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1. Опис навчальної дисципліни 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – вивчення фінансових відносин, пов’язаних з примусовим 

відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою 

формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів. 

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. 

Компетентності, якими повинен володіти здобувач 

- здатність до цілісного уявлення про податкову систему країни, 

- формування базових знань з адміністрування податків та їх подальше 

використання під час оцінки діяльності суб’єктів ринку. 

Програмні результати навчання: 

- розуміння сутності податків та податкової системи, методики обчислення 

різних форм і видів податкових платежі; 

- уміння визначати суми податків, зборів, платежів до бюджетів різних рівнів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність та види податків. 

Сутність податків. Податки та інші форми платежів до бюджету – плата та 

відрахування, функції податків. Принципи оподаткування. Термінологія 

оподаткування. Елементи податку  суб’єкт (платник), об’єкт оподаткування, 

джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка і квота. Класифікація 

податків. Поділ податків за формою оподаткування, економічним змістом, рівнем 

державних структур. Види прямого оподаткування та його роль у системі 

фінансового регулювання. Види прямих податків. Переваги та недоліки непрямих 

податків, їх місце в податковій системі. 

     Тема 2 . Податкова система і податкова політика держави. 

Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних 

доходів. Порядок і методи формування державних доходів. Поняття податкової 

системи і вимоги до неї. Фактори, що визначають структуру податкової системи. 

Обсяг видатків бюджету, як визначальна база побудови податкової системи. 

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового 

національного податку. Податкова система України, основні етапи її становлення. 

Податкова політика та фактори, що визначають її напрямки і характер. 

Особливості податкової політики в період переходу до ринкових відносин. 

Податкова політика України в сучасних умовах. 

Тема 3. Державна податкова служба України. 

Податкова служба держави, склад податкової служби України. Податковий 

кодекс України про податкову службу. Організаційна структура та функції 

державної податкової інспекції. Права і відповідальність працівників державних 

податкових інспекцій. Основи та організація податкової роботи, її основні 

елементи. Правове регламентування встановлення податків. Порядок реєстрації 
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платників, облікові документи. Облік надходжень податків. Контроль за 

своєчасним надходженням податків. Порядок та форми розрахунків з бюджетом. 

Встановлення методики обчислення податків, розрахунки за фактичними 

показниками. Відповідальність платників за своєчасність і правильність 

розрахунків з бюджетом і за подання декларації. 

Тема 4.Податок на додану вартість. 

Сутність податку на додану вартість (ПДВ). Платники податку. Вимоги 

щодо реєстрації осіб як платників податку. Визначення об’єкта оподаткування. 

Визначення бази оподаткування. Ставки податку. Методика включення податку в 

ціни товарів, робіт, послуг. Порядок обчислення ПДВ. Визначення податкових 

зобов’язань і податкового кредиту. Сутність та порядок складання податкових 

накладних. Порядок складання податкових декларацій та строки розрахунків з 

бюджетом. Податкова накладна. Особливості оподаткування операцій при 

переміщенні товарів через митний кордон України. Контроль податкових 

інспекцій за своєчасністю і правильністю сплати ПДВ. 

Тема 5. Акцизний податок. 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Платники акцизного 

податку. Об’єкти та база оподаткування. Підакцизні товари і ставки акцизного 

податку. Порядок включення акцизного податку в ціни товарів. Порядок 

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

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

Методика обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. 

Порядок і строки сплати податку. Складання та подання декларації з акцизного 

збору. Контроль за нарахуванням та сплатою податку. 

Тема 6.Мито. 

Види, платники і ставки мита. Термінологія митної справи, митна територія 

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

Платники, пільги і ставки мита. Порядок сплати мита.  

Контрольна робота 1. 

Тема 7. Податок на прибуток. 

Основи прибуткового оподаткування підприємств. Платники і ставки 

податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення та визнання 

доходів. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування. 

