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1. Опис навчальної дисципліни  

ПОДАТКОВА СИСТЕМА_ 
(назва)  

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  _________бакалавр____________ 
 

                             

        (бакалавр, спеціаліст, магістр) 
 

                         
 

Напрям підготовки ______-      
 

                            

                (шифр і назва) 
 

                      
 

Спеціальність _072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

                (шифр і назва)  
 

                           
 

Спеціалізація -         
 

Характеристика навчальної дисципліни         
 

Вид                Нормативна 
 

Загальна кількість годин ___150___     
 

                       

Кількість кредитів ECTS ____5____     
 

                      

Кількість змістових модулів ____4____     
 

                      

Курсовий проект (робота) (якщо є в ____________________-____________________   
 

робочому навчальному плані)                (назва)         
 

                            
 

Форма контролю                Іспит 
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 

 денна форма навчання  заочна форма навчання 
 

Рік підготовки ____4___      ___4___   
 

Семестр ____7-8____      ___7-8___   
 

                      

Лекційні заняття  ____56___год.     ___8___год. 
 

                    

Практичні, семінарські заняття  ___41__ год.      ___6____год. 
 

                  

Лабораторні заняття  ___-____год.      ____-____год. 
 

                 

Самостійна робота  __53___год.       136_год. 
 

               

Індивідуальні завдання  __-___год.      ____-____год. 
 

                              

Кількість тижневих аудиторних                             
 

годин для денної форми навчання:  ___3,5_ год.          
 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  _________бакалавр_с.т.___________ 
 

                           

              (бакалавр, спеціаліст, магістр) 
 

                        
 

Напрям підготовки ______-     
 

                           

               (шифр і назва) 
 

                     
 

Спеціальність _072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

               (шифр і назва)  
 

                           
 

Спеціалізація                -       
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Вид               Нормативна 
 

Загальна кількість годин ___180___    
 

                     

Кількість кредитів ECTS ____6____    
 

                     

Кількість змістових модулів ____4____    
 

                     

Курсовий проект (робота) (якщо є в ____________________-____________________  
 

робочому навчальному плані)                (назва) 
 

                          
 

Форма контролю                Іспит 
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 

                      
 

 денна форма навчання      заочна форма навчання 
 

Рік підготовки ____1___   _______  
 

Семестр ____2____     _______  
 

Лекційні заняття  ____30___год.        _____год. 
 

Практичні, семінарські заняття  ___45__ год.        _______год. 
 

Лабораторні заняття  ___-____год.        ____-____год. 
 

                  

Самостійна робота  __105___год.         _год. 
 

Індивідуальні завдання  __-___год.        ____-____год. 
 

                            

Кількість тижневих аудиторних                           
 

годин  для денної форми навчання:  ___5_ год.            
  



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою засвоєння дисципліни є надання студентам освітньої програми 

бакалавр в умовах введення державних освітніх стандартів нового покоління 

знань з організації та функціонування податкової системи в межах податкової 

політики держави.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

 засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та 

податкової політики;  

 ознайомлення з особливостями діяльності державної податкової 

служби України;  

 вивчення організаційних особливостей обліку платників податків;  

 вивчення методики розрахунків основних видів загальнодержавних та 

місцевих податків;  

 розгляд порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та 

фізичними особами;  

 аналіз особливостей та умов перекладання податків;  

 дослідження організації альтернативних систем оподаткування,  

 виявлення умов, мотивів та наслідків ухилення платників від сплати 

податків.  

Предметом навчальної дисципліни є економічні відносини з приводу 

перерозподілу валового внутрішнього продукту й національного доходу для 

створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.  

