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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, освітня програм 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  заочна форма  

Кількість 

кредитів – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

Модулів – 1 Спеціальність: 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
3-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість годин  

– 150 

6-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3,4; 

самостійної роботи 

студента – 5,4. 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

Освітня програма: 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

36 год. 8 год. 

Практичні 

18 год. 4 год. 

Самостійна робота 

96 год. 138 год. 

Вид контролю 

екзамен екзамен 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування у здобувачів: розуміння механізмів функціонування податкової 

системи; здатності, на основі напрацьованого світового досвіду, розробки основних напрямів 

розвитку практики управління у сфері оподаткування; осмислення та напрацювання 

теоретико-методичних основ і науково-практичних підходів до реалізації податкової 

системи на всіх рівнях фінансової системи, зокрема в аграрній сфері; вміння розв’язувати 

складні задачі та вирішувати проблемні питання сфери оподаткування, в тому числі – 

аграрної сфери. 

Завдання: вивчення теоретичних основ і практичних механізмів реалізації податкової 

системи з позиції їх ролі у фінансово-економічному середовищі держави та підприємства, 

зокрема аграрної сфери; сформувати вміння аналізувати практичні моменти та вирішувати 

професійні задачі сфери оподаткування суб’єктів господарювання, зокрема аграрного 

сектору, відповідно до умов податкового законодавства; розвинути здатність аналітичного та 

критичного мислення застосування інструментів податкової системи на практиці. 

Місце дисципліни «Податкова система» у структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Менеджмент  Місцеві фінанси 

Макроекономіка  Інформаційні системи і технології у 

фінансах 

Фінансовий ринок 

Фінанси Фінансовий аналіз Бюджетна система 

Фінанси підприємств Фінансовий облік Виробнича практика 

Навчальна практика Виробнича практика Підсумкова атестація 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Податкова система»:  

Загальні: ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

                 ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

                 ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Спеціальні: СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення фінансів, 

банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної сфери економіки. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Податкова система»: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 
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фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 

ПР25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПР26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній діяльності, в 

тому числі – на підприємствах аграрної сфери економіки. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Тема 1. Теоретичні основи функціонування податків і зборів 

1. Економічна характеристика податку. 

2. Класифікація податків і їх характеристика. 

 

Тема 2. Організаційні умови функціонування податкової системи 

1. Принципи побудови податкової системи. 

2. Оцінка ефективності функціонування податкової системи. 

 

Тема 3. Основи провадження податкової політики держави 

1. Сутність, зміст і цілі податкової політики. 

2. Типи та методи податкової політики. 

3. Оцінювання ефективності провадження податкової політики. 

 

Тема 4. Базові умови реалізації податкового механізму 

1. Поняття і функції податкового механізму. 

2. Характеристика елементів податкового механізму. 

 

Тема 5. Адміністрування податків і зборів 

1. Державна податкова служба України. 

2. Облік платників податків. 

3. Управління податковим боргом. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Тема 6. Система непрямого оподаткування 

1. Податок на додану вартість. 

2. Акцизний податок. 

3. Мито. 

 

Тема 7. Оподаткування прибутку підприємств і доходів фізичних осіб 

1. Податок на прибуток підприємств. 

2. Податок на доходи фізичних осіб. 

3. Єдиний соціальний внесок. 

4. Військовий збір. 

 

Тема 8. Ресурсні, майнові й інші податки та збори 

1. Податок на майно. 

2. Екологічний податок. 

3. Рентна плата. 

4. Єдиний податок. 

5. Місцеві збори. 

