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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

 

Модулів – 1 
Спеціальність 

071 «Облік і 

оподаткування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 
3  3,4 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

180 

V  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 год. 

 

самостійної роботи студента  

- 8,85 год. 

 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

 

28 12 

Практичні, семінарські 

28 12 

Самостійна робота 

124 96 

Вид контролю: Екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 0,45 год. 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у студентів набуття знань і практичних навичок з організації і 

функціонування податкової системи та проведення податкової політики в умовах 

впровадження Податкового кодексу України, вивчення досвіду зарубіжних країн з 

оподаткування та можливостей його застосування в Україні. 

Завдання: вивчення методики розрахунків і порядку сплати податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб в бюджети всіх рівнів та в 

державні цільові фонди з урахуванням змін в оподаткуванні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: систему податків та платежів в Україні, економічну природу податків і 

платежів, визначення об’єктів оподаткування; методику обчислення і сплати податків у 

відповідності до чинного податкового законодавства з урахуванням його змін, основні 

напрями податкової політики України в сучасних умовах та основи оподаткування в 

провідних зарубіжних державах. 

вміти: визначити платників, об’єкти оподаткування; здійснювати обчислення 

податків і зборів у відповідності до чинного законодавства, застосовувати податкові 

пільги, визначати порядок та терміни сплати та складати відповідні розрахунки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Організація функціонування податкової системи  

та податкової служби. 

Тема 1. Сутність і види податків. 

Сутність податків. Генезис податків. Зародження держави і податків. Історичний 

розвиток форм оподаткування. Визначення податків, їх ознаки як економічної категорії. 

Податки та інші форми платежів до бюджету – плата, відрахування, неподаткові доходи. 

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки  як основа  

фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки 

та соціальної сфери. Дискусійні питання функцій податків. 

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт 

оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка, квота. Методи 

побудови податкових ставок. Універсальні та диференційовані податкові ставки. Тверді та 

процентні ставки. Види твердих ставок: фіксовані та відносні. Види процентних ставок: 

пропорційні, прогресивні, регресивні. 

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі 

та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування – 

податки на доходи, капітал і споживання. Класифікація за ознакою органів державної 

влади, які їх встановлюють: загальнодержавні та місцеві податки. Класифікація податків 

залежного від способу їх стягнення – розкладні  і окладні та інші види класифікацій. 

Види прямих податків. Реальні податки: поземельний, подомовий, промисловий, 

податок на грошовий капітал. Особисті податки: подушний, прибутковий, майновий, на 

спадщину і дарування. Прибутковий податок як основний вид прямих податків. 

Індивідуальний і корпоративний прибутковий податок. Переваги й недоліки прямих 

податків, проблеми їх справляння. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків. 

Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Специфічні та 

універсальні акцизи, їх види. Податок на додану вартість в системі універсальних акцизів. 

Види і призначення мита. Митна політика. Переваги та недоліки непрямих податків, їх 

місце в податковій системі. 

 

 



  

Тема 2. Організація податкової системи 

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних доходів. 

Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах ринкової 

економіки. 

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг видатків 

бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Принципи побудови 

податкового законодавства України. 

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Основні 

принципи податкової політики: фіскальна економічна та соціальна ефективність. 

Елементи принципу фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на 

збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, еластичність (гнучкість) 

податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-

територіальними одиницями.  

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура 

податкової системи України. Податкова політика України в сучасних умовах. 

 

Тема 3. Державна податкова служба України. 

Податкова служба держави. Історія формування державної податкової служби в 

Україні. Організаційна структура органів державної податкової служби та їх основні 

завдання. Функції Державної податкової служби та її основні завдання. Функції 

Центрального органу Державної податкової служби України. Функції середнього та 

базового рівня державної податкової служби України.  

Повноваження органів державної податкової служби. Фінансові та адміністративні 

санкції, які накладаються органами податкової служби. Обов’язки та відповідальність 

посадових осіб податкових органів. 

 

Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету. 

Облік платників як один з головних елементів податкової роботи. Особливості 

обліку юридичних осіб. Порядок реєстрації юридичних осіб. Державна реєстрація 

фізичних осіб – платників податків. Присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним 

особам – платникам податків. Особливості взяття на облік фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності. Особливості взяття на облік фізичних осіб, які не є 

суб’єктами підприємницької діяльності та отримують доходи не за  місцем основної 

роботи. 

