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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний
від обов’язкових навчальних занять.
Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Адміністра
тивне та податкове законодавство” — сприяти засвоєнню в повному
обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як осо
бистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає
в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяль
ність.
Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Адміністра
тивне та податкове законодавство” — засвоєння відповідних знань, їх
закріплення та систематизація, а також застосування при виконанні
практичних завдань. Самостійна робота сприяє підготовці студентів
до аудиторних занять.
Зміст самостійної роботи студентів визначається навчальною про
грамою дисципліни та цими методичними матеріалами.
Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни
“Адміністративне та податкове законодавство” є:
1) опрацювання лекційного матеріалу, обов’язкових та додаткових
літературних джерел;
2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостій
ного опрацювання;
3) виконання домашніх завдань;
4) виконання та письмове оформлення задач, схем, порівняльних
таблиць тощо;
5) підготовка до практичних занять;
6) підготовка до різних форм поточного контролю;
7) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблемати
кою;
8) написання реферату за заданою проблематикою;
9) аналітичний розгляд наукової публікації;
10) підготовка контрольної роботи.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти
повинні опрацювати лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст
питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу,
відповідні нормативно-правові акти. Перевірити, чи засвоєно нав
чальний матеріал, допоможуть питання для самоконтролю.


Домашнє завдання виконується з метою закріплення та поглиб
лення теоретичних знань і вмінь з навчального матеріалу, винесеного
на самостійне опрацювання. Поряд із вивченням законодавства до
речно вивчати і аналізувати також практику його реалізації, обста
вини і причини прийняття актів, які вивчаються, відношення до них
практиків і громадськості. Обсяг об’єктів порівняльного вивчення по
винен бути максимально вичерпним. Вивченню підлягають в першу
чергу чинні закони та інші нормативно-правові акти. До кола об’єктів
вивчення можуть входити також відмінені і такі, що фактично втра
тили значення акти, проекти актів з відповідного питання.
Практичні завдання (задачі) мають за мету закріпити теоретич
ні знання і головне — прищепити навички роботи з нормативними
актами. Перш ніж приступити до вирішення задач, що відображають
ситуації, з якими стикаються громадяни під час звернення до органів
соціального захисту, студентам необхідно засвоїти теоретичні поло
ження, пов’язані з окремими питаннями соціального забезпечення.
Практичні завдання необхідно виконувати у письмовому вигляді
з розгорнутим вмотивованим рішенням. При виконанні домашніх
завдань продемонструвати уміння самостійно аналізувати конкрет
ні ситуації, аргументовано відповідати на питання, поставлені в за
дачах, використовуючи відповідні закони та інші нормативні акти.
Відповіді на поставлені в задачах питання  повинні бути повними,
обґрунтованими, необхідно не тільки вказати на можливі порушення
чинного адміністративного й податкового законодавства, а й визна
чити наслідки такого порушення. При цьому необхідно посилатися
на конкретні статті нормативних актів.
Важливим засобом у засвоєнні знань є написання реферату за за
даною проблематикою. Його необхідно починати з власного, добре
продуманого вступу, в якому визначається мета дослідження, з мак
симально можливою точністю встановлюються його межі, визнача
ються методи дослідження. Це нібито перехідний місток до основ
ного дослідження, де має бути відображено практичне і теоретичне
значення теми, насамперед зміст досліджуваної проблеми. Наслідком
проведеного дослідження можуть бути пропозиції щодо оптимізації
адміністративного законодавства. У цьому випадку необхідно дати
чітке обґрунтування того, чому саме таке рішення є єдино правиль
ним.
Робота повинна завершуватись висновками.
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:


• оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває питан
ня теми, винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує
поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання дже
рел, має власний погляд і може його аргументовано доводити;
• оцінка “добре” — загалом рівень знань студентів відповідає
викладеному вище, але мають місце деякі упущення при вико
нанні завдань, винесених на самостійне опрацювання, обґрун
тування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтова
ними доказами;
• оцінка “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на
самостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть,
намагається робити висновки, але при цьому припускається
грубих помилок, матеріал викладає нелогічно і не самостійно;
• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на
поставлене запитання або відповідь неправильна, він не ро
зуміє суті питання, не може зробити висновки.
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ЗМІСТ самостійної роботи
з дисципліни
“АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ПОДАТКОВЕ
ЗАКОНОДАВСТВО”
Змістовий модуль І.	Вчення про адміністративне
законодавство

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система
адміністративного права
Питання для самоконтролю
1. Історичні умови виникнення адміністративного права.
2. Суб’єкти управлінських відносин
3. Внутріапаратні відносини як предмет регулювання адміністра
тивного права.
4. Склад і цілісність адміністративного права.
5. Відмінність адміністративного права від інших галузей права
України.
6. Співвідношення системи галузі адміністративного права і систе
ми адміністративного законодавства.
7. Основні інститути адміністративного права.
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Історія кодифікації адміністративних актів в Україні.
2. Акти управління, їх сутність, значення.