Склад витрат та порядок їх визнання. Особливості визнання витрат подвійного 

призначення. 

Об’єкти амортизації. Класифікація груп основних засобів та інших 

необоротних активів. Методи нарахування амортизації. Визначення вартості 

об’єктів амортизації. 

Порядок обчислення податку. Звільнення від оподаткування. Порядок 

складання податкової звітності з податку на прибуток. Контроль податкових 

інспекцій за розрахунками з податку на прибутку. 

Тема 8. Фіксований сільськогосподарський податок. 

Оподаткування сільськогосподарських підприємств. Сутність фіксованого 

сільськогосподарського податку (ФСП). Порядок набуття та скасування статусу 
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платника податку. Платники ФСП. Об’єкт і база оподаткування. Ставки податку. 

Особливості обкладання платників податку окремими податками і зборами. 

Визначення податкового (звітного) періоду. Порядок нарахування та строки 

сплати податку. Порядок складання та подання податкової звітності.  

Тема 9. Податок з доходів фізичних осіб. 

Основи прибуткового оподаткування фізичних осіб. Платники податку з 

доходів фізичних осіб (ПДФО). Об’єкт та база оподаткування. 

Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу. Ставки податку. Порядок визначення податкової 

знижки. 

Визначення податкових соціальних пільг. Порядок вибору підвищеної 

податкової соціальної пільги. Порядок нарахування, утримання і сплати 

(перерахунку) податку до бюджету. 

Тема 10. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва. 

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва (єдиного податку). Перелік юридичних і фізичних осіб -  

суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного 

податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачуються єдиний податок. 

Ставки єдиного податку. Порядок визначення доходу платника єдиного 

податку. Порядок нарахування та сплати єдиного податку. 

Тема 11. Плата за ресурси та послуги. 

Підстава і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Збір за 

спеціальне використання води. Платники і об’єкти оподаткування. Ставки збору. 

Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води. 

Порядок сплати збору. 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Платники, об’єкт 

оподаткування та ставки збору. Порядок нарахування та сплати збору. 

Загальна характеристика плати за землю, переваги, недоліки. Платники, 

об’єкт та база оподаткування. Форми плати за землю: земельний податок і 

орендна плата. Звільнення від сплати земельного податку. Строки сплати. 

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Плата 

за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин. платники, об’єкт оподаткування. Порядок подання розрахунків. Порядок 

сплати податкових зобов’язань.  

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України. Рентна плата за 

нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. 

Збір за користування радіочастотним ресурсом України. Платники, об’єкт 

оподаткування та ставки збору. Порядок нарахування та сплати збору. 

Тема 12.Інші податки. 

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення. Податковий 

кодекс України про місцеве оподаткування. Податок на нерухоме майно, відмінне 
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від земельної ділянки. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Збір за 

провадження деяких видів підприємницької діяльності. Туристичний збір. 

Платники, об’єкт та ставки. Порядок нарахування та сплати.  

Екологічний податок. Платники податку. Об’єкт та база оподаткування. 

Ставки податку. Порядок обчислення податку. Порядок подання податкової 

звітності та сплати податку. 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(єдиний внесок). Платники єдиного внеску. База нарахування єдиного внеску. 

Розмір єдиного внеску та пропозиції його розподілу за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Порядок обчислення 

і сплати єдиного внеску. Порядок подання звіту за єдиним внеском. 