Облік податків і неподаткових платежів. Особові рахунки – порядок їх відкриття і 

ведення. Документи, що використовуються для записів в особових рахунках. 

 

Змістовий модуль 2. Непрямі податки 

Тема 5. Податок на додану вартість 

Методика обчислення ПДВ з урахуванням норм Податкового кодексу України. 

Платники і ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки по податку 

на додану вартість. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою. Об'єкт 

оподаткування. Перелік операцій, що виключені з об’єкта оподаткування. 

Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення 

бази оподаткування для операцій різних видів. 

Пільги по податку на додану вартість. Види пільг по податку на додану вартість: 

нульова ставка, звільнення від оподаткування, виключення з об’єкта оподаткування. 

Різниця в механізмі нарахування податку на додану вартість за різних видів пільг. Перелік 

операцій, що звільняються від оподаткування. 

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до 

бюджету або відшкодуванню з бюджету. Звітний податковий період. Строки сплати ПДВ. 

Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Порядок визначення дати 



  

виникнення податкового зобов’язання та  податкового  кредиту. Податкова накладна як 

основний звітний податковий документ. Порядок відшкодування податку на додану 

вартість з бюджету для операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою, і для інших 

видів операцій. 

Тема 6. Акцизний податок 

Порядок обчислення акцизного податку з урахуванням норм Податкового кодексу 

України. 

Історія його введення в Україні. Акцизний податок в системі інших непрямих 

податків, його переваги та недоліки. 

Платники акцизного податку. Об'єкт оподаткування для вітчизняних товарів та 

імпортних товарів. Перелік підакцизних товарів. Види ставок по акцизному податку: 

тверді (фіксовані), процентні (пропорційні) та комбіновані.  

Порядок визначення оподатковуваного обороту та суми акцизного податку для 

вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються процентні ставки, тверді та 

комбіновані. 

Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових виробів. 

Акцизні марки: порядок їх отримання вітчизняними виробниками та імпортерами і 

використання. Строки сплати акцизного податку для імпортерів алкогольних та 

тютюнових виробів. Особливості митного оформлення для імпортерів алкогольних та 

тютюнових виробів. 

Особливості оподаткування окремих підакцизних товарів. 

Пільги по акцизному податку. Строки сплати та подання декларацій до податкових 

органів. 

Тема 7. Мито. 

Мито в системі непрямих податків. Мито як джерело доходів бюджету держави, 

митна політика держави. Організація митної справи: митна територія та митний кордон, 

митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і декларанти.  

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення митної вартості. Два 

види митних ставок: тверді та процентні. Види процентних ставок: преференційні, 

пільгові, повні. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Порядок надання відстрочок у 

сплаті мита. 

Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів. Порядок 

перерахування мита до бюджету. 

 

Змістовий модуль 3. Пряме оподаткування юридичних осіб 

Тема 8. Податок на прибуток підприємств. 

Прибуткове оподаткування підприємств з урахуванням норм Податкового кодексу 

України. 

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна 

характеристика прибутку як об’єкту оподаткування. Бюджетне значення податку на 

прибуток підприємств. Податок на прибуток як регулюючий чинник. Переваги і недоліки 

податку на прибуток підприємств. 

Платники і ставки податку на прибуток. Об'єкт оподаткування. Фінансові різниці, 

на які коригується прибуток як фінансовий результат до оподаткування. 

Податкова база. Ставки податку на прибуток та порядок його обчислення. Пільги 

по податку на прибуток. Особливості оподаткування операцій особливого виду та 

окремих платників. 

Податкові періоди. Складання та подання декларації з податку на прибуток, строки 

сплати податку до бюджету. Відповідальність платників податку. 

 

 

 



  

Змістовий модуль 4. Оподаткування доходів громадян 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб. 

Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового 

оподаткування. Бюджетне і соціальне значення податку. Переваги і недоліки 

прибуткового оподаткування громадян. 

Платники податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт та база оподаткування. 

Загальний оподатковуваний дохід. Податкова знижка та податкові соціальні пільги. 

Ставки податку.  

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. 

Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. Особливості 

оподаткування окремих операцій. Порядок подання річної декларації про майновий стан і 

доходи (податкової декларації). 

Обов’язки платників податку та відповідальність за порушення порядку 

нарахування та сплати податку в бюджет. 