 

Тема 9. Особливості оподаткування підприємств аграрної сфери 

1. Спрощена система оподаткування 

2.  Загальна система оподаткування 
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4. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому 

числі усього 

у тому 

числі 

л п с.р. л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування податкової системи  

Тема 1. Теоретичні основи функціонування 

податків і зборів 
9 2 1 6 9   9 

Тема 2. Організаційні умови функціонування 

податкової системи 
9 2 1 6 9   9 

Тема 3. Основи провадження податкової 

політики держави 
11 2 1 8 11   11 

Тема 4. Базові умови реалізації податкового 

механізму 
11 2 1 8 11   11 

Тема 5. Адміністрування податків і зборів 14 4 2 8 14   14 

Разом за змістовим модулем 1 54 12 6 36 54   54 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти реалізації податкової системи  

Тема 6. Система непрямого оподаткування 26 6 4 16 26 2 1 23 

Тема 7. Оподаткування прибутку підприємств і 

доходів фізичних осіб 
26 6 4 16 26 2 1 23 

Тема 8. Ресурсні, майнові й інші податки та 

збори 
24 6 2 16 24 2 1 21 

Тема 9. Особливості оподаткування підприємств 

аграрної сфери 
20 6 2 12 20 2 1 17 

Разом за змістовим модулем 1 96 24 12 60 96 8 4 84 

Всього 150 36 18 96 150 8 4 138 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування податкової системи  

1 Тема 1. Теоретичні основи функціонування податків і зборів 1 - 

2 
Тема 2. Організаційні умови функціонування податкової 

системи 
1 - 

3 Тема 3. Основи провадження податкової політики держави 1 - 

4 Тема 4. Базові умови реалізації податкового механізму 1 - 

5 Тема 5. Адміністрування податків і зборів 2 - 

 Разом за змістовим модулем 1 6 - 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти реалізації податкової системи 

 Тема 6. Система непрямого оподаткування 4 1 

 
Тема 7. Оподаткування прибутку підприємств і доходів 

фізичних осіб 
4 1 

 Тема 8. Ресурсні, майнові й інші податки та збори 2 1 

 
Тема 9. Особливості оподаткування підприємств аграрної 

сфери 
2 1 

 Разом за змістовим модулем 2 12 4 

 Всього   18 4 
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 6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування податкової системи  

1 Тема 1. Теоретичні основи функціонування податків і зборів 6 9 

2 
Тема 2. Організаційні умови функціонування податкової 

системи 
6 9 

3 Тема 3. Основи провадження податкової політики держави 8 11 

4 Тема 4. Базові умови реалізації податкового механізму 8 11 

5 Тема 5. Адміністрування податків і зборів 8 14 

 Разом за змістовим модулем 1 36 54 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти реалізації податкової системи  

 Тема 6. Система непрямого оподаткування 16 23 

 
Тема 7. Оподаткування прибутку підприємств і доходів 

фізичних осіб 
16 23 

 Тема 8. Ресурсні, майнові й інші податки та збори 16 24 

 
Тема 9. Особливості оподаткування підприємств аграрної 

сфери 
12 17 

 Разом за змістовим модулем 2 60 84 

 Всього   96 138 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Під час вивчення дисципліни «Податкова система» використовуються наступні 

методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція);  

– наочні – ілюстрація, демонстрація;  

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних 

робіт;  

– індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального;  

– дедуктивні – деталізація матеріалу від загального до конкретного; 

– репродуктивні – відтворення як засіб повторення поданого навчального матеріалу;  

– творчі, проблемно-пошукові – виконання самостійної роботи та самонавчання на 

основі конспектів лекцій, навчальних підручників і посібників, наукової й іншої 

рекомендованої літератури;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної 

роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань;  

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та 

рольові ігри тощо; 

– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-

практичний.  

Однією з форм сучасного навчального процесу є дистанційне навчання на платформі 

інформаційного освітнього середовища Moodle. Провадження даного виду навчання 

здійснюється в межах норм положення «Про організацію поточного, семестрового контролю 

та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в 

Уманському національному університеті садівництва». Матеріали дисципліни «Податкова 

система» освітньому середовищі Moodle розміщені за посиланням: 

https://moodle.udau.edu.ua/user/index.php?id=442. 

