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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дисципліна «Податкова система» спрямована на глибоке та ґрунтовне засвоєння 

студентами теоретичних та практичних аспектів податкової системи, організації роботи 

фіскальних органів, визначення, узгодження та сплати податкових платежів, реалізації стратегії 

добровільної сплати податків, порядку обчислення, декларування та погашення податкових 

зобов’язань з основних бюджетоутворюючих податків. 

 

Предмет навчальної дисципліни:  

 

економічні відносини з приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного 

доходу для створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів. Ці 

відносини відбуваються через сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків 

до бюджету України і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни «Податкова система» – формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок щодо фінансових відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і 

перерозподілом частини вартості валового внутрішнього продукту з метою формування 

загальнодержавного фонду грошових ресурсів. 

 

Основні завдання 

 

засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики, 

методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними 

особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби. 

 

1.1 Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

 

Попередні дисципліни  Наступні дисципліни 

Економіка підприємства  Податковий менеджмент 

Фінанси Фінансовий менеджмент 

Фінанси підприємств  Казначейська справа 

Бюджетна система Бюджетний менеджмент 

 

1.2 Компетентності та результати навчання за дисципліною:  

 

Компетентності  Результати навчання  

Здатність продемонструвати знання і 

розуміння економічного та 

історичного контексту сутності 

податків. 

Знати необхідність і сутність податків в історичному 

ракурсі. Вміти встановлювати роль податків в системі 

доходів Державного та місцевих бюджетів. Оволодіти 

термінологією оподаткування, функціями податків, 

методами побудови податкових ставок, класифікацією 

податків.  

Здатність продемонструвати 

розуміння вимог до податкової 

системи та податкової політики, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

держави. 

 Аналізувати сутність податкової системи і основних 

вимог до неї. Вміти встановлювати податкову 

структуру та факторів, що її визначають. 

Обґрунтовувати природу, поняття та напрямки 

податкової політики, критерії її оцінки.  

Здатність керувати проектами і 

оцінювати їх результати, зокрема у 

Аналізувати зміст та нормативне забезпечення 

податкового адміністрування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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частині податкового 

адміністрування. 

Окреслювати права та обов’язки платників податків, 

порядок їх обліку у податкових органах. 

Здатність продемонструвати 

розуміння непрямого оподаткування, 

його ролі в наповненні бюджету та 

особливостей сплати 

Аналізувати сутність, фіскальну роль, призначення та 

специфіку стягнення податку на додану вартість. 

Вміти використовувати інструментарій акцизного 

оподаткування як форми специфічних акцизів. Вміти 

аналізувати сутність митної політики та термінології 

митної справи, порядок розрахунку та сплати мита. 

Здатність продемонструвати 

розуміння контексту прямого 

оподаткування і його основних 

принципів. 

Знати порядок обчислення та сплати податку на 

прибуток. Визначати бюджетну роль та особливості 

нарахування податку на доходи фізичних осіб. Знати 

особливості оподаткування окремих видів доходів та 

оподаткування доходів від зайняття підприємницькою 

діяльністю та інших доходів. Вміти розраховувати 

військовий збір. 

Здатність продемонструвати знання 

процедур нарахування і сплати 

єдиного податку на спрощеній 

системі оподаткування  

Вивчити алгоритм справляння єдиного податку для 

платників – суб’єктів підприємницької діяльності. 

Обґрунтовувати необхідності реформування порядку 

спрощеного оподаткування доходів населення в 

Україні. 

Здатність продемонструвати 

обізнаність з питань ресурсного та 

майнового оподаткування 

Знати порядок нарахування та сплати рентної плати, 

екологічного податку. Встановити необхідність та 

перелік об’єктів оподаткування майновими податками 

в державах із ринковими системами господарювання. 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА  

Характеристика навчальної дисципліни 

галузь знань: 

 07 «Управління та 

адміністрування» 

спеціальність:  

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Спеціалізація «Фінанси, 

митна та податкова 

справа» 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативні навчальні дисципліни рекомендовані для спеціальності 

 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс: IV 

Семестр: 7 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, розв’язування задач та 

творчих завдань тощо 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 64 32 32 - 38 18 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

4 12 - екзамен 
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РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер теми Назва теми 

Тема 1 Сутність та види податків 

Тема 2 Податкова система і податкова політика 

Тема 3 Організація державної податкової служби та податкове адміністрування  

Тема 4 Податок на додану вартість 

Тема 5 Акцизний податок 

Тема 6 Митно-тарифне регулювання 

Тема 7 Податок на прибуток підприємств 

Тема 8 Податок з доходів фізичних осіб 

Тема 9 Спеціальні податкові режими 

Тема 10 Ресурсне оподаткування   

Тема 11 Майнове оподаткування 

Тема 12 Податкове планування на підприємствах  

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОДАТКІВ 
Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки та інші форми 

платежів до бюджету: плата, внески, відрахування, збори. Визначення податків, їх характерні 

ознаки. 

