  

діяльності підприємств  України.  Нормативні  акти  законодавчих  

і  центральних виконавчих органів влади враховані станом на 

вересень 2002 року. Розраховано  на  студентів  вищих  навчальних  

закладів III-IV рівнів акредитації,  слухачів  системи  закладів  

післядипломної  освіти,  аспірантів,  а також бухгалтерів-практиків, 

працівників податкових органів і аудиторів. 

 

                      



 

65.9(4УКР)261.413я2 

К26 

Карпінський, Б. А.  
 Податки [Текст] : довідник-словник : 

навч. посіб. / Б. А. Карпінський, Н. С. 

Залуцька, О. Б. Карпінська. - Київ : 

Профессионал, 2008. - 464 с. - ISBN 978-

966-370-073-1 

Довідник-словник містить близько 1500 термінів, які 

стосуються сучасної проблематики оподаткування та податкового 

контролю, їх алфавітний покажчик, додатки та список 

рекомендованої літератури. Систематизація та визначення 

податкових термінів подано відповідно до чинного законодавства 

України. 

Довідник-словник розрахований на широкий загал читачів: 

працівників податкових органів, фінансистів, економістів, 

науковців, викладачів та студентів ВНЗ з економічним 

спрямуванням, осіб, які займаються або планують зайнятися 

підприємницькою діяльністю, а також усіх, хто цікавиться 

особливостями оподаткування фізичних та юридичних осіб, 

специфікою податкового контролю та діяльності податкових 

органів загалом. 

                                    



 

65.261.413 

К72 

Костюк, Д.   
 Налоговые проверки: что нужно знать 

бухгалтеру [Текст] / Д. Костюк, Я. 

Кавторева, Ф. Федорченко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Харьков : Фактор, 2004. - 

408 с. - ISBN 966-312-257-9 

Книгу присвячено перевірці підприємства податковими 

органами – одному з найбільш актуальних питань, що виникають у 

діяльності суб’єктів господарювання. Розглянуто права та 

обов’язки працівників податкових органів і платників податків , 

порядок проведення різних видів перевірок оскарження рішень 

податкових органів за результатами перевірки з метою захисту 

інтересів платників податків. Приділено увагу порядку 

застосування штрафних санкцій за порушення податкового 

законодавства адміністративної та кримінальної відповідальності 

платників податків  Для бухгалтерів, економістів, керівників 

підприємств а також фахівців у галузі оподаткування. 

 

«Безпека і власність можуть існувати лише в такій державі, 

де податкова норма не змінюється щороку» .- Наполеон I (1769-

1821), французький імператор. 

                       



 

65.261.413я7 

К82 

Крисоватий, А. І.  
 Податкова система [Текст] : навч. 

посіб. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. 

- Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 331 с. - 

ISBN 966-7952-30-4 

У навчальному посібнику послідовно 

викладено теоретичні та практичні 

питання організації податкової системи України. Підготовлений на 

основі чинного законодавства України з питань оподаткування і 

податкового регулювання та вимог міжнародних і національних 

стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Навчальний 

посібник рекомендується для студентів ВНЗ, а також спеціалістів-

практиків, діяльність яких пов’язана із цариною оподаткування.  

 

65.261.413я7 

Л64 

Литвиненко, Я. В.  
 Податкова політика [Текст] : навч. 

посіб. / Я. В. Литвиненко. - Київ : МАУП, 

2003. - 224 с. - ISBN 966-608-268-3 

Податкова політика розробляється на 

різних рівнях управління – від державного 

управління до управління підприємством, 

фірмою. У посібнику викладено теоретичні та методичні основи 

податкової політики, принципи оподаткування, сутність і структуру 

податкового менеджменту та податкової системи, принципи її 

створення та особливості  в Україні. Окремо розглянуто питання 

про значення податків у стимулюванні інвестиційних процесів у 

державі.  



 

65.9(4УКР)261.413я7 

О-53 

Олійник, О. В.  
 Податкова система [Текст] : навч. 

посіб. / О. В. Олійник, І. В. Філон. - Київ : 

Центр навчальної літератури, 2006. - 456 с. 

