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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Податки та система оподаткування» 

складена відповідно до освітньо-професійних програм  

«Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародні економічні відносини» 

підготовки бакалавра  

за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

базових знань сутності податкової системи та податкової політики держави, 

її впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування 

отриманих знань студентами в сфері оподаткування у майбутній професії. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

 - формування таких загальних компетентностей: 

 

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  

ЗК4. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним.  

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

ЗК11. Здатність працювати в команді.  

ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 

 - формування таких фахових компетентностей: 

 

ФК2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, 

технології і методи у сфері міжнародних економічних відносин з 

урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо 

функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.  

ФК3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища 

міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку.  

ФК5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури 

світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти 

адаптуватися до них.  
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ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти 

та принципи регулювання міжнародної торгівлі.  

ФК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних 

валютно-фінансових і кредитних відносин. 

ФК9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних 

відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із 

політичними, юридичними, природничими науками.  

ФК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, 

економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних 

ситуацій на міжнародному рівні.  

ФК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у 

міжнародній сфері з урахуванням причиннонаслідкових та просторово-

часових зв’язків.  

ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та 

довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин.  

ФК13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у 

міжнародних економічних відносинах.  

ФК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 

використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову 

комунікацію державною та іноземними мовами.  

ФК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування 

міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України.  

ФК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати 

й ефективно використовувати їх в практичній діяльності. 

 

1.3. Кількість кредитів 4 

 

1.4. Загальна кількість годин 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання 
Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекції 

32 год. 
18 (з них 2 аудиторні, решта - 

дистанційні) 

Практичні / семінарські заняття 

16 год. / 16 год.  год. 
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Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

56 год., у тому числі контрольна 

робота (20 год.) 

102 год., у тому числі контрольна 

робота (20 год.) 

Індивідуальні завдання (год.) 

Контрольна робота (20 год.) 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають 

досягти таких результатів: 

ПРН1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних змін.  

ПРН2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними 

мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.  

ПРН3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

програмні пакети загального і спеціального призначення.  

ПРН4. Систематизувати й упорядковувати отриману інформацію щодо 

процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив 

ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і 

розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і 

міжнародного середовища.  

ПРН5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим 

для представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з 

фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування 

різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.  

ПРН6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати 

результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під 

керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в 

умовах обмеженості часу.  

ПРН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПРН8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції 

глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної 

політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі 

та євроатлантичної інтеграції.  

ПРН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої 

програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних 

задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та 

послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових 

та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій.  
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ПРН10. Ідентифікувати та виокремлювати особливості функціонування 

суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. 

ПРН11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 

міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

ПРН12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, 

зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки 

результативності їх функціонування.  

ПРН13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій 

дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних 

ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й 

інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

ПРН14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти 

реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.  

ПРН15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного 

рівня та налагоджувати комунікації між ними.  

ПРН16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних 

економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному 

поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками. 

ПРН18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на 

основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, 

закономірності функціонування та розвитку світового господарства з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.  

ПРН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні 

нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і 

технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин.  

ПРН20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової 

компоненти міжнародних економічних відносин. 

ПРН22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи 

функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності України.  

ПРН23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою 

підтримки професійної компетентності на високому рівні.  

ПРН24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційноаналітичний 

інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки 

аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.  

ПРН25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються 

рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Теоретичні основи оподаткування  

Еволюція податків. Концепції розвитку теорії податків. Загальні теорії 

податків. Сутність та основні риси податків. Податки в системі доходів 
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державного бюджету. Функції податків. Фіскальна функція, механізм її 

реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. 

Основні напрями податкового регулювання економіки й соціальної сфери. 

Співвідношення функцій у різних видів податків. Термінологія 

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

оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий 

період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності 

про обчислення і сплати податку. Методи побудови податкових ставок. 

Базова ставка податку. Гранична ставка податку. Абсолютна та відносна 

ставка податку. Принципи оподаткування. 

Тема 2. Види податків та їхня класифікація 

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом 

на прямі й 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 й 

місцеві податки. Класифікація податків залежно від способу їх стягнення – 

розкладкові й окладні. Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх 

справляння, регулюючий механізм окремих видів прямих податків. Переваги 

та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі. 