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

держави. Регулююча функція. Основні напрями податкового регулювання. Співвідношення 

функцій у різних видів податків. 

Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця 

оподаткування, податкова ставка і квота. Методи побудови податкових ставок. Тверді й 

процентні ставки. Види процентних ставок: прогресивні та регресивні, їх комбінації. 

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

за економічною ознакою об’єкта оподаткування. Класифікація за ознакою органів державної 

влади, які їх встановлюють. Класифікація податків залежно від способів їх справляння. 

Види прямих податків. Реальні податки, особисті податки. Прибутковий податок як основний 

вид прямих податків. Прибуткове оподаткування юридичних осіб. Переваги і недоліки прямих 

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

Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Акцизи, їх види. Види й 

призначення мита, митна політика. Податок на додану вартість як сучасна форма непрямого 

універсального оподаткування. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій 

системі.  

 

ТЕМА 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. 

Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків, між різними 

видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової системи. Наукові основи 

побудови податкової системи.  

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу ВВП. Ідеали оптимального 

оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість. Податки як інструмент 

фінансового регулювання розвитку суспільства. Рівноцінність в оподаткуванні різних суб'єктів. 

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Фактори, що визначають 

напрямки і характер податкової політики. Аксіоми і принципи податкової політики. 

Рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової 

системи: ефективність та дієвість податкових інструментів, характеристика їх впливу на 

соціально-економічний розвиток.  
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Суть податкового регулювання економіки. Податковий вплив на ціни. Податкові важелі 

обмеження попиту та стимулювання інвестицій. Податкова політика в умовах дефіцитності 

бюджету та інфляції. 

Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. Склад та структура податкової 

системи України, законодавчі акти, що її регламентують. Принципи побудови податкової 

системи України, їх реалізація. Податкова політика в сучасних умовах. 

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ  

ТА ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ  

Основи та організація податкової роботи. Правове регламентування діяльності податкових 

органів, інструктивне забезпечення податкового процесу. Контролюючі органи, їх 

характеристика, правове регулювання діяльності.  

Податкова служба держави, склад податкової служби України. Організаційна структура та 

функції державної податкової адміністрації. Права й відповідальність працівників державної 

податкової служби. 

Облік платників і надходжень податків. Порядок реєстрації платників, облікові документи. Облік 

надходжень податків, облікові реєстри. Контроль за своєчасним надходженням податків. Методи 

контрольної-перевірочної роботи. Етапи податкового процесу, їх характеристика. 

Суб'єкти обчислення податку і контрольної роботи. Способи утримання податків. Податкові 

перевірки, їх суть, види, особливості застосування. 

Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом і за подання 

декларацій. 

Податкове адміністрування. Забезпечення надходження нарахованих сум податків до бюджету. 

Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань. Податкова застава, арешт активів 

платників податків. Продаж активів в рахунок погашення податкового боргу. 

 

ТЕМА 4. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови впровадження 

ПДВ в Україні. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор. Методика включення 

податку в ціну. 

Платники і ставки податку. Порядок реєстрації платником ПДВ. Об'єкт оподаткування, 

особливості його визначення у різних галузях. Пільги по ПДВ, їх направленість та дія. 

Порядок обчислення податку на додану вартість. Два методи обчислення податку: нетто-податок 

і сальдовий, їх характеристика і передумови використання. Облік податку у платників. Податкові 

зобов'язання та податковий кредит при обчисленні податку на додану вартість. Особливості 

визначення податкового зобов'язання та кредиту. 

Декларація з ПДВ, її зміст, порядок складання. Строки подання декларацій. Оподаткування 

сільськогосподарської діяльності. Особливості оподаткування підприємств малого бізнесу, що 

оподатковуються за спрощеною системою оподаткування. Особливості обчислення та сплати 

податку платниками різних галузей по різних видах операцій та угод.  

 

ТЕМА 5. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування в 

Україні. Поняття акцизу. Суб’єкти та об’єкти акцизного податку. Платники акцизного збору, 

об’єкт оподаткування.  

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Методика обчислення сум акцизного 

податку, що підлягають сплаті до бюджету. Порядок включення акцизного податку у ціну 

товарів. Пільги по податку. Специфіка оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів. Особливості оподаткування акцизним податком транспортних засобів. 