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

лекційних занять і виконуючи практичні завдання. Найбільш складні питання 

винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також велике 

значення в процесі вивчення та закріплення знань з навчальної дисципліни має 

самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно вимог 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

знати:  

 принципи побудови, функціонування і розвитку податкової системи в 

Україні;  

 економічну сутність оподаткування як складової частини державного 

регулювання економіки;  

 функції податків у ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив на 

кінцеві макроекономічні показники;  

 особливості реалізації державного та корпоративного податкового 

менеджменту та його функцій;  

 визначення елементів податку;  

 організацію податкової служби в Україні  

 основні види загальнодержавних і місцевих податків і зборів;  

 об’єкти оподаткування з загальнодержавних та місцевих податків і 

зборів та порядок їх визначення;  

 порядок проведення податкових розрахунків, складання звітності та 

сплати до бюджету основних видів податків і зборів;  



 права і обов’язки, відповідальність платників податків і зборів;  

вміти:  

 аналізувати наслідки реалізації відповідної податкової політики 

держави;  

 формувати базу оподаткування;  

 розраховувати усі загальнодержавні податки та збори;  

 розраховувати суми податкових зобов’язань з місцевих податків і 

зборів;  

 користуватися нормативно-правовим актами і науковою літературою з 

податкової проблематики;  

 планувати на відповідну дату розмір податків залежно від форм 

оподаткування та коригувати договірні відносини з урахуванням їх податкових 

наслідків;  

 застосовувати отримані знання у професійний діяльності.  

Володіти:  

 навичками самостійного набуття знань щодо аналізу подальших змін 

податкової системи;  

 категоріальним апаратом навчальної дисципліни;  

 методами визначення податкових зобов’язань із загальнодержавних та 

місцевих податків і зборів;  

 нормативно-правовим забезпеченням щодо вирішення питань у 

податковій сфері;  

 підходами щодо обґрунтування рішень з податкової політики на мікро- 

та макрорівнях.  

Отримані знання є необхідними для фахівців з оподаткування, 

планування податків, податкових менеджерів, приватних підприємців, 

керівників малих підприємств.  

При викладанні навчальної дисципліни основна увага приділяється 

досягненню синтезу теорії і практики, що сприяє оволодінню студентами 

певних компетенцій.  

Набуття компетентностей:  

 загальні компетентності (ЗК): здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу;  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; здатність спілкуватися з представниками інших 

професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

 фахові  (спеціальні) компетентності (СК): здатність досліджувати 

тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища; розуміння та 

здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, 



які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють 

засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем; 

здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і 

тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування); 

здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку; 

здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, 

володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування; здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування; здатність формувати та реалізовувати 

комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування; здатність 

обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та брати відповідальність за них; здатність підтримувати 

належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

 



 

2. Програма та структура навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Тема лекційного заняття 1. Економічна сутність податків 

Об’єктивна обумовленість податків. Оподаткування в історичній 

ретроспективі. Еволюція наукових поглядів на податки. Сучасні уявлення про 

сутність податку як економічної категорії. Елементи податку. Форми податків 

та їх класифікація. Функції податків. 

Список рекомендованої літератури 

1. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник. 

- К.: Експерт-Про, 2000. - 492 с. 

2.  Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: 

Підручник / За редакцією В.Д.Базилевича. - 3-тє вид., випр. - К.: Знання, 2006. - 

623 с. 

3. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України. - метод. 

посібник для самост. вивчен. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. –192 с. 

4. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до 

фінансової науки / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та 

наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000 – 654с. 

5. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посібник: Для студ. 

екон. спец. вищих закл. освіти / Українська держ. фінансова академія. - К.: ВАТ 

«Поліграфкнига», 2004. - 447 с. 

6. Грідчіна М.В., Тропіна В.Б. та ін. Податкова система: Навч. посіб. - К.: 

МАУП, 2007. - 160 с. 

7. Д’яконова І. Податки та податкова політика України. - К.: Наукова 

думка, 1997. – 122с. 

 

Тема лекційного заняття 2. Принципи оподаткування та податкові 

відносини 

Принципи оподаткування. Оподаткування та ефективність. Оподаткування 

і справедливість. 