3. Взаємозв’язок державного управління і політичної влади.
4. Принципи державного управління.
Література [1; 21–28; 34; 35; 37; 38; 55; 57; 63; 64]
Тема 2. Форми і методи державного управління
Питання для самоконтролю
1. Поняття методів управління, їх класифікація.
2. Адміністративні методи управління: поняття та основні риси.
3. Поняття економічних методів управління та їх основні риси.
4. Поняття методу переконання, його зміст і роль у державному уп
равлінні.
5. Поняття примусу в державному управлінні.
6. Основні риси правового (легального) примусу в державному уп
равлінні.
7. Види адміністративно-правових форм.
8. Зміна, призупинення та зупинення дії правових актів управ
ління.
9. Види правових актів управління.
10. Адміністративно-правовий договір.
11. Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юри
дичне значення.
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Адміністративно-правові відносини та їх суб’єкти.
2. Порядок реєстрації нормативних актів міністерств і відомств.
3. Відомчі нормативні акти.
4. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративноправових відносин.
Література [22–28; 33; 39; 44; 47; 51; 53; 66]
Тема 3. Органи виконавчої влади як суб’єкти нормотворчості
Питання для самоконтролю
1. Поняття та ознаки державного органу.
2. Визначення органу виконавчої влади та його характерні особли
вості.
3. Правові основи діяльності органів державного управління.
4. Вищі та центральні органи державного управління.
5. Місцеві органи державного управління.


6. Принципи побудови системи органів виконавчої влади
7. Особливості здійснення повноважень виконавчої влади орга
нами місцевого самоврядування.
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Конституційний нагляд за законністю у державному управлінні.
2. Поняття режиму законності в державному управлінні.
3. Система органів, що здійснюють контроль у державному управ
лінні.
4. Методи і форми нагляду за дотриманням законності у сфері дер
жавного управління.
Література [24; 27–29; 31; 33; 34; 48; 71–73]
Тема 4. Способи забезпечення законності в управлінні
Питання для самоконтролю
1. Поняття режиму законності в державному управлінні.
2. Політичні, економічні й організаційні гарантії забезпечення за
конності.
3. Поняття контролю в державному управлінні, його призначення
та види.
4. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням за
конності у державному управлінні.
5. Зміст і форми урядового контролю.
6. Відомчий контроль.
7. Конституційний нагляд: поняття, природа та форми.
8. Прокурорський нагляд.
9. Судовий нагляд.
10. Адміністративний нагляд.
11. Поняття нагляду в державному управлінні та його види.
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Система адміністративних стягнень: поняття та основні ознаки.
2. Поняття адміністративного стягнення.
3. основні й додаткові стягнення.
4. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення.
Література [35; 38; 39; 64; 68; 72; 75; 76]



Тема 5. Адміністративна відповідальність
за законодавством України
Питання для самоконтролю
1. Поняття адміністративної відповідальності та її основні ознаки.
2. Адміністративне правопорушення як підстава для адміністра
тивної відповідальності.
3. Поняття юридичного складу адміністративного правопору
шення.
4. Види вини.
5. Види суб’єктів адміністративної відповідальності.
6. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
7. Особливості адміністративної, правової відповідальності осіб,
що несуть відповідальність за дисциплінарними статутами.
8. Особливості адміністративної відповідальності іноземців.
9. Умови, що виключають притягнення до адміністративної від
повідальності.
10. Система адміністративних стягнень та її характеристика.
11. Стан адміністративної караності.
12. Основні й додаткові стягнення.
13. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопо
рушення.
14. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні
правопорушення.
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Адміністративне провадження: поняття, види, структура.
2. Поняття адміністративного процесу та його особливості.
3. Суб’єкти адміністративного процесу.
4. Стадії адміністративного провадження, їх характеристика.
Література [24; 28; 31; 35; 37; 40; 44; 49; 50]
Змістовий модуль ІІ.	Вчення про податкове
законодавство
Тема 6. Податкове право та його складові
Питання для самоконтролю
1. Податкове право, його сутність.