Специфіка оподаткування нафтопродуктів.  

Звітність по акцизному податку. Особливості маркування підакцизних товарів. Строки сплати 

акцизного податку та подання декларації. Штрафні санкції за порушення нарахування і сплати 

акцизного податку.  
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ТЕМА 6. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Основи митної справи. Митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення та транзит 

товарів, митна декларація і декларанти. Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. 

Ввізне та вивізне мито. 

Митне оформлення. Визначення місця митного оформлення. Порядок митного оформлення. 

Митний брокер, його права та повноваження. Митне декларування. Митна декларація, порядок 

її подання.  

Контроль митних органів за сплатою митних платежів юридичними особами. Види мита. 

Визначення товарної позиції. Визначення країни походження товарів. Визначення митної 

вартості, її достовірності. Методи визначення митної вартості товарів. Метод визначення митної 

вартості за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються. Визначення митної вартості за ціною 

угоди щодо ідентичних товарів. Визначення митної вартості за ціною угоди щодо подібних 

(аналогічних) товарів. Визначення митної вартості на основі віднімання вартості. Визначення 

митної вартості на основі додавання вартості. Резервний метод визначення митної вартості. 

Порядок обчислення суми мита. Контроль за своєчасність перерахування суми мита до бюджету. 

Порядок нарахування податку на додану вартість на товари, що імпортуються. Особливості 

контролю митних органів за сплатою мита, податку на додану вартість та акцизного збору, з 

товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. Товари що не підлягають 

оподаткуванню при ввезенні на митну територію України. Порядок розрахунків та сплати митних 

платежів до бюджету.  

 

ТЕМА 7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

         Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій. Варіанти 

прибуткового оподаткування підприємств та організацій: податок на дохід і податок на прибуток. 

Податок на прибуток (дохід) підприємств як форма корпоративного прибуткового 

оподаткування. Платники і ставки податку на прибуток з числа резидентів та нерезидентів. 

Об’єкт оподаткування. Порядок визначення прибутку як об’єкта оподаткування, його 

економічний зміст і кількісна визначеність.  

Порядок формування доходів для цілей оподаткування. Структура доходів окремих категорій 

платників. Витрати підприємств для визначення прибутку, їх склад. Амортизаційні відрахування 

як специфічні витрати. Оподаткування прибутком операцій особливого виду. Оподаткування 

товарно-бартерних операцій, операцій пов’язаним особам. Оподаткування страхової діяльності. 

Оподаткування податком на прибуток банківської діяльності. Оподаткування виробників 

сільськогосподарської продукції. 

Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх направленість та регулююче призначення. Умови 

застосування окремих пільг. Особливості прибуткового оподаткування платників різних галузей, 

окремих видів доходів.  

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Строки й порядок розрахунків з податку за 

фактичними даними на основі бухгалтерської звітності платників. Декларація з податку на 

прибуток, її характеристика, порядок заповнення та подання. 

 

ТЕМА 8. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Оподаткування доходів фізичних осіб як форма індивідуального оподаткування. Оподаткування 

доходів фізичних осіб у системі оподаткування населення. Основи оподаткування доходів 

фізичних осіб. Характеристика платників податку. Характеристика об'єктів оподаткування. 

Загальний оподатковуваний дохід. Характеристика податкового кредиту при оподаткування 

доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги порядок їх надання фізичним особам . Ставки 

податку на доходи фізичних осіб. 

Порядок нарахування, утримання, сплати та перерахування податку до бюджету. Оподаткування 

доходів від надання нерухомості в оренду. Оподаткування інвестиційного прибутку. 

Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та 

недержавного пенсійного страхування. Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого 

майна. Оподаткування операцій з продажу рухомого майна. 
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Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину 

коштів майна, майнових чи немайнових прав. Оподаткування доходу, отриманого платником 

податку як подарунок ( або внаслідок укладання договору дарування). Оподаткування операцій 

із заміщенням втраченої власності. Порядок сплати перерахування податку до бюджету. Порядок 

подання річної декларації про майновий стан і доходи. Порядок забезпечення виконання 

податкових зобов'язань. 

Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності за наявності та відсутності прав 

юридичної особи. Оподатковуваний дохід. Порядок обчислення податку за прогнозними 

розрахунками оподатковуваного доходу. 

 

ТЕМА 9. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ 

Порядок визначення кола суб’єктів спрощеної системи оподаткування з числа юридичних та 

фізичних осіб. База оподаткування за спрощеною системою. Ставки спрощеної системи 

оподаткування. Особливості сплати інших податків суб’єктами спеціального режиму 

оподаткування. 