 

Тема 10. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого  підприємництва. 

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і фізичних    осіб – суб’єктів  

підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік 

податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок. 

Порядок переходу платників до спрощеної системи оподаткування. 

Характеристика груп платників. Види діяльності, що не дають можливості переходу на 

сплату єдиного податку. Ставки податку. Особливості оподаткування суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у випадку порушення умов переходу на спрощену систему 

або умов здійснення підприємницької діяльності. 

Особливості нарахування і сплати єдиного податку для окремих груп платників.  

 

Тема 11.  Спрощена система оподаткування суб’єктів малого  підприємництва 

для платників 4 групи. 

Необхідність застосування спеціального режиму оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників. Перелік податків і зборів, в рахунок яких 

сплачують єдиний податок платниками 4 групи. 

Платники єдиного податку 4 групи. Об’єкт оподаткування та ставки єдиного 

податку для платників 4 групи. Особливості оподаткування сільськогосподарських 

виробників, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на гірських та поліських 

територіях. Податковий (звітний) період. 

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку платниками 4 групи. 

Порядок набуття та скасування статусу платника податку. 

 

Змістовий модуль 5. Інші податкові платежі 

Тема 12. Плата за ресурси та послуги. 

Підстави і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Державна власність на 

ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Плата за ресурси як 

інструмент впливу на економічне і раціональне використання ресурсів. Види плати за 

ресурси та послуги. 

Плата за землю: загальна характеристика, переваги і недоліки. Плата за землю як 

інструмент раціонального використання земельних угідь і  регулювання розміщення 

виробництва та населення в регіональному розрізі. Платники та об’єкт оподаткування. 

Форми плати за землю: земельний податок та орендна плата. 

Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх 

місцезнаходження і якісних характеристик. 

Звільнення від сплати земельного податку. Порядок обчислення та строки сплати. 



  

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий дохід), його 

сутність і призначення. Види і форми лісового доходу. Платники та об’єкт оподаткування. 

Ставки збору. Порядок обчислення та перерахунку рентної плати. Податковий період, 

порядок та строки сплати збору. 

Рентна плата за спеціальне використання води, його платники і об’єкт 

оподаткування. Ставки збору та порядок його обчислення. Звільнення  від оподаткування. 

Строки сплати рентної плата за  воду та звітність платників. 

Рентна плата за користування надрами. Платники. Об’єкт та база оподаткування. 

Ставки рентної плати та порядок її обчислення. Строки сплати та подання податкових 

розрахунків. Контроль та відповідальність платників. 

Екологічний податок. Платники податку, об’єкт та база оподаткування. Ставки 

податку та порядок його обчислення. Порядок подання податкової звітності та сплати 

податку. 

Інші ресурсні платежі. 

 

Тема 13. Інші податки. 

Загальнодержавні і місцеві податки та збори. Склад місцевих податків і зборів. 

Повноваження місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків і зборів. 

Місцеві податки: податок на майно та єдиний податок.  

Майнове оподаткування: податок на нерпухомість, транспортний податок, плата за 

землю. 

Місцеві збори: збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний 

збір.  

Єдиний соціальний внесок. Платники, об’єкт нарахування та ставки єдиного 

внеску. Принципи обліку платників єдиного внеску. Особливості сплати єдиного 

соціального внеску фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності. 

Відповідальність при обчисленні та сплаті єдиного внеску. Вплив єдиного соціального 

внеску на фінансово-господарську діяльність підприємств. 

 

Тема 14. Неподаткові платежі 
Характер, призначення і бюджетна роль неподаткових платежів. Групи 

неподаткових платежів. 

Доходи від державної власності: доходи від реалізації державного майна, 

надходження від грошово-речових лотерей, надходження дивідендів від суб’єктів 

підприємницької діяльності, утворених за участю державних підприємств і організацій, та 

інші. 

Адміністративні збори і платежі: збори, що стягуються ДФС, Державним 

комітетом України з нагляду за охороною праці тощо. 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій: адміністративні штрафи, санкції 

за порушення правил пожежної безпеки; суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації тощо. 

Інші неподаткові надходження: надходженнякоштів від реалізації майна, що 

перейшло у власність держави, надходження сум дебіторської та кредиторської 

заборгованості підприємств, установ та організацій, щодо яких минув строк позовної 

давності, надходження коштів від Державного комітету з матеріальних резервів тощо. 