- ISBN 966-364-160-6 

 

Викладені теоретичні основи оподаткування, історію 

виникнення та становлення сучасних податків і зборів. Наведено 

механізм оподаткування всіма загальнодержавними і місцевими 

податками і зборами. Окремі питання присвячено обліку платників 

і контролю податкових надходжень до відповідних бюджетів.  

Призначено для студентів економічних спеціальностей 

вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації , 

аспірантів, викладачів, бухгалтерів і працівників податкових 

органів. 

«Ти можеш і не помітити, що у тебе все йде добре. Але 

податкова служба нагадає!».- П'єр Данінос (р.1913), французький 

письменник. 

 

                     



 

65.261.413.4я7 

О-61 

 Оподаткування населення [Текст] : 

навч. посіб. / А. В. Бодюк, С. П. Дусяк, В. С. 

Дубель, С. І. Кривенко. - Київ : Кондор, 

2009. - 202 с. - ISBN 978-966-351-237-2 

 

Описана чинна система оподаткування фізичних осіб у 

розвитку і законодавчому тлумаченню її положень. Розкрито 

механізм справляння податку з доходів фізичних осіб, визначення 

податкового кредиту, податкових соціальних пільг для населення. 

Висвітлено оподаткування населення державним митом, власників 

транспортних засобів і суб'єктів підприємницької діяльності. 

Розкрита методика контролю, аналізу і прогнозування внесення 

населенням платежів до бюджету. Навчальний посібник  

призначений для студентів вищих економічних вузів, а також може 

бути корисний широкому загалу суб’єктів господарювання, 

населенню. 

 

 

 



 

65.261.413я7 

О-61 

 Оподаткування підприємств [Текст] : 

навч. посіб. / С. В. Климчук, З. Р. 

Джеппарова, В. І. Зубкова та ін. ; ред. С. В. 

Климчук. - Київ : Центр навчальної 

літератури, 2004. - 192 с. - ISBN 966-8365-67-

4 

У навчальному посібнику вміщено огляд ключових категорій 

і положень, наведено питання для обговорення і самоконтролю, 

задачі,ситуації і тестові завдання з курсу «Оподаткування 

підприємств». У посібнику подано варіант навчальної програми. 

Пропонована методика оподаткування підприємств використовує 

закордонний досвід, орієнтована на сучасні вітчизняні форми 

бухгалтерського обліку і звітності. Посібник призначено для 

викладачів і студентів економічних вузів. Може бути корисним 

також у самостійній підготовці до складання іспитів з податкової 

системи і оподаткування підприємств. 

 

  



 

65.9(4УКР)261.413 

П37 

 Планування та адміністрування 

податкових надходжень як складова 

соціально-економічного розвитку регіону 

[Текст] : монографія / Г. М. Давидов, О. М. 

Любченко, А. Д. Ревенко та ін. ; під ред. Г. 

М. Давидова, О. М. Любченка. - Кiровоград : 

Імекс, 2007. - 374 с. - ISBN 978-966-8861-68-

0 

У монографії викладено результати аналізу діючої системи 

формування доходної частини бюджетів різних рівнів України, 

існуючих методів і моделей планування та адміністрування 

податкових надходжень, досліджено діючий механізм організації та 

процедури адміністрування податку з доходів фізичних осіб та 

плати за землю. 

  Розроблено новий ресурсно-нормативний підхід планування 

та адміністрування податкових надходжень до бюджетів різних 

рівнів, визначені організаційні і методичні процедури 

адміністрування податку з доходів фізичних осіб, податку на 

землю, орендної плати за землю, запропоновані концептуальні 

засади формування  єдиного інформаційного середовища в системі 

органів виконавчої влади. В монографії представлені результати 

науково-дослідної роботи « Планування та адміністрування 

податкових надходжень  до бюджетів різних рівнів», яка 

виконувалася на замовлення обласної державної адміністрації в 

Кіровоградській області (реєстр. номер  №ДР 0206U004428). 

Для органів державної виконавчої влади, керівників і 

спеціалістів підприємств, установ та організацій, науковців і 

практичних  працівників. 