Порядок оподаткування суб'єктів малого бізнесу за спрощеною системою при застосування 

різних ставок оподаткування. Порядок нарахування та перерахування податку. Порядок видачі 

свідоцтва про право сплати єдиного податку. Штрафні санкції за порушення порядку 

нарахування та сплати єдиного податку. 

Умови переходу суб'єктів малого бізнесу на спрощену систему оподаткування. Облік платників 

єдиного податку - юридичних і фізичних осіб. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного 

податку. Перевірка даних, наведених у заяві, на їх відповідність умовам переходу на спрощену 

систему оподаткування. Попередня перевірка розрахунків сплати єдиного податку. Своєчасність 

подання розрахунку.  Документальна перевірка платників єдиного податку. Порядок ведення 

книги обліку доходів і витрат.  

Фіксований сільськогосподарський податок. Умови переходу на сплату податку, критерії 

визнання сільськогосподарським товаровиробником. Перевірка дотримання критеріїв, за якого 

дозволяється перебувати на спеціальному режимі оподаткування. Ставки податку та розподіл 

сплати протягом року. Особливості податкового планування з використанням платників 

фіксованого сільськогосподарського податку. 

 

ТЕМА 10. РЕСУРСНЕ ОПОДАТКУВАННЯ 

Основи ресурсного оподаткування. Принципи встановлення плати за ресурси. Плата за ресурси 

як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів. Види платежів за 

ресурси, особливості формування ставок та визначення платників. 

Лісовий дохід, його сутність і призначення. Види лісового доходу. Порядок видачі дозволу за 

рубку деревини, механізм нарахування плати за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Плата за воду, що забирається із водогосподарських систем, її платники. Лімітування забору води 

і побудова тарифів плати за воду. Строк сплати за воду та звітність платників. 

Плата за розробку корисних копалин (мінеральні ресурси), її платники. Перелік ресурсів, за які 

стягується плата. Ставки плати, порядок обчислення та сплати за мінеральні ресурси, звітність 

платників. 

Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угод і регулювання 

розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі. Форми плати за землю: орендна 

плата та земельний податок. 

Основи побудови земельного податку: платники, об'єкт оподаткування, ставки. Диференціація 

ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних 

характеристик. Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. Порядок 

встановлення ставок податку. Нарахування податку, порядок і строки його сплати, санкції за 

порушення. Декларація по земельному податку, її характеристика. 

 

ТЕМА 11. МАЙНОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ 

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх справляння. Суть майнового оподаткування та 

характеристика його основних форм. Майнове оподаткування і його значення в сучасних умовах. 
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Види майнового оподаткування. Податок на нерухоме майно. Платники, об'єкт оподаткування, 

ставки податку, терміни сплати і порядок зарахування до бюджету. Порядок надання пільг. 

Перспективи запровадження податку в Україні. Зарубіжний досвід справляння даного податку. 

Оцінка нерухомості для цілей справляння податку на нерухоме майно. Особливості формування 

механізму справляння податку на нерухоме майно. 

Порядок справляння туристичного збору, зборів за паркування автомобілів та за провадження 

окремих видів господарської діяльності. 

 

ТЕМА 12. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

Корпоративний податковий менеджмент. Перспективне та поточне податкове планування. 

Форми податкового планування. Вибір організаційно-правової форми оподаткування, вибір 

місця реєстрації, використання спеціальних економічних зон та територій пріоритетного 

розвитку. Аналіз режимів оподаткування. Формування податкової складової облікової політики 

підприємства. Раціональне розміщення активів і доходів підприємства. 

Оцінка ефективності податкового планування. Визначення відхилень фактичних результатів від 

планових. Формування системи показників, що характеризують ефективність розроблених 

методів податкового планування. 

Принципи податкового планування, загальні та спеціальні принципи. Класифікація видів 

податкового планування. Тактика і стратегія податкового планування. Аудиторське 

обслуговування. 

Етапи податкового планування. Умови, що забезпечують альтернативність податкового 

планування. Методи податкового планування.  

Інструментарій податкового планування. Етапи впровадження податкового планування на 

підприємстві. 

Податкова оптимізація. Відмінності між плануванням податкових платежів та податковою 

оптимізацією. Схеми податкової оптимізації. Ухилення від податків, уникнення податків. 

Запобігання податковим витратам, скорочення податкових витрат. Зміст та основні 

характеристики ухилення від оподаткування. Фактори, що сприяють виникненню податкових 

правопорушень. Типові способи ухилення від сплати податків. 