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Методика розрахунку ставки оподаткування та її зміст.
Суб’єктивне податкове право та його зміст.
Суб’єкти податкових правовідносин.
Податкові закони та їх зміст.
Вимоги до податкових законів.
Ставки оподаткування та їх класифікація за різними ознаками.
Податкові правовідносини та їх характеристика.
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Податкова система держави та принципи її побудови.
2. Прямі податки в Україні та їх характеристика.
3. Класифікація податкових ставок за різними ознаками.
4. Способи сплати податкових платежів та їх характеристика.
Література [2; 5; 15; 19; 20; 79; 81; 82; 84; 90]

Тема 7. Податки, їх функції та класифікація
Питання для самоконтролю
1. Класифікація податків.
2. Сутність податків, їх зміст.
3. Механізм переказування податків.
4. Функції податків, їх характеристика та зміст.
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Податки, їх сутність та історія розвитку в Україні.
2. Непрямі податки в Україні та їх види.
3. Податкове право та його характеристика.
4. Способи сплати податкових платежів та їх зміст.
Література [83; 84; 87–89; 92; 95; 96]
Тема 8. Прямі і непрямі податки — характеристика,
особливості нарахування
Питання для самоконтролю
1. Непрямі податки та їх значення в загальній фінансовій системі
держави.
2. Податок на додану вартість.
3. Податкова декларація та її заповнення.
4. Акцизний збір та його характеристика. Підакцизні товари та їх
визначення.
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5.
6.
7.
8.
9.

Відповідальність платника податку за його сплату.
Прямі податки та їх значення.
Податок на прибуток підприємств та його характеристика.
Податкові пільги.
Прибутковий податок з громадян та його сутність. Порядок
розрахунку цього податку.
10. Шкала прибуткового податку та її зміст.
11. Інші прямі податки.
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Види податкових платежів в Україні та їх характеристика.
2. Податки з юридичних осіб та їх характеристика.
3. Податкові пільги та їх види.
4. Податкова звітність та її особливості в Україні.
Література [2–20; 77; 80; 84; 85; 89; 90; 94; 95]
Тема 9. Порядок та способи сплати податків
Питання для самоконтролю
1. Порядок розрахунку платежів.
2. Кадастровий спосіб сплати, його характеристика.
3. Стягнення податків.
4. Авансовий спосіб сплати податку.
5. Види податкових декларацій та їх характеристика.
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Неоподатковуваний мінімум доходів та його характеристика.
2. Податкова санкція та її характеристика.
3. Податкова квота та її зміст.
4. Податкові пільги та їх види.
Література [7; 10–20; 77; 78; 82; 86; 93]
Тема 10. Податкова політика в інших державах світу
Питання для самоконтролю
1. Податкове законодавство в інших країнах світу та особливості
його застосування.
2. Податкове планування та його характеристика.
3. Види податків, які сплачуються в різних державах.
4. Рівні податкової компетенції та правила визначення податкової
юрисдикції.
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5. Податкові права держави в галузі оподаткування амортизаційної
діяльності.
6. Звітність за податками та права податкових органів у різних краї
нах світу.
7. Визначення фінансових витрат.
8. Податкові пільги та порядок їх застосування в податковій діяль
ності підприємства.
9. Правила та порядок оподаткування доходу (прибутку).
Практичні завдання
Підготуйте реферат на тему:
1. Податок на землю та особливості його розрахунку і сплати.
2. Оподаткування осіб, які працюють за сумісництвом.
3. Оподаткування авторських гонорарів, винагород, доходів від
підприємницької діяльності.
4. Майнові податкові платежі.
Література [78; 83; 87; 90; 95; 96]
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. (із змінами, внесеними згідно із Зако
ном № 2222-1 V(2222-65) від 8 грудня 2004 р.)
2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про фік
сований сільськогосподарський податок” від 3 березня 1999 р. //
Уряд. кур’єр. — 1999.
3. Закон України “Про державну податкову службу в Україні”
від 5 лютого 1998 р. № 83/98-ВР, із змінами та допов. // Уряд,
кур’єр. — 1998. — 14 лют. (№ 30–31).
4. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня
1997 р. №168/97-ВР // Уряд. кур’єр. — 1997. — 8 трав. (№ 8081).
5. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів” від 18 лютого 1997 р.
№ 75/97-ВР, із змінами та допов. // Уряд. кур’єр. — 1997. — 27
берез. (№ 55–56).
6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від
22 травня 1997 р. № 283/97-ВР, із змінами та допов. // Уряд.
кур’єр. — 1997. — 12 черв. (№ 105–106).
12

7. Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р.
№ 77’/97-ВР, із змінами та допов. // Голос України. — 1997. —
25 берез. (№52).
8. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні” від 26 січня 1993 р.
9. Господарський кодекс України.
10. Декрет Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”.
11. Закон України “Про державну податкову службу в Україні”.
12. Закон України “Про Державний реєстр фізичних осіб-платників
податків та інших обов’язкових платежів”.
13. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів”.
14. Закон України “Про податок на додану вартість”.
15. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”.
16. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський по
даток”.
17. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб”.
18. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.
19. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р.
20. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р.
21. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від
21 травня 1997 р.
22. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 p.
23. Закон України “Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р.
24. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 p.
25. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини” від 23 грудня 1997 р.
26. Закон України “Про міліцію”.
27. Закон України “Про Рахункову Палату” від 11 липня 1996 р.
№ 315/96-ВР.
28. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядуван
ня” від 7 червня 2001 р.
29. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження дис
циплінарного Статуту прокуратури України”.
30. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р.
31. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.практ. комент. — К., 1991.
13

32. Кодекс України про адміністративні правопорушення, із змінами
на 20 лютого 2003 р.
33. Кодекс адміністративного судочинства України, із змінами за
станом на 6 липня 2005 р.
34. Митний кодекс України // ВВР України. — 2002. — № 38–39. —
Ст. 288.
35. Цивільний процесуальний кодекс України, із змінами за станом
на 7 березня 2002 р.
36. Указ Президента України “Про зміни в системі центральних
органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р.
37. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження кон
цепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 р.
№ 810/98.
38. Указ Президента України “Про національну програму боротьби з
корупцією” від 10 квітня 1997 p. № 319/97.
39. Указ Президента України “Про Положення про Головне Конт
рольно-ревізійне управління України” від 28 листопада 2000 р.
40. Указ Президента України “Про Положення про державний екс
портний контроль в Україні” від 13 лютого 1998 р.
41. Указ Президента України “Про Положення про Міністерство
внутрішніх справ України” від 17 жовтня 2000 р.
42. Указ Президента України “Про систему центральних органів
виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. № 1572/99.
43. Указ Президента України “Про чергові заходи щодо дальшого
здійснення адміністративної реформи в Україні” від 29 травня
2000 р.
44. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за
додержанням стандартів, норм та правил і відповідальності за їх
порушення” від 8 квітня 1993 р.
45. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Інструкції  з діловодства за зверненнями громадян в органах
державної  влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях гро
мадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації” від 14 квітня
1997 р.
46. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Пра
вил застосування спеціальних засобів при охороні громадського
порядку” від 27 лютого 1991 р. № 49.

14

Додаткова
48. Авер’янов В. Б. Актуальні завдання реформування адміністра
тивного права // Право України. — 1999. — № 8.
49. Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного
права: черговий етап // Право України. — 2000. — № 8.
50. Авер’янов В. Б. Система органів виконавчої влади // Юрид.
вісн. — 1996. — № 1.
51. Административное право зарубежных стран. — М., 1996.
52. Адміністративне право / За ред. В. Б. Авер’янова. — К., 2006.
53. Административное право / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попо
ва. — М., 1999.
54. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. — К.,
1995.
55. Адміністративне право України / За ред. Ю. П. Битяка. — К.,
2004.
56. Бандурка А. М., Тищенко Н. М. Административный процесс. — К.,
2001.
57. Бихрих Д. Н. Административное право России: Учебник. — М.,
2000.
58. Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю //
Право України. — 1998. — № 3. — С. 69–71.
59. Васильев А. С. Административное право Украины (общая часть):
Учеб. пособие. — Xарьков, 2001.
60. Веремеенко И. И. Административно-правовые санкции. — М.,
1975.
61. Весельский К. С., Елисеев Б. П., Кучеров И. И. О системе спе
циальных методов налоговой деятельности // Государство и пра
во. — 2003. — № 4.
62. Горшенев В. М., Шахов И. Г. Контроль как правовая форма
деятельности. — М., 1987.
63. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. — М.,
1987.
64. Гончарук С. Т. Суб’єкти адміністративного права. — К., 1998.
65. Додин Е. В. Административная ответственность в свете Консти
туции Украины // Юрид. вестн. — 1997. — № 3.
66. Педько Ю. С. Адміністративна юстиція і адміністративна юрис
дикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення
// Право України. — 2001. — № 10. — С. 72–75.
15