 

 

Змістовий модуль 6. Проблемні аспекти оподаткування в контексті 

зарубіжного досвіду 

Тема 15. Ухилення від податків та перекладання податків. 

Види ухилення від сплати податків. Причини та умови, що сприяють здійсненню 

правопорушень у сфері оподаткування. Типові способи здійснення правопорушень у сфері 



  

оподаткування та методи їх виявлення. Легальні способи зменшення підприємствами 

податкових платежів. Контроль за правильним обчисленням та своєчасною сплатою 

податків. Види штрафних санкцій. 

Сутність та напрямки перекладання податків. Перекладання непрямих податків. 

Перекладання прямих податків. Подвійне оподаткування та ухилення від податків у сфері 

міжнародного бізнесу 

 

Тема 16.  Податкова політика в системі державного регулювання економіки. 

Механізм державного регулювання економіки. Основні його елементи. Завдання 

податкової політики. Типи податкової політики. Роль податкових санкцій в державному 

регулюванні економіки. Податки як один з засобів стимулювання інвестиційної діяльності 

підприємств. 

Тема 17. Оподаткування зарубіжних держав. 

Податкові системи провідних країн світу. Особливості побудови податкової 

системи Франції. Система оподаткування США. Порівняльна характеристика податкових 

систем Росії та України. Можливості застосування провідного досвіду оподаткування 

зарубіжних держав у вдосконаленні вітчизняної податкової системи. 

 

  



  

3.  Структура навчальної дисципліни  

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 

У тому числі 

лекції 
практичні, 

семінарські 

 

самостійна 

робота 

Модуль 1 

ЗМ 1. Організація функціонування податкової системи та податкової служби 

Тема 1. Сутність і види податків 10 2 1 7 

Тема 2. Організація податкової системи 10 2 1  7 

Тема 3. Державна податкова служба України 8 1  7 

Тема 4. Облік платників і надходжень податків до 

бюджету 
8 1  7 

ЗМ 2. Непрямі податки 

Тема 5. Податок на додану вартість 16 4 4 8 

Тема 6. Акцизний податок 16 4 4 8 

Тема 7. Мито 7   7 

ЗМ 3. Пряме оподаткування юридичних осіб 

Тема 8. Податок на прибуток підприємств 
10 1 2 7 

ЗМ 4. Оподаткування доходів громадян 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб 
15 4 4 7 

Тема 10. Спрощена система оподаткування 

суб’єктів господарювання 
11 2 2 7 

Тема 11. Спрощена система оподаткування 

суб’єктів господарювання для платників 4 групи 
10 1 2 7 

ЗМ 5. Інші податкові платежі 

Тема 12. Плата за ресурси та послуги 11 2 2 7 

Тема 13. Інші податки 13 2 4 7 

Тема 14. Неподаткові платежі 7   7 

ЗМ 6. Проблемні аспекти оподаткування в контексті зарубіжного досвіду 

Тема 15. Ухиляння від податків і перекладання 

податків 
8 1  7 

Тема 16. Податкова політика в системі державного 

регулювання економіки 
8 1  7 

Тема 17. Оподаткування зарубіжних держав 10   10 

Модульний контроль 2  2  

Усього годин 180 28 28 124 

 

 

 

 



  

4. Теми лекцій  

№ 

з/п Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Модуль 1 

1.  Сутність і види податків 2 

2.  Організація податкової системи 2 

3.  Державна податкова служба України 1 

4.  Облік платників і надходжень податків до бюджету 1 

5.  Непрямі податки: податок на додану вартість 4 

6.  Непрямі податки: акцизний податок 4 

7.  Пряме оподаткування юридичних осіб:  податок на прибуток підприємств 1 

8.  Оподаткування доходів громадян: податок на доходи фізичних осіб 4 

9.  Оподаткування доходів громадян: спрощена система оподаткування 

суб’єктів малого  підприємництва 

2 

10.  Оподаткування доходів громадян: спрощена система оподаткування 

суб’єктів малого  підприємництва для платників 4 групи 

1 

11.  Інші податкові платежі:плата за ресурси та послуги 2 

12.  Інші податкові платежі:інші податки 2 

13.  Ухиляння від податків і перекладання податків 1 

14.  Податкова політика в системі державного регулювання економіки 1 

 Разом по модулю 1 28 

 Всього 28 

 

 

5. Теми практичних та семінарських занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Модуль 1 

1.  Сутність і види податків. Організація податкової системи 2 

2.  Непрямі податки: податок на додану вартість 4 

3.  Непрямі податки: акцизний податок 4 

4.  Пряме оподаткування юридичних осіб:  податок на прибуток 

підприємств. 