Оцінка податкового навантаження. Формування системи показників, за допомогою яких 

здійснюється оцінка податкового тиску на підприємство. 

Міжнародна податкова конкуренція. Спеціальні (вільні) економічні зони, території 

пріоритетного розвитку, офшорні юрисдикції. Обмеження щодо співпраці з офшорними 

компаніями. Особливості податкового планування з використанням офшорних компаній. 

 
 

РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Основні література 

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. 

2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92 - IV. 

3. Бюджетний кодекс України вiд 8 липня 2010 № 2456-VI. 

4. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV. 

5. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV. 

  

Додаткова література 

1. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 308 

с.  

2. Крисоватий А.І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні 

вектори : монографія. Тернопіль : Підручник і посібник, 2010. 248 с. 

3. Митна справа : підруч. / [А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем’янюк та ін.] ; за 

ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль : ВПЦ «Екон. думка ТНЕУ», 2014. 540 с. 

4. Пасінович І.І., Сич О.А. Модернізація механізмів державного регулювання економіки 

України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків-№ 24(1). - 2018. - 

С.398-408.  
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5. Податкова полiтика: теорiя, методологiя, інструментарiй: навч. посiб. / за ред. 

6. Податкова політика України : навч. посіб. / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул 

[та ін.] ; за ред. П. В. Мельника. К. : Знання України, 2010. – 505 с.  

7. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. К.: 

«Центр учбової літератури», 2015. 416 с.  

8. Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. О. 

Слатвінська [та інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 

2019. – 402 с.  

9. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: монографія / за заг. ред. Ю. Б. 

Іванова. Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2007. 448 с. 

10. Сич О.А. Податкові інструменти фінансування економічного розвитку постпромислових 

міст. Вісник ЛДФА. №26. Львів: ЛДФА, 2014. С.85–91. 

11. Соколовська А. М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість 

реалізації в Україні. Фінанси України. 2015. № 12. С. 12–31. 

12. Супруненко, С. А. Податкове планування в системі державного регулювання економіки 

України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / С. А. Супруненко. - Чернігів, 2019. - 227 с. 

13. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи 

України / за ред. Т. І. Єфименко; ДННУ “Акад. фін. упр.”. Київ, 2015. 444 с. 

14. Ю. Б. Iванова, I. А. Майбурова. Харкiв: ВД “IНЖЕК”, 2010. 492 с. 

15. Tax Policies in the European Union. 2019 Survey. URL: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/eu-semester/tax-

policies-europeanunion-2019-survey_en. 

16. Paying Taxes 2020. URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/tax publications/ paying-taxes-

2020.html 

  Інтернет сайти 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. [Електронний ресурс].  – Режим 

доступу: http:// www.sta.gov.ua 

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua.  

5. Офіційний сайт Рахункової палати України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

6. Офіційний сайт Державної митної служби України. [Електронний ресурс].  – Режим 

доступу: http:// www.castom.gov.ua 

7. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 

 

  

http://www.rada.gov.ua/
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістов

і 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

і 
за

л
ік

и
 п

о
 

м
о
д

у
л

я
х
, 

(к
о
н

т
р

о
л

ь
н

і 
р

о
б
о
т
и

) 

аудиторн

і 

СРС/ 

ІР  

Семестр 7 

1 Сутність та види податків 8 4 4/- 2 2  

2 
Податкова система і 

податкова політика 
11 8 3/- 4 4  

3 

Організація державної 

податкової служби та 

податкове 

адміністрування  

8 4 4/- 2 2  

4 
Податок на додану 

вартість 
11 8 3/- 4 4  

5 Акцизний податок 7 4 3/- 2 2  

6 
Митно-тарифне 

регулювання 
7 4 3/- 2 2  

7 
Податок на прибуток 

підприємств 
11 8 3/- 4 4  

8 
Податок з доходів 

фізичних осіб 
11 8 3/- 4 4  

9 
Спеціальні податкові 

режими 
7 4 3/- 2 2  

10 Ресурсне оподаткування   7 4 3/- 2 2  

11 Майнове оподаткування   7 4 3/- 2 2  

12 
Податкове планування на 

підприємствах  
7 4 3/- 2 2  

ІНДЗ 18  -/18    

Разом годин 120 64 56 32 32 - 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 

 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1. Сутність та види податків 2 

2. Податкова система і податкова політика 4 

3. 
Організація державної податкової служби та податкове 

адміністрування  
2 

4. Податок на додану вартість 4 

5. Акцизний податок 2 

6. Митно-тарифне регулювання 2 

7. Податок на прибуток підприємств 4 

8. Податок з доходів фізичних осіб 4 

9. Спеціальні податкові режими 2 

10. Ресурсне оподаткування   2 

11. Майнове оподаткування   2 

12. Податкове планування на підприємствах  2 

Разом годин 32 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних) занять 

№ 

занятт

я 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1. Семінарське заняття  до теми 1.  2 