Тема 3. Податкова система держави 

Наукові основи побудови податкової системи. 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. 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. Основні недоліки податкової системи в Україні. 

Тема 4. Непрямі податки  

Види непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок, 

мито. Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. 

Передумови впровадження податку на додану вартість в Україні. Платники і 

ставки податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування, особливості його 

визначення у різних галузях. Податок на додану вартість як ціноутворюючий 

фактор. Методика включення податку в ціни товарів, робіт і послуг. Порядок 

обчислення податку на додану вартість. Акцизний податок як форма 

специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування в Україні. 

Платники акцизного податку, об’єкт оподаткування. Перелік підакцизних 

товарів і ставки акцизного податку. Порядок включення акцизного податку у 

ціну товарів. Методика обчислення сум акцизного податку, що підлягають 

сплаті до бюджету. Мито як джерело доходів бюджету, митна політика.  

Тема 5. Прямі податки  

Види прямих податків. Прибуткове оподаткування юридичних і 

фізичних осіб. Сутність податку на прибуток підприємств, його зародження 
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та розвиток. Платники і ставки податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. 

Доходи й витрати підприємств як основа визначення прибутку, їх склад. 

Порядок визначення доходів та їх склад. Податок на доходи фізичних осіб, як 

форма індивідуального оподаткування населення. Загальні терміни: фізична 

особа (резидент, нерезидент), дохід, додаткові блага, загальний 

оподатковуваний дохід, нерухоме майно (нерухомість), рухоме майно, 

пасивний дохід, податкова знижка, податковий агент. Платники податку і 

об’єкт оподаткування. Загальний річний і загальний місячний оподатковувані 

доходи, їх склад. Доходи, які не включаються до складу загального місячного 

або річного оподатковуваного доходу.  

Тема 6. Місцеві податки та збори  

Сутність, види та функції місцевих податків і зборів. Місцеві податки: 

податок на майно, єдиний податок. Склад податку на майно. Податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платники, об’єкт 

оподаткування. База оподаткування. Ставка податку. Пільги із сплати 

податку. Податковий період. Порядок обчислення та сплати податку. 

Порядок і строки сплати податку. Транспортний податок. Платники, об’єкт 

оподаткування. База оподаткування. Ставка податку. Податковий період. 

Порядок обчислення та сплати податку. Порядок і строки сплати податку. 

Місцеві збори: збір за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичний збір. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

Платники збору. Об’єкт і база оподаткування збором. Ставки збору. 

Особливості встановлення збору. Порядок обчислення та строки сплати 

збору. Туристичний збір. Платники збору. База справляння та ставка збору. 

Податкові агенти. Особливості справляння збору. Порядок сплати збору. 

Тема 7. Система адміністрування податків в Україні 

Зміст і принципи системи податкового адміністрування в Україні. 

Основні вимоги до раціональної податкової структури. Нормативно-правова 

та організаційна складові системи адміністрування податків. Модернізація 

системи податкового адміністрування в Україні. Недоліки та суперечності 

нормативно-правових актів, що регулюють податкове адміністрування в 

Україні. Податковий кодекс та проблеми реформування податкового 

адміністрування. Удосконалення системи податкового адміністрування в 

контексті інтеграційних процесів. 

Тема 8. 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. 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 
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систему оподаткування. Облік платників єдиного податку - юридичних і 

фізичних осіб.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с інд. с. р. л п с інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Теоретичні 

основи оподаткування 

12 4  4  4 12 2    10 

Тема 2. Види податків 

та їхня класифікація 

12 4  4  4 12 2    10 

Тема 3. Податкова 

система держави 

12 4  4  4 12 2    10 

Тема 4. Непрямі 

податки 

12 4 4   4 12 2    10 

Тема 5. Прямі податки 12 4 4   4 14 4    10 

Тема 6. Місцеві 

податки та збори 

12 4 4   4 12 2    10 

Тема 7. Система 

адміністрування 

податків в Україні 

14 4  4  6 12 2    10 

Тема 8. Спеціальні 

податкові режими 

14 4 4   6 14 2    12 

Контрольна робота 20     20 20     20 

Усього годин  120 32 16 16 20 56 120 18    102 

 