 

67.402.23-32 

П44 

 Податковий кодекс України: чинне 

законодавство станом на 10 грудня 2010року 

[Текст]. - К. : Алерта, 2011. - 584 с. - ISBN 978-

617-566-031-7 

У виданні представлений Податковий Кодекс 

України станом на 10 грудня 2010року. 

 

 

65.261.413я7 

П44 

 Податкова система [Текст] : навч. 

посіб. / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. 

В. Романюк та ін. ; за ред. І. О. Лютого. - 

Київ : ЦУЛ, 2009. - 456 с. - ISBN 978-966-

364-886-6 

Оподаткування – це важливий 

інструмент державної економічної і 

соціальної політики, за допомогою якого 

перерозподіляється прибуток, заохочуються інвестиції чи 

заощадження, регулюється споживання і використання окремих 

товарів та досягаються інші цілі державної політики. Навчальний 

посібник розрахований на студентів ВНЗ, які вивчають нормативну 

дисципліну «Податкова система». У ньому подані зміст лекцій 

курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, 

тестові та розрахункові завдання, перелік питань для підсумкового 

контролю знань. Актуальність підготовки навчального посібника 

визначається інтеграційними процесами у сфері вищої освіти, що 

зумовила нову структуру викладання тем відповідно до вимог 

Болонського процесу. 



 

65.261.413я7 

П44 

 Податковий аудит [Текст] : навч. посіб. 

/ В. А. Онищенко, Т. В. Микитенко, О. М. 

Сахненко та ін. - Ірпінь : Академія ДПС 

України, 2003. - 398 с. - ISBN 966-8071-44-1 

 

Навчальний посібник містить основні концептуальні 

положення, на яких базується податковий аудит як особлива 

«гілка» аудиту підприємницької діяльності. Наведені методики 

здійснення документальних переваг юридичних осіб, виконання 

ними податкових зобов’язань. Методи аудиту подано на прикладі 

найважливіших найбільш складних видів податків; податку на 

прибуток підприємств, податку на додану вартість, акцизного 

збору. Висвітлюється методичні й організаційні аспекти 

податкового аудиту фізичних осіб. Навчальний посібник 

призначений для студентів – майбутніх спеціалістів податкової 

служби. Він буде корисним і для широкого кола фахівців: 

бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, науковців і практиків  сфері 

оподаткування. 

 

              \ 



 

65.261.413я7 

Р32 

Рева, Т. М.  
 Податковий менеджмент [Текст] : 

навч. посіб. / Т. М. Рева. - Київ : Центр 

навчальної літератури, 2003. - 282 с. - ISBN 

966-8253-34-5 

Навчально-методичний посібник 

підготовлено відповідно до програми з 

нормативами дисципліни «Податковий менеджмент», яку включено 

до навчального плану підготовки фахівців з напряму 0501 

«Економіка підприємства», за спеціальністю «Фінанси». У 

навчально-методичному посібнику розглянуті теоретичні, правові, 

методологічні та практичні аспекти управління у сфері 

оподаткування. Особливу увагу приділено контрольній роботі 

державних податкових органів. Посібник вирішує проблему 

забезпечення дисципліни навчально-методичними матеріалами. 

Посібник розрахований на студентів, аспірантів. Викладачів ВНЗ, а 

також усіх зацікавлених осіб, що займаються оподаткуванням. 

 

   



 

65.261.413я7 

С40 

 Система оподаткування та 

податкова політика [Текст] : навч. посіб. / 

В. Б. Захожай, Я. В. Литвиненко, К. В. 

Захожай, Р. Я. Литвиненко ; ред.: В. Б. 

Захожай, Я. В. Литвиненко. - Київ : Центр 

навчальної літератури, 2006. - 468 с. - 

ISBN 966-364-193-2 

Від прогресивності податкової системи залежить розвиток 

підприємництва, різних напрямків діяльності, захищеність власного 

виробника, розвиток соціальної, системи та загальний економічний 

розвиток держави. В посібнику розглядаються питання сутності 

податків та історичний досвід їх розвитку. Визначаються принципи 

формування податкової системи, її особливості в Україні та 

складові частини, класифікація податкових платежів за різними 

ознаками. Окремий розділ присвячений характеристиці податкових 

платежів в України, які затверджені чинним законодавством та 

приводяться методики їх розрахунку, відповідні податкові 

декларації. Окремо розглянуті питання досвіду оподаткування в 

різних країнах світу та можливості його застосування в Україні, а 

також місце податків в стимулюванні інвестиційної діяльності 

держави. Для студентів, магістрантів, аспірантів, що вивчають курс 

«Податкова система». «Податкова політика», «Податковий 

менеджмент», а також для спеціалістів галузей національної 

економіки. 