2. Семінарське заняття 1 до теми 2. 2 

3. Семінарське заняття 2 до теми 2 2 

4. Семінарське заняття  до теми 3. 2 

5. Практичне заняття 1 до теми 4 2 

6. Практичне заняття 2 до теми 4 2 

7. Практичне заняття  до теми 5 2 

8. Практичне заняття  до теми 6 2 

9. Практичне заняття 1 до теми 7 2 

10. Практичне заняття 2 до теми 7 2 

11. Практичне заняття 1 до теми 8 2 

12. Практичне заняття 2 до теми 8 2 

13. Практичне заняття  до теми 9 2 

14. Практичне заняття  до теми 10 2 

15. Практичне заняття  до теми 11 2 

16. Семінарське заняття  до теми 12 2 

Разом годин 32 
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7.3. Графік консультацій 

№
 п

/п
 

Назва розділу, зміст консультації 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

1. Консультація по підготовці до семінарських занять по темі 1-4 2 

2 Консультація по підготовці до семінарських занять по темі 5-9 2 

3 Консультація по підготовці до семінарських занять по темі 10-12 1 

6

4. 
Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 7 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Поняття податкової системи. Основні принципи побудови та призначення податкової 

системи. Наукові концепції оподаткування. 

 Податкова політика, як засіб макроекономічного регулювання економікою держави. 

2. Податки, обов’язкові внески, та їх зміст.  

3. Функції податків.  

4. Класифікація податків. 

5. Базові принципі оподаткування. Основні принципи функціонування податкової системи. 

6. Сутність понять «податкове навантаження», «ефективна ставка оподаткування». 

7. Методики визначення податкового навантаження. 

8. Законодавча база податкової системи України. 

9. Загальні принципи податкової системи України. 

10. Особливості податкової системи України. 

11. Особливості побудови податкової системи закордонних країн 

12. Порівняльний аналіз податкової системи України та закордонних країн. 

13. Платники податку, об'єкт оподаткування 

14. База оподаткування: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

15. Податкова знижка. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки. 

16. Ставки податку. 

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

18. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги. 

19. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів. 

20. Особи, відповідальні за утримання та сплату податку до бюджету. 

21. Оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та нерухомого майна. 

22. Оподаткування спадщини. 

23. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження 

24. господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування 

25. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну 

26. професійну діяльність. 

27. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації). 

28. Сплата, декларування. 

29. Військовий збір. 

30. Об’єкт оподаткування, ставки внеску. 

31. Механізм справляння внеску. 

32. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) внеску до бюджету. 

33. Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки податку. 

34. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. 

35. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. 
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36. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) 

37. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій 

38. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій 

39. Звільнення від оподаткування. 

40. Звітні (податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації та строки сплати 

податку. 

41. Платники податку. Об’єкт оподаткування. 

42. Місце постачання товарів та послуг. 

43. Дата виникнення податкових зобов'язань 

44. Порядок визначення бази оподаткування. 

45. Розміри ставок податку. Види операцій, до яких застосовуються різні ставки податку. 

46. Операції, що не є об'єктом оподаткування Операції, звільнені від оподаткування 

47. Податковий кредит. 

48. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до Державного бюджету України 

або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та 

строки проведення розрахунків. 

49. Електронне адміністрування податку на додану вартість. 

50. Податкова накладна. 

51. Звітні (податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з 

бюджетом 

52. Платники податку, підакцизні товари, ставки податку. 

53. Механізм справляння податку (із застосуванням адвалорних ставок; специфічних ставок; 

одночасно адвалорних та специфічних ставок). 

54. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України 

55. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України 

56. Роздрібна торгівля підакцизними товарами 

57. Порядок і строки сплати податку. 

58. Акцизні склади. 

59. Митний Кодекс України. Платники податку, база, об’єкт оподаткування. Класифікація 

митних платежів. 

60. Визначення митної вартості товарів. УКЗЕД. Ставки мита. Механізм справляння митних 

платежів. 

61. Справляння акцизного податку та ПДВ при експортно-імпортних операціях. 

62. Сплата, декларування й виконання податкових зобов’язань. 

63. Екологічний податок ( платники податку, об'єкт та база оподаткування, порядок подання 

податкової звітності та сплати податку) 

64. Рентна плата (склад рентної плати, подання декларації і строки сплати рентної плати). 