4. Теми семінарських і практичних занять 

 

№ з/п Назва теми 

 

Кількість 

годин 

семінарські заняття 

1 Теоретичні основи оподаткування 4 

2 Види податків та їхня класифікація 4 

3 Податкова система держави 4 

4 Система адміністрування податків в Україні 4 

Разом  16 

 практичні заняття  

1 Непрямі податки (методика обчислення) 4 

2 Прямі податки (методика обчислення) 4 

3 Місцеві податки та збори (методика обчислення) 4 

4 Спеціальні податкові режими (методика обчислення) 4 

Разом  16 

 



10 

 

 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість годин 

денна 

ф/н 

заочна 

ф/н 

1 Теоретичні основи оподаткування  

Опрацювання додаткової рекомендованої літератури за 
темою з метою підготовки до підсумкового семестрового 
контролю 

4 10 

2 Види податків та їхня класифікація  

Опрацювання додаткової рекомендованої літератури за 
темою з метою підготовки до підсумкового семестрового 
контролю 

4 10 

3 Податкова система держави 
За допомогою рекомендованих інформаційних джерел та 
лекційного матеріалу вивчити питання теми з метою 
підготовки до підсумкового семестрового контролю 

4 10 

4 Непрямі податки 
Розв’язання практичних завдань 

4 10 

5 Прямі податки 
Розв’язання практичних завдань 

4 10 

6 Місцеві податки та збори 
Розв’язання ситуаційних завдань 

4 10 

7 Система адміністрування податків в Україні 
За допомогою рекомендованої літератури та лекційного 
матеріалу вивчити питання теми з метою підготовки до 
підсумкового семестрового контролю 

6 10 

8 Спеціальні податкові режими 
Розв’язання ситуаційних завдань 

6 12 

9 Контрольна робота 
Виконання комплексного практичного завдання 

20 20 

 Разом 56 102 
 

6. Індивідуальні завдання 

 

Студенти виконують самостійне комплексне завдання (контрольну 

роботу) та надають його в електронному вигляді за два тижні до початку 

залікового тижня для перевірки на електронну пошту викладача. Завдання є 

обов’язковим для виконання та частиною навчального процесу, що 

передбачено навчальним планом. Контрольна робота структурно складається 

з трьох практичних завдань, які передбачають застосування методик 

обчислення податків. 

Перше завдання передбачає перевірку знань студентів щодо видів 

податків: основні положення й методика обчислення. Для виконання 

завдання студенти заповнюють таблицю. Максимальна кількість балів – 10. 

Друге та третє завдання передбачають вирішення практичних завдань, вага 
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кожного – 5 балів. Максимальна кількість балів, яку студент отримує за 

виконання контрольної роботи - 20.  

 

7. Методи навчання 

 

Лекція як поєднання словесних, наочних, індуктивних, дедуктивних, 

пояснювально-ілюстративних методів навчання, бесіди, дискусії. 

Практичне заняття як поєднання методу кейсів, проблемного підходу, 

евристичного, дослідницького та проектного методів. 

Застосування інтерактивних засобів навчання через використання 

навчальної платформи LMS Moodle та Zoom, а також їхніх можливостей, 

зокрема: інтерактивні технології кооперативного та колективно-групового 

навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання 

дискусійних питань, робота в малих групах, діалог, синтез думок, спільний 

проект, пошук інформації, кейс-метод, дискусія, дебати. 

 

8. Методи контролю 

 

При вивченні дисципліни застосовуються такі методи контролю: усний, 

письмовий, тестовий. Контрольні заходи здійснюються з метою оцінки рівня 

підготовки студентів з дисципліни на різних етапах її вивчення й 

здійснюються у вигляді поточного та підсумкового семестрового контролю 

(заліку). Поточний контроль проводиться під час семінарських занять у 

вигляді усного або письмового опитування, виступів студентів під час 

обговорення питань, самостійної роботи, тестування, написання контрольної 

роботи тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) 

враховується під час визначення підсумкової залікової оцінки з дисципліни.  

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських 

заняттях відповідно до конкретних цілей, а також на практичних та 

семінарських підсумкових заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

- тестові завдання; 

- експрес-опитування; 

- дискусія; 

- розв’язування практичних завдань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 

семінарських занять. Сума балів, які студент денної та дистанційної форм 

навчання може набрати протягом навчального семестру, дорівнює 60. 