Контрольна робота 2. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви  тем  З них аудиторних  

Усього 

годин  

  

лекції практичні Самостійна 

робота 

1 2 3 4 7 

Тема 1. Сутність та види 

податків 

8 4  4 

Тема 2 . Податкова система 

і податкова політика 

держави 

2 2   

Тема 3. Державна 

податкова служба України 

2 2   

 

Тема 4.Податок на додану 

вартість 

12 4 4 4 

Тема 5. Акцизний податок 10 4 2 4 

Тема 6.Мито 6 4 2  

Контрольна робота 2 2   

Тема 7. Податок на 

прибуток 

12 4 4 4 

Тема 8. Фіксований 

сільськогосподарський 

податок 

6 2 4  

Тема 9. Податок з доходів 

фізичних осіб 

14 4 4 6 

 

Тема 10. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва 

12 4 2 6 



8 

 

Тема 11. Плата за ресурси 

та послуги 

16 6 4 6 

Тема 12.Інші податки 16 4 6 6 

Контрольна робота 2 2   

Всього годин 120 48 32 40 

 5.Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність та види податків 

1.1. Сутність і функції податків. 

1.2. Елементи системи оподаткування. 

1.3. Класифікація податків. 

1.4. Прямі податки та їх значення 

1.5. Сутність непрямих податків  

 

2 

 

 

2 

2 Тема 2 . Податкова система і податкова політика 

держави 

2.1. Сутність податкової системи 

2.2. Сутність податкової політики 

2.3. Податкова система України 

 

 

2 

 

 

3 Тема 3. Державна податкова служба України 

3.1. Основні завдання податкової служби 

3.2. Сутність податкової роботи 

 

2 

4 Тема 4.Податок на додану вартість 

4.1. Платники та об’єкт оподаткування 

4.2. База і ставки оподаткування 

4.3. Пільги з ПДВ 

4.4. Порядок розрахунку ПДВ 

4.5. Порядок подання податкової декларації з ПДВ та 

сплати ПДВ 

 

2 

 

 

2 

5 Тема 5. Акцизний податок 

5.1. Сутність і призначення акцизного податку (АП) 

5.2. Платники та об’єкт оподаткування 

5.3. Ставки АП і порядок визначення оподатковуваного 

обороту 

5.4. Порядок і строки сплати податку та подання 

Декларації 

 

2 

 

2 

6 Тема 6.Мито 

6.1. Види, платники і ставки мита 

6.2. Порядок нарахування мита 

6.3. Ставки, пільги та порядок сплати мита 

 

2 

 

2 

 Контрольна робота 2 

7 Тема 7. Податок на прибуток 

7.1. Платники, об’єкт та ставки оподаткування 

7.2. Порядок визначення та склад доходів 

 

2 
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7.3. Порядок визначення та склад витрат 

7.4. Порядок визначення амортизації 

7.5. Порядок і строки сплати податку та подання 

Декларації 

 

2 

8 Тема 8. Фіксований сільськогосподарський податок 

8.1. Платники, об’єкт і ставки фіксованого 

сільськогосподарського податку (ФСП) 

8.2. Порядок нарахування та строки сплати податку 

8.3. Особливості обкладання платників податку 

окремими податками і зборами 

 

2 

 

 

 

9 Тема 9. Податок з доходів фізичних осіб 

9.1. Платники, об’єкт та ставки оподаткування 

9.2. Порядок визначення оподатковуваного доходу 

платника податку 

9.3. Визначення податкової знижки та податкової 

соціальної пільги 

9.4. Порядок нарахування, утримання та сплати ПДФО 

 

2 

 

 

2 

10 Тема 10. Спрощена система оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва 

10.1. Платники, об’єкт та ставки єдиного податку 

10.2. Ставки єдиного податку 

10.3. Порядок визначення доходу платника єдиного 

податку 

10.4. Порядок нарахування та сплати єдиного податку 

 

2 

 

 

2 

11 Тема 11. Плата за ресурси та послуги 

11.1. Збір за спеціальне використання води 

11.2. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 

11.3. Плата за землю 

11.4. Плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин 

11.5. Рентна плата за транспортування нафти і 

нафтопродуктів 

11.6. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий 

конденсат, що видобуваються в Україні 

11.7. Збір за користування радіочастотним ресурсом 

України 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

12 Тема 12.Інші податки 

12.1. Місцеві податки та збори 

12.2. Екологічний податок 

12.3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (єдиний внесок) 