67. Педько Ю. С. До питання про принципи адміністративної юсти
ції // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської
інтеграції: Зб. наук. пр. — К., 2003. — С. 269—273.
68. Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні:
Монографія. — К., 2003. — 208 с.
69. Педько Ю. С. Функції адміністративної юстиції на сучасному
етапі адміністративно-правової реформи в Україні // Держава і
право. — 2001. — № 12. — С. 229–234.
70. Процесуальные нормы и отношения в советском праве (в “непро
цесуальных” отраслях). — Воронеж, 1985.
71. Прудников А. С., Андриашин X. А. Административно-правовое
обеспечение прав и свобод человека и гражданина. — М., 1998.
72. Сажина В. В. Административная юстиция: к теории и истории
вопроса // Сов. государство. — 1997. — № 2.
73. Студеникина М. С. Что такое административная ответствен
ность. — М., 1999.
74. Сухарева Н. В. Сущность административно-правовых споров //
Юрист. — 1999.
75. Буряковский В. В., Кармазин В. Я., Капамбет С. В., Водолаз
ская О. А. Налоги: Учеб. пособие. — Днепропетровск: Пороги,
1998. — 611 с.
76. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування по
даткової системи // Економіст. — 1998. — № 7–9. — С. 120–123.
77. Глухой В. В., Дольдэ И. В. Налоги: теория і практика. — СПб.:
Спец. лит., 1996. — 285 с.
78. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система
Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 128 с.
79. Джеффри Д. Сакс, Фелипе Лореи Б. Макроэкономика. Глобаль
ный подход. — М.: Дело, 1996. — 224 с.
80. Диканъ Л. В. Налогообложение. — Харьков: Консум, 1996. —
428 с.
81. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение: Пер. с англ. —
М.: ЮНИТИ, 1997. — 375 с.
82. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. —
М., 1999.
83. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Избр.
произведения: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1983. — 518 с.
84. Конрад Ю., Лунина И. Налоговая политика в Украине: подходы и
перспективы //Экономика Украины. — 1996. — № 11.
16

85. Медведев А. Н. Как планировать налоговые платежи: Практ. ру
ководство для предпринимателей. — М.: ИНФРА-М, 1996. —
192 с.
86. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. — М.: Финансы и ста
тистика, 1999. — 352 с.
87. Налоги: Учеб. пособие / Под ред. Д. Г. Черника. — М.: Финансы и
статистика, 1997. — 400 с.
88. Налоги и налоговое право: Учеб. пособие / Под. ред. А. В. Брызгалина. — М.: Аналитика-Пресс, 1997. — 600 с.
89. Петти У. Трактат о налогах // Антология экономической клас
сики: В 2 т. / Предисл. И. А. Столярова. — М., 1993. — Т. 1.
90. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994. — 464 с.
91. Податкова система в Україні: Навч.-метод. посіб. для самост.
вивчення дисципліни / М. Д. Білик, І. А.Золотько. — К.: Вид-во
КНЕУ, 2000.
92. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики нало
гов. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 192 с.
93. Суторма В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава — по
датки — бізнес. — К.: Либідь, 1992. — 328 с.
94. Тургенев Н. Опыт теории налогов. — 3-е изд. — М., 1937.
95. Фінасове право: Підручник / За ред. Л. К. Воронової. — Харків:
Консум, 1998. — 496 с.
96. Черник Д. Г. Налоги в рыночной экономике. — М.: Финансы;
ЮНИТИ, 1997. — 384 с.
97. Юткина Т. Ф. Основы налогообложения. — М., 1995.
98. Юткина Т. Ф. Методические основы налогообложения. — М.,
1995.
99. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. — М., 1999.

17

ЗМІСТ
Пояснювальна записка ........................................................................ 3
Тематичний план дисципліни “Адміністративне та податкове
законодавство”......................................................................................... 5
Зміст самостійної роботи з дисципліни “Адміністративне
та податкове законодавство”............................................................... 6
Список літератури.................................................................................. 12

Відповідальний за випуск  	 А. Д. Вегеренко
Редактор   	
О. м. Коваленко
Комп’ютерне верстання  	
Н. М. Музиченко

Зам. № ВКЦ-3456
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