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється по завершенню 

курсу на підсумкових заняттях. 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і 

виставляється за багатобальною шкалою. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов'язковою 

формою контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться 
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відповідно до навчального плану у вигляді семестрового заліку в строки, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу, визначеному цією робочою програмою дисципліни. Сумарна 

оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума балів, отриманих 

за результатами поточного й підсумкового семестрового контролю. 

Загальна сума балів семестрового контролю складає 100. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення 

заліку в 4 семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання залікових 

завдань – 40. 

Поточний контроль – 60 балів, з них: 

 - 20 балів (активна робота на семінарських заняттях, обговорення 

поставлених питань, учать у дискусіях, надання власних рекомендацій і 

пропозицій); 

 - 20 балів (робота на практичних заняттях, що передбачає вирішення 

практичних завдань); 

 - 20 балів (контрольна робота – індивідуальне завдання). 

Підсумковий контроль – 40 балів, з них:  

 - 20 балів (тестові завдання); 

 - 20 балів (практичні завдання). 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму 

складання заліку (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 

бали за кожну правильну відповідь). 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку студент на 

вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили, що 

унеможливлює відвідування ЗВО, здобувачам вищої освіти денної та заочної 

форм навчання надається можливість скласти залік у тестовій формі (білет 

містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну правильну 

відповідь) дистанційно на платформі Moodle, режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/moodle/mod/quiz/view.php?id=59831. 

 

9. Схема нарахування балів 

для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 

Залік 
Сума 

Теми 1-4 Теми 5-8 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуаль

не завдання  
Разом 

40 20  60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної Оцінка 

https://moodle.karazin.ua/moodle/mod/quiz/view.php?id=59831
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діяльності протягом семестру для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Податкова система: Навчальний посібник / Волохова І. С., Дубовик 

О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. 

Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с. 

2. Трансформаційні процеси у податковій системі України: Монографія 

/ за заг. ред. І. С. Волохової. Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018. 384 с. 

3. Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: навч. 

посібник. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. 248 с 

4. Податкова система : навчальний посібник / Андрущенко В. Л., 

Осмятченко В. О., Ізмайлов Я. О., Тучак Т. В. та ін. ‒ Ірпінь : Університет 

ДФС України, 2020. – 492 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; 

т. 155). 

5. Податкова система: конспект лекцій з дисципліни «Податкова 

система», [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 

«Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» освітнього ступеня 

«Бакалавр» денної та заочної форм навчання / уклад. Гречко А.В.– К., 2018. – 

171 с. 

 

Допоміжна література 

1. Проскура К. П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий 

період: ефективність та напрями модернізації: Монографія. К.: ТОВ 

«Емкон», 2014. 376 с. 

2. Сідненко М. В., Попович М. І. Міжнародний офшорний бізнес: 

принципи ведення та світовий досвід для України // Ефективна економіка. – 

2018. – № 5. 

3. Мартинюк І. В., Дубовик О. Ю. Податкова політика у сфері 

використання природно-ресурсного потенціалу: теорія і практика: 

монографія. Одеса: Атлант, 2015. – 212 с. 

4. Сідельникова Л. П., Костіна Н. М. Податкова система: Навч. посібник. 

Київ: Ліра-К, 2013. 604 с. 

5. Податкова система. Навчальний посібник / за заг. ред. Андрущенка 

В. Л. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 416 с. 
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11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, 

інше методичне забезпечення 

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

2.  Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

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

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 

http://www.mov.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Державної митної служби України. URL:  

http:// www.custom.gov.ua  

5. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. URL: http: //www.nbuv.gov.ua/ 

6. Державна податкова служба України.  URL: https://tax.gov.ua 

 

12. Особливості навчання за денною формою в умовах дії обставин 

непоборної сили 

 

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті 

здійснюється згідно з наказами / розпорядженнями ректора або за змішаною 

формою навчання (дистанційно, за затвердженим  розкладом занять): на 

платформі Zoom проводяться всі лекційні / практичні заняття, а також 

дистанційно на платформі Moodle. 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.mov.gov.ua/
http://www.custom.gov.ua/
https://tax.gov.ua/
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