65. Єдиний податок 

66. Податок на майно. 

67. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

68. Транспортний податок 

69. Плата за землю. 

70. Місцеві збори. 

71. Аналіз проведених податкових реформ. 

72. Напрямки та шляхи реформування податкової системи України. 

 

9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Основним нормативним документом, що визначає оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання навчальних 

досягнень студентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 

01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною 

шкалою).  
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 Відповідно до Положення система оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів враховує такі види занять як лекційні,  семінарські/практичні заняття, виконання 

самостійної роботи і індивідуальної роботи,  а також екзамен.  

● поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає суму оцінок 

за семінари/практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу (максимальна кількість 

балів – 50). 

● підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає екзамен 

(максимальна кількість балів– 50). 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

 

9.1 Таблиця оцінювання знань та компетенцій студентів 

 

Поточний контроль  

Екзамен, 

бали 

 

РАЗОМ, 

бали  

Семінари/практичні, бали 

 

 

Самос-

тійна 

робота, 

бали 

 

Індиві-

дуальна 

робота, 

бали 

 

РАЗОМ 

бали 

40 5 5 50 50 100 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначених балів за даний вид 

роботи. Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, індивідуальну роботу). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять 

курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в онлайн формі. Студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 
 

9.2. Система нарахування балів та критерії оцінювання компетентностей студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських/практичних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або) 

відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими, студент 

демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а також узагальнення 
5 
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практики і сучасних наукових досліджень, робити аналітичні висновки з 

проблем дисципліни. 

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або) 

відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими. 
4 

- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю, але з 

незначними недоліками та (або) в процесі обговорення студент допускає 

неточності. 
3 

- зміст питання семінарського заняття розкритий частково, але правильно 

або зміст питання семінарського заняття розкритий повністю, але з 

суттєвими недоліками; відповіді на питання в процесі обговорення є 

малообґрунтованими. 

2 

- зміст питання семінарського заняття розкритий частково із суттєвими 

недоліками та студент не приймав участі в процесі обговорення. 
0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Робота  виконана у  зазначений  термін  (за розкладом), у повному обсязі, 

без помилок, студент демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а 

також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити 

аналітичні висновки з проблем дисципліни 

5 

Робота  виконана у повному обсязі, без помилок 4 

Робота  виконана  у повному обсязі, але містить незначні помилки 3 

Робота виконана у  неповному обсязі, але правильно або у повному обсязі, 

при наявності значних помилок 
2 

Робота не виконана або виконана не правильно 0-1 

3.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати 

досліджень і власну позицію автора 
5 

Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати 

досліджень, проте містить певні неточності 
4 

Робота частково розкриває суть проблеми, і не повністю відображає 

результати досліджень  
3 

Робота має компілятивний характер, не розкриває суть проблеми  2 

Робота не виконана 0 

4. Екзамен  

Критерії оцінювання 50 балів 

Екзаменаційний білет містить 25 завдань: завдання із вибором відповіді, 

що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною, або 

завдання з декількома варіантами розв’язку. За кожне правильно виконане 

завдання студенту виставляється 2 бали (максимально 25  2 = 50 балів). 

Оцінювання на екзамені відбувається з використанням функціоналу 

програми Teams або навчального середовища Moodle. 

0-50 
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9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка 

в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований 

залік 

Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення організації навчального процесу з 

навчальної дисципліни включає: 

 навчальні робочі плани; 

 навчальну та робочу програми дисципліни; 

 програму навчальної та виробничої практик; 

 методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи 

(ІНДЗ) 

 завдання для проведення практичних робіт та семінарських занять; 

 завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 підручники і навчальні посібники, фахові видання; 

 опорний конспект лекцій; 

 навчально-методичні матеріали з вивчення тем з дисципліни. 

 

11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Методи активізації 

процесу навчання 

Практичне застосування навчальних технологій 

Проблемні лекції Тема 1. Сутність та види податків Проблемні питання: 

Податки як основа фінансової бази держави. 

Функції податків. Основні напрями податкового регулювання 

економіки і соціальної сфери. Співвідношення функцій у різних 

видів податків. 

Переваги та недоліки прямих і непрямих податків. Роль прямих і 

непрямих податків в податковій системі. 

Робота в малих групах 

на семінарських 

заняттях 

Характеристика податків та їх функцій 

Характеристика елементів податку 

Проблемні лекції Тема 2. Податкова система і податкова політика держави. 