У разі запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції у форматі 

лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечуються за допомогою платформ 

Zoom, Google Meet, Moodle, Viber, електронна пошта тощо. 
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8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна шкала 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Податкова система» для оцінки знань і навичок 

студентів застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної теми методом 

усного, письмового (виконання практичних і самостійних завдань) та тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим модулем за 

допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Податкова система» є 

підсумковий контроль у вигляді екзамену. Максимальна сума балів поточного контролю – 

70, підсумкового – 30. Об’єктами поточного контролю знань студентів є: систематичність та 

активність роботи на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх 

виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у тестових й усних 

відповідях і виконання ситуаційних завдань під час практичних занять; активність при 

обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після опанування певного 

змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за 

кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 8 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного заняття. 

Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення 

модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача 

модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання 

студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його 

поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від максимально 

можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе повторне перескладання модуля у 

терміни, встановлені викладачем. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Податкова система» (денна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ 1 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

ПК 

ЗМ 2 

Сума балів, 

всього 
6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 30 100 

Практичні 

заняття 
3 3 3 3 3  3 3 3 3  

 
 

Самостійна 

робота 
3 3 3 3 3  3 3 3 3  

 
 

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент 

одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 3 бали якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 
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• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита назва 

застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 1 бал, якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу 

чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за відповідне 

завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних завдань і 

самостійної роботи студент може отримати максимально 70 балів.  

Підсумковий контроль (екзамен) полягає у відповіді на питання екзаменаційного 

білету, розв’язування практичної ситуаційної задачі і тестових завдань і дає можливість 

студенту отримати максимально 30 балів. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Податкова система» може здійснюватися у 

формі усного іспиту (а) або тестових завдань (б) (дистанційна освіта).  

А. Екзаменаційний білет складається із 3 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 

від 0 до 5 балів: Повна відповідь на питання, яка оцінюється 5 балів, повинна відповідати 

таким вимогам:  

- розгорнутий, вичерпний виклад змісту екзаменаційного питання;  

- ґрунтовне знання необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та 

нормативно-правових документів;  

- здатність здійснювати глибокий аналіз проблемних питань;  

- уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і 

характеризувати їхні риси та форми виявлення;  

- демонстрація здатності висловлення й аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання;  

- використання актуальних фактичних даних, що підтверджують тези відповіді на 

питання.  

Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:  

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, 

вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання); або, якщо:  

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами 

зроблені значні помилки.  

Відповідь на питання оцінюється в 3 бали, якщо:  

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, 

зазначених у вимогах до нього;  

2) у відповіді присутні вагомі неточності та помилки;  

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загальновизнаним;  

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, 

неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на 

нього, по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.  
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До екзаменаційного білету входить практичне ситуаційне завдання, вирішення якого 

оцінюється в 10 балів. 

Практичне екзаменаційне завдання оцінюються на максимальні 9–10 балів якщо: 

• вирішене правильно; 

• обґрунтовано розрахунки та зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 6–8 балів, якщо: 

• завдання виконане правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита назва 

застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3–5 балів, якщо: 

• завдання виконане неправильно; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу 

чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 1–2 бали, якщо: 

• завдання не виконано; 

• не вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи вжита 

назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Б. Тестові завдання. На іспит виноситься 30 тестових завдань у системі Moodle. За 1 

правильно вирішене тестове завдання студент отримує 1 бал. Тобто за 30 правильно 

вирішених тестів – 30 балів. Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно 

носити виключно самостійний характер. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Податкова система» (заочна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

а 

р
о
б

о
та

 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ1 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

ПК 

ЗМ 2 

Сума балів, 

всього 
     8     8 24 30 100 

Практичні 

заняття 
      3 3 3 3   

 
 

Самостійна 

робота 
2 2 2 2 2  2 2 2 2   

 
 

Контрольна 

робота 
           24 

 
 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений 

матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним опрацьованим 

модулем студент отримує 30 запитань із чотирма поданими відповідями, одна з яких є 

правильною. За кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 8 балів. 
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Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 

виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 теоретичних питань і 1 

ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота виконується здобувачем особисто та 

захищається окремо від самостійної Максимальна сума балів – 24. 
Критерії оцінювання знань студентів при виконанні та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 14 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також поставленим 
цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

4 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. Наявність та 

якість критичного огляду літературних джерел. Самостійність суджень і 
викладу матеріалу (наявність формулювання власної думки студента – 
автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти сутність і 

результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Податкова система: інструктивно-методичні матеріали для проведення 

практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і 

заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / 

Укладачі: к.е.н., доцент Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко 

Н.В., к.е.н., доцент Ролінський О.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 56 с. 