2 

5.  Оподаткування доходів громадян: податок на доходи фізичних осіб. 4 

6.  Оподаткування доходів громадян: спрощена система оподаткування 

суб’єктів малого  підприємництва 

2 

7.  Оподаткування доходів громадян: спрощена система оподаткування 

суб’єктів малого  підприємництва для платників 4 групи 

2 

8.  Інші податкові платежі:плата за ресурси та послуги 2 

9.  Інші податкові платежі:інші податки 4 

10.  Модульний контроль 1 2 

 Разом по модулю 1 28 

 Всього 28 

 

 

 



  

7. Самостійна робота  

 

№ 

з/п Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Модуль 1 

1.  Тема 1. Сутність і види податків 7 

2.  Тема 2. Організація податкової системи 7 

3.  Тема 3. Державна податкова служба України 7 

4.  Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету 7 

5.  Тема 5. Податок на додану вартість 8 

6.  Тема 6. Акцизний податок 8 

7.  Тема 7. Мито 7 

8.  Тема 8. Податок на прибуток підприємств 7 

9.  Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб 7 

10.  Тема 10. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 7 

11.  Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва для 

платників 4 групи 
7 

12.  Тема 12. Плата за ресурси та послуги 7 

13.  Тема 13. Інші податки 7 

14.  Тема 14. Неподаткові платежі 7 

15.  Тема 15. Ухиляння від податків і перекладання податків 7 

16.  Тема 16. Податкова політика в системі державного регулювання економіки 7 

17.  Тема 17. Оподаткування зарубіжних держав 10 

 Разом  124 

 

 

 

8. Методи навчання 

- лекція, практичне заняття, семінари, самостійне завдання;  

- використання  ілюстративно-інформаційних матеріалів (фінансова, статистична, 

податкова звітність, інше з практики роботи податкових органів);  

-  технічні засоби  навчання;  

- мультимедійні технології (слайд-лекції, презентації);  

- прес – конференція;  

- опорні конспекти;  

- дискусії;  

- обговорення актуальних статей, наукових статей в періодичних виданнях (газетах, 

журналах). 

9. Методи контролю 

- усний  індивідуальний контроль; 

- фронтальний контроль; 

- контроль виконання самостійних завдань; 

- модульний контроль; 

- екзамен. 



 



10. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання знань з навчальної дисципліни  

«Податкова система України»  

Модулі Модуль 1  

С
у
м

а
 1

0
0

 б
а

л
ів

 

Кількість балів за 

модуль 
50 

М
о

д
у

л
ь
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н
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о
л
ь
 

С
Р

С
 

Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ5 ЗМ6 

Кількість балів з 

змістові модулі та 

модульний контроль 

5 20  10 15 
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видами робіт 
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З них: відвідування                        

Активність на 

практичних та 

семінарських 

заняттях 

 
5   10  10    5    5  5  10   20 20 

Інші роботи За підготовку до семінарських, практичних занять – 5 балів, 

за підготовку до МК – 5 балів 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

90-100 А 

82-89 В 

75-81 С 

69-74 D 

60-68 Е 

35-59 FX 

1-34 F 
 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Конспекти лекцій, опорні конспекти, схеми 

2. Методичні вказівки для проведення семінарських занять, плани. 

3. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студента. 

4. Контрольний екземпляр методичних вказівок для виконання практичних робіт. 

5. Методичні вказівки для виконання курсових робіт. 

6. Завдання для модульного контролю. 

7. Завдання для комплексної контрольної роботи. 

8. Питання до іспиту. 

9. Методичні посібники для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання. 

 

 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Конституція України. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями 

[Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2456-17. 

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 

Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (редакція від 24.07.2015) [Електронний 

ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

5. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» від 08.07.10 № 2464-VI. 

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу України» від 

21.05.2014р. № 236 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF 

 

Допоміжна 
1. Адміністрування податків, зборів, платежів: навч.посіб. / [В.П. Хомутенко, І.С. Луценко, А.В. 
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