Проблемні питання: 

1.Наукові основи побудови податкової системи. Порядок і методи 
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формування державних доходів 

Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової 

системи. Вплив рівня централізації валового національного 

продукту в бюджеті на рівень оподаткування. 

3. Особливості податкової політики в період розбудови ринкових 

відносин. Податкова політика України в сучасних умовах. 

Мозгові атаки Питання:  

Сутність податкової політики. 

Принципи податкової політики. 

Основи побудови податкової системи. 

Необхідність та значення реформування податкової системи.  

Ситуаційна вправа Завдання:  

Вказати податкове законодавство при обчисленні податку на 

прибуток. 

Вказати суми, які відносяться до складу доходів при визначенні 

оподатковуваного прибутку. 

Вказати суми, які відносяться до складу витрат при визначенні 

оподатковуваного прибутку. 

 Обчислити суму податку на прибуток, що підлягає 

перерахуванню в бюджет. 

Заповнити податкову декларацію про прибуток підприємства та 

необхідні додатки до неї. 

Проблемні лекції Тема 9. Податок з доходів фізичних осіб.  

Проблемні питання: 

Сутність та значення податку на доходи фізичних осіб. 

Особливості оподаткування різних видів доходів фізичних осіб. 

Особливості оподаткування доходів, одержаних від 

підприємницької діяльності. 

Умови, сфера застосування спрощеної системи оподаткування 

доходів фізичних осіб. Види податків спрощеної системи. 

Робота в малих групах 

на семінарських 

заняттях 

Характеристика основних елементів податку на доходи  фізичних 

осіб. 

Характеристика механізму обчислення податку на доходи 

фізичних осіб. 

Кейс-метод Завдання:  

Заповнити декларацію про одержані доходи за рік на бланку 

встановленої форми. 

На підставі даних декларації провести остаточний розрахунок 

податку на доходи фізичних осіб. 

Вказати порядок та терміни повернення громадянину сплаченого 

податку з бюджету. 

Проблемні лекції Тема 10. Ресурсне оподаткування.  

Проблемні питання: 

Склад рентної плати 

Роль рентної плати у доходах бюджету. 

Робота в малих групах 

на семінарських 

заняттях 

Характеристика основних елементів рентної плати за спеціальне 

використання водних ресурсів. 

Особливості механізму обчислення рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

Кейс-метод Завдання:  

Вказати податкове законодавство щодо нарахування рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Нарахувати рентну плату за спеціальне використання лісових 

ресурсів на підставі даних лісокористувача. 
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3. Скласти Розрахунок рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів. 

Проблемні лекції Тема 11. Майнове оподаткування. 

Проблемні питання: 

Сутність та значення плати за землю. Форми плати за землю. 

Основи побудови земельного податку. 

Сутність та значення податкових пільг. 

Порядок встановлення податкових ставок. 

Робота в малих групах 

на семінарських 

заняттях 

Характеристика основних елементів плати за землю. 

Характеристика механізму обчислення плати за землю. 

 

Кейс-метод Завдання:  

Провести розрахунки плати за землю на рік за даними станом на 1 

травня поточного року фізичній особі. 

Вказати терміни сплати плати за землю. 

Надати податкову пільгу платнику та провести перерахунок 

нарахованої суми плати за землю за термінами сплати. 

Виписати податкове повідомлення. 

Проблемні лекції Тема 12. Податкове планування на підприємствах. 

Проблемні питання: 

1. Порядок обчислення та сплати податків залежно від 

організаційно-правової форми діяльності підприємства. 

2. Порядок обчислення та сплати податків при спрощеній системі 

оподаткування. 

Ситуаційна вправа Завдання:  

Вказати, які податки і збори сплачує МСП. 

Вказати які легітимні методи зниження податкового 

навантаження. 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

 Офіційний сайт Верховної Ради України: 

www.rada.gov.ua 

 Офіційний сайт Державної служби статистики 

України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 Офіційний сайт Державної фіскальної служби 

України. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http:// 

www.sta.gov.ua 

 Офіційний сайт Міністерства фінансів України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua.  

 Офіційний сайт Рахункової палати України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-

rada.gov.ua/ 

 Офіційний сайт Державної митної служби 

України. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http:// 

www.castom.gov.ua 

 Офіційний сайт Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 

 

 Силабус дисципліни 

 Програма навчальної 

дисципліни 

 Робоча програма навчальної 

дисципліни 

 Зразки податкової звітності 

 Методичні рекомендації з 

вивчення тем (презентації) 

 Плани семінарських занять  

 Методичні рекомендації з 

виконання самостійної та 

індивідуальної роботи студента  

 Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної дисципліни 

 

http://www.rada.gov.ua/
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