 

2 

 

2 

 Контрольна робота 2 

 Усього 48 
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Практична робота 1. Вирішення задач з визначення 

податкових зобов’язань і податкового кредиту 

2 

2 Практична робота 2.Заповнення податкових накладних 

та податкових декларацій з ПДВ 

2 

3 Практична робота 3. Вирішення задач з визначення 

акцизного податку. Складання податкової декларації 

2 

4 Практична робота 4.Складання розрахунку з акцизного 

податку та мита  

2 

5 Практична робота 5. Визначення валового доходу, 

валових витрат, бази оподаткування та розрахунок суми 

податку 

2 

6 Практична робота 6. Складання податкової звітності з 

податку на прибуток підприємств 

2 

7 Практична робота 7. Обчислення суми фіксованого 

сільськогосподарського податку 

2 

8 Практична робота 8. Заповнення розрахунку ФСП 2 

9 Практична робота 9. Визначення розміру податку з 

доходів фізичних осіб 

2 

10 Практична робота 10. Складання податкової звітності 

(1ДФ) 

2 

11 Практична робота 11.Оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 

2 

12 Практична робота 12. Обчислення сум плати за землю 2 

13 Практична робота 13.Обчислення суми плати за воду 2 

14 Практична робота 14. Обчислення сум збору за першу 

реєстрацію транспортного засобу 

2 

15 Практична робота 15.Розрахунок єдиного соціального 

внеску 

2 

16 Практична робота 16.Складання звітності по ЄСВ 2 

 Разом 32 

                                                                                               

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність та види податків. 

1. Сутність податків. 

2. Історія виникнення податків. 

3. Функції податків. 

4. Класифікація податків.  

5. Податкове законодавство України, його основні засади. 

6. Поняття податку та збору. Загальні засади встановлення податків 

та зборів. 

4 



11 

 

2 Тема 2. Податок на додану вартість. 

1. Сутність та фіскальна роль ПДВ. 

2. Платники ПДВ та порядок їх реєстрації. 

3. Об’єкт та база оподаткування. 

4. Ставки податку. 

5. Звітність платників ПДВ і контроль податкових органів. 

6. Документальне оформлення операцій з ПДВ. 

7. Порядок обчислення і сплати ПДВ: податкове зобов’язання та 

податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання. 

4 

3 Тема 3. Акцизний податок. 

1. Суть і призначення акцизного податку.  

2. Платники, база та об’єкт оподаткування. 

3. Підакцизні товари та ставки податку. 

4. Пільги з акцизного податку.  

4 

4 Тема 4. Податок на прибуток підприємств. 

1. Сутність податку на прибуток підприємств. 

2. Платники податку та об’єкт оподаткування. 

3. Порядок визначення (визнання) доходів та їх склад. 

4. Склад витрат та порядок їх визначення (визнання). 

4 

5 Тема 5. Податок з доходів фізичних осіб. 

1. Суть податку на доходи фізичних осіб та визначення основних 

термінів. 

2. Елементи податку: платники податку, база та об'єкт 

оподаткування. 

3. Загальний оподатковуваний дохід фізичних осіб. 

4. Доходи, що не є об'єктом оподаткування. 

6 

6 Тема 6. Спрощена система оподаткування. 

1. Спрощена система оподаткування доходів фізичних осіб – СПД. 

2. Спрощена система оподаткування юридичних осіб. 

6 

7 Тема 7. Плата за ресурси та послуги. 

1. Сутність плати за ресурси та послуги, їх види. 

2. Види земельних ресурсів та порядок їх використання. 

3. Платники, об’єкт оподаткування та ставки земельного 

податку. 

4. Податкові пільги та порядок нарахування плати за землю. 

5. Орендна плата за земельні ділянки державної та 

комунальної власності. 

6 

8 Тема 8. Інші податки. 

1. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів, порядок 

обчислення і сплати. 

2. Екологічний податок, порядок обчислення і сплати. 