(2,84 у.д.а.) 

2. Податкова система: методичні матеріали, завдання та вказівки для самостійної 

роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм 

навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укладачі: к.е.н., 

доцент Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В., к.е.н., 

доцент Ролінський О.В. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 68 с. (3,52 у.д.а.) 

3. Податкова система: методичні матеріали для виконання контрольної роботи 

здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укладачі: к.е.н., доцент 

Барабаш Л.В., к.е.н, доцент Власюк С.А., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В. Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2021. 32 с. (1,65 у.д.а.) 
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10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Осіпова А.А. 

Податки і податкова політика: опорний конспект лекцій. Умань: Видавець «Сочінський», 

2019. 161с. 

2. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Осіпова А.А. 

Податковий менеджмент: опорний конспект лекцій. Умань: Видавець «Сочінський», 2019. 

164с.  

3. Бюджетний кодекс України: закон України № 2456 у редакції від 01.01.2021. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 

4. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій. Навчальний посібник. 

/Під редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І. А. 

Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. 492 с. 

5. 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. 

6. Податковий кодекс України: закон України вiд 02.12.2010 № 2755 у редакції від 

01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 

7. Про державний бюджет України на 2021 рік: закон України № 1082 від 

15.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text 

Допоміжна: 

1. Bechko P. K., Bondarenko N. V., Vlasyuk S. A., Barabash L.V., Hmyria V. P. Influence 

of Taxes on Stimulation of Investment Activity. Вестник Национальной академии наук 

Республики Казахстан. Вып. 5. Сентябрь-октябрь 2019. С. 143–151. 

2. Benjamin B. Lockwood, Afras Sial, Matthew Weinzierl (2021) Designing, Not Checking, 

for Policy Robustness: An Example with Optimal Taxation. Tax Policy and the Economy, Volume 

35, Moffitt. 2021 URL: https://www.nber.org/papers/w28098  

3. Bird, Richard (2009). Tax System Change and the Impact of Tax Research. The Elgar 

Guide to Tax Systems. 10.2139/ssrn.1500018.  

4. Desislava Stoilova Tax structure and economic growth: Evidence from the European 

Union. Contaduría y Administración. Volume 62, Issue 3. 2017. Pages 1041-1057. 

https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006. URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300438  

5. Podatek akcyzowy – ogólne zasady opodatkowania. А brochure of the Ministry of 

Finance. URL: www. mf.gov.pl 

6. Richard M. Bird (2013) Taxation and Development: What Have We Learned from Fifty 

Years of Research? Paper 427 URL: 

https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/Wp427.pdf  

7.  Tait A.A. Value Added Tax. Wash.: International Monetary Fund, 1988. 228 р. 

8.  Value added tax. Turnover tax in France. Соnfederation fiscal Europeenne. Taxation. 

URL :  http : // www.cfe-eutax.org/taxation / VAT-taxation / france. 

9. Адміністрування податків, зборів, платежів: навч.посіб. / [В.П. Хомутенко, І.С. 

Луценко, А.В. Хомутенко]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. Одеса: «Атлант», 2015. 314 с. 

10. Атаманчук Н.І. Особливості акцизного оподаткування в Україні. Вісник НТУУ 
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12. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021–2022 навчальний рік, охоплюють: 

1. Внесення коригувань у розподіл балів, що їх отримують студенти під час вивчення 

дисципліни. 

2. Уточнення кількості аудиторних годин, передбачених змінами, внесеними до 

навчального  плану. 

3. Оновлення переліку рекомендованої літератури.  
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