 

"У житті неминучі дві речі - смерть і податки".- Б. Франклін 

(1706-1790). - Американський державний діяч, один з авторів 

Декларації незалежності США (1776) і Конституції (1787). 

 



 

65.261.413я7 

Т41 

Тимченко, О. М.  
 Податковий менеджмент [Текст] : 

навч.-метод. посіб. / О. М. Тимченко. - Київ : 

КНЕУ, 2001. - 150 с. - ISBN 966-574-205-1 

 

 

Це перша спроба підготувати комплекс навчально-

методичного забезпечення для самостійного вивчення нормативної 

дисципліни «Податковий менеджмент». Посібник охоплює всі 

форми навчального процесу. В методичних порадах указуються 

напрями вивчення кожної теми курсу, пояснюються найскладніші 

питання. Навчальні завдання відбивають реальні ситуації, що 

можуть скластися в практиці податкового контролю. Їх виконання 

сприятиме набуттю навиків контрольної роботи працівників 

податкових органів за правильністю нарахування і своєчасністю 

сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів. 

Запропоновані завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів, виконання курсових робіт, а також завдання для 

перевірки знань. 

Для студентів і викладачів економічних вищих навчальних 

закладів і факультетів. 

                            

 



 

65.261.413я7 

Ч49 

Чернявський, О. П.  
 Організація і методика податкових 

перевірок [Текст] : навч. посіб. / О. П. 

Чернявський, В. П. Хомутенко, В. В. Немченко 

; ред. О. П. Чернявський. - Київ : Центр 

навчальної літератури, 2004. - 288 с. - ISBN 966-8568-08-7 

У навчальному посібнику розглядаються питання організації 

і методики податкових перевірок. Досліджено місце і роль 

податкових перевірок як основної форми податкового контролю; 

організаційні засади проведення податкових перевірок; методи, 

прийоми та процедури які використовуються під час податкових 

перевірок; інформаційно-аналітичне забезпечення податкових 

перевірок; організацію і методику документальних, камеральних, 

фактичних та електронних перевірок; організаційно-методичні 

засади проведення зустрічних звірок; порядок узагальнення 

результатів податкових перевірок; відповідальність за податкові 

правопорушення. Навчальний посібник рекомендований для 

викладачів економічних дисциплін, наукових працівників, 

аспірантів, докторантів, студентів закладів вищої освіти, 

працівників контролюючих органів, практикуючих спеціалістів, 

управлінського персоналу. 
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Я72 

Ярема, Б. П.  
 Податкова система : збірник задач та 

тести [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Ярема, В. 

П. Маринець. - 3-тє вид., перероб. і доп. - 

Львiв : Магнолія плюс, 2006. - 271 с. - ISBN 

966-8340-45-0 

У посібнику наведено практичні завдання з обчислення 

податків і зборів та складання  податкової звітності. Він містить 

тестові завдання і бланки податкової звітності , що сприятиме 

засвоєнню теоретичного матеріалу та виробленню практичних 

навичок з податкової роботи. Розрахований на студентів фінансово-

економічних вузів та економічних факультетів ВНЗ. 

 

 

65.261.413я7 

Я72 

Ярема, Б. П.  
 Податковий менеджмент [Текст] : навч. 

посіб. / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. - Львiв : 

Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - ISBN 966-

8340-63-9 

В навчальному посібнику на основі 

законодавчих та нормативних актів розглянуто сутність та 

елементи податкової роботи на сучасному етапі, охарактеризовано 

місце і роль органів державної податкової служби України в 

ефективному управлінні процесами адміністрування податків та у 

сфері державного управління загалом. Використано найновіші 

документи з питань модернізації податкової служби України та 

удосконалення податкової роботи.  
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