3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

4. Роль, види і призначення державних цільових фондів. 

5. Пенсійний фонд, порядок створення і використання. 

6. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

6 
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працездатності та витрат, зумовлених народженням і 

похованням, порядок створення і використання. 

 Разом  40 

8.Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  

припускається   суттєвих 

помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає 

визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах 

та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з типовим 

алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує 

для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. 

Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами 

інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом. 

                                                    

9. Методи контролю 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Податкова система» 

включає поточний контроль успішності та складання підсумкового екзамену. 

Поточний контроль засвоєння студентами навчального матеріалу, що 

викладається під час аудиторних занять та вивчається самостійно, здійснюється за 

допомогою наявних засобів діагностики. 

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з дисципліни «Податкова 

система» вимогам, викладеним в цій навчальній  програмі, в робочій програмі та у 

відповідних освітньо-кваліфікаційних вимог створено фонд засобів діагностики, 

який включає тестові завдання та контрольні роботи.                                                              
 



13 

 

10. Методичне забезпечення: 

1. конспект лекцій; 

2. методичні вказівки до практичних занять; 

3. методичні вказівки до самостійної роботи; 

4. тестові завдання 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. 1. Власюк Н.І., Мединська Т.В. Податкова система: Навчальний посібник. – 

Львів: «Магнолія-2006», 2009. – 230с. 

2. Гавриленко Н.В. Податкова система. Навчальний посібник. – Львів: «Новий 

світ - 2000», 2010. – 328с. 

3. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 360 с. 

4. Еш С.М. Податкова система України: Навчально-наочний посібник. – К.: 

Кондор. 2008. – 108с. 

5. Іванов Ю.Б., Найденко О.Є. Податковий облік і звітність: Конспект лекцій . 

– Х.:ВД «ІНЖЕК», 2007. – 168 с. 

6. Іванов Ю.Б., Дорожкіна Г.М., Коновалов Є.І. Оподаткування виплат з 

оплати праці. Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 320 с. 

7. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. 

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

8. Левченко Н.М. Податкова система: Навчально-методичний посібник – 

НМЦ, 2015. – 212 с. 

9. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування 

підприємницької діяльності: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2005. – 160 с. 

10. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с. 

11. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система. Підручник / за 

загальною редакцією С.М.Онисько. – Львів: Новий світ-2000, 2004. – 310 с. 

12. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 312 с. 

13. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник. – К.: 2010. 

– 326с. 

Допоміжна 
14. Бюджетний кодекс України 

15 .Митний кодекс України 

16. Податковий кодекс України 

14. Кодекс України про адміністративні правопорушення 

15. Кримінальний кодекс України 

16. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування: Закон України № 16/98-ВР від 14.01.1998 

17. Про державну податкову службу в Україні: Закон України №509-ХІІ від 

04.12.1990 в редакції Закону № 3813-ХІІ від 24.12.1993 із змінами, 

внесеними Законом України № 906-IV від 05.06.2003 
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18. Про систему оподаткування: Закон України №1251-ХІІ від 25.06.91 із 

змінами і доповненнями відповідно до Закону № 906-ІV від 05.06.2003  

19. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України 

№13-92 від 26.12.1992 із змінами, внесеними Законом України № 177-IV від 

26.09.2002 

20. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України № 18-92 від 

26.12.1992 із змінами, внесеними Законом України № 3111-III від 07.03.2002 

21. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України №7-93 від 

21.01.1993 із змінами, внесеними Законом України № 456-IV від 16.01.2003 

22. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України № 56-93 від 

20.05.1993 із змінами, внесеними Законом України № 2680-ІІІ від 13.09.2001 
 

12. Інформаційні ресурси 
 

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

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

3. http: // www.kmu.gov.ua 

4. http: // www.sta.gov.ua 

5. http: // www.pfu.gov.ua 

6. http: // www.bank.gov.ua 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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