Список рекомендованої літератури 

1. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її 

реформування: Навч. посібник . – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 216с. 

2. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчальний 

посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 184 с. 

3. Дікань Л.В., Воінова Т.С. Податкова система: Навч. посібник / 

Харківський держ. економічний ун-т / Л.М. Сєдова (відп.ред.). - Х.: ХДЕУ, 

2002. - 251 с. 

4. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К. : 

А.С.К., 2003. - 620 с. 

5. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Сучасні проблеми податкової політики: 

Учбов. посібник - Харків: ИД «Інжект», 2006. - 327 с. 



6. Кавторєва Я. Податок з доходів фізичних осіб: від «А» до «Я» / 

Я.Кавторєва, А. Клименко. - Х.: Вид будинок «Фактор», 2004. - 218 с. 

 

Тема лекційного заняття 3. Оптимальне оподаткування 

Концептуальні засади теорії оптимального оподаткування. Оптимальне 

оподаткування доходів. Оптимальне оподаткування капіталу. Оптимальне 

оподаткування товарів. Теорія «другого за оптимальністю». Можливості 

застосування правил оптимального оподаткування. 

Список рекомендованої літератури 

1. Кордюкова И.А., Чернобай А.В. Теоретические и прикладные аспекты 

развития и управления налогообложением / Донецкая гос академия управления. 

- Донецк, 2001. - 124 с. 

2. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика 

реалізації податкової політики. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2005. - 371 с. 

3. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навч. посіб. для 

студ. вищих навч. закл. / Тернопільська академія народного господарства. – Т.: 

Карт–бланш, 2004. – 331 с. 

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

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

5. Куцин М.А. та інш Сучасна теорія та практика оподаткування. Х.: 

Прапор, 2001. – 512 с. 

6. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К.: МАУП, 

2003. – 223 с. 

7. Литвиненко Я.В. Тропіна В.Б. Податкова система. Методичні вказівки і 

завдання для самостійного вивчення дисципліни. – К.: МАУП, 2006. – 120 с. 

8. Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. Податки на споживання в 

економіці України. – К.: Знання, 2005. – 335 с. 

 

Тема лекційного заняття 4. Податкове навантаження і розподіл 

податків 

Податкове навантаження і  оподаткування економіки. Перекладання 

податків. 

Список рекомендованої літератури 

1. Мала українсько-російська енциклопедія з податків: Підприємництво. 

Економіка. Митниця. Податки. Фінанси. Банки. Право / В.Жадько (упоряд). – 

К.: ПП «Павлушка», 2000. – 736 с.  

2. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – 

Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 362 с. 

3. Налоги. Словарь-справочник. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 240с. 

4. Опарин В.М. Проблемы гармонизации налоговой системы Украины. 

Налогоообложение: проблемы науки и практики, – Харьков: Инжект, 2007. – 

231 с. 

5. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Нав. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. М.Я.Азарова. – К.: ДІЯ, 2000. – 320 с. 



6.  Податкова система: Навч. посіб. / М.В.Грідчіна, В.Б.Тропіна та ін. – 

К.: МАУП, 2007. – 160 с. 

7. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Лютий І. 

О.,  Демиденко Л. М., Романюк М. В.  та ін.]; За ред. І. О. Лютого. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 456 с. 

 

Тема лекційного заняття 5. Уникнення податків та ухилення від 

сплати податків 

Економічна теорія про проблему ухилення від податків. Фактори ухилення 

від сплати податків. Способи уникнення податків та ухилення від податків. 

Можливості ухилення від сплати різних видів податків. 

Список рекомендованої літератури 

1. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 256 с. 

2. Рудяк Ю. Как облагаются выплаты работникам: налог с доходов физ 

лиц, взносы на пенсионное и социальное страхование / Ю.Рудяк, М. Пустовит. 

– 2 изд, перераб и доп. – Х.: Изд–й дом «Фактор», 2004. – 216 с. 

3. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду 

/ Соколовська А.М., Єфименко Т.І. Луніна І.О., Зятковський В.І, Тропіна В.Б.та 

ін. – К.: НДФІ, 2006. – 320 с. 

4. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія та практика 

становлення. – К. : Знання-Прес, 2004. – 454 с. 

5. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика 

становлення. – К.: НДФІ, 2001. – 372 с. 

6.  Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. – М.: Финансы. ЮНИТИ, 

1997. – 384 с. 

7. Черник Д.Г., Починок А.П., Морозов В.П. Основы налоговой системы: 

Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва.: ЮНИТИ – ДАНА, 

2000. – 511 с. 

8. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. – 

Київ, 2000. – 218 с. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКІВ ТА 

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Тема лекційного заняття 6. Податкова система та основи її організації 

Поняття податкової системи держави. Вимоги до побудови податкової 

системи. Принципи побудови податкової системи. Склад податкової системи 

України. 

Список рекомендованої літератури 

1. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України. – метод. 

посібник для самост. вивчен. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. –192 с. 

2. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до 

фінансової науки / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та 

наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000 – 654с. 



3. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посібник: Для студ. 

екон. спец. вищих закл. освіти / Українська держ. фінансова академія. – К.: ВАТ 

«Поліграфкнига», 2004. – 447 с. 

4. Грідчіна М.В., Тропіна В.Б. та ін. Податкова система: Навч. посіб. – К.: 

МАУП, 2007. – 160 с. 

5. Д’яконова І. Податки та податкова політика України. – К.: Наукова 

думка, 1997. – 122с. 

6. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

 

Тема лекційного заняття 7. Податкова політика та податковий 

механізм 

Поняття податкової політики. Принципи формування податкової політики 

та напрями реалізації. Державна податкова політика України. Податкове 

регулювання розвитку економіки. 

Поняття податкового механізму та його складові. Механізм обчислення 

податкової бази. Механізм обчислення та сплати податків. Податкові пільги та 

податкові санкції. 

Список рекомендованої літератури 

1. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184 с. 

2. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К. : 

А.С.К., 2003. – 620 с. 

3. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Сучасні проблеми податкової політики: 

Учбов. посібник – Харків: ИД «Інжект», 2006. – 327 с. 

4.  Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика 

реалізації податкової політики. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2005. – 371 с. 

5. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

6.  Куцин М.А. та інші. Сучасна теорія та практика оподаткування. Х.: 

Прапор, 2001. – 512 с. 

7. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К.: МАУП, 

2003. – 223 с. 

8.  Литвиненко Я.В. Тропіна В.Б. Податкова система. Методичні вказівки 

і завдання для самостійного вивчення дисципліни. – К.: МАУП, 2006. – 120 с. 

9.  Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. Податки на споживання в 

економіці України. – К.: Знання, 2005. – 335 с. 

 

Тема лекційного заняття 8. Організація податкової служби та 

податкової роботи 

Історія створення, склад і структура державної фіскальної служби 

України. Завдання органів державної фіскальної служби. Функції органів 

державної фіскальної служби України. Права органів державної фіскальної 

служби. Контрольно-перевірочна робота контролюючих органів. 

Відповідальність платників податків. 

http://www.rada.gov.ua/
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Список рекомендованої літератури 

1. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія та практика 

становлення. – К. : Знання-Прес, 2004. – 454 с. 

2. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. – 

Київ, 2000. – 218 с. 

3. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р.№ 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Непряме оподаткування 

 

Тема лекційного заняття 9. Акцизний податок 

Економічна сутність акцизного податку. Законодавча і нормативна база 

оподаткування. Особливості застосування акцизного податку в Україні.  

Платники. Об’єкт оподаткування. Перелік підакцизних товарів. Ставки 

акцизного податку. Порядок визначення сум акцизного податку. Строки та 

порядок сплати. Строки подання звітності.  

Особливості оподаткування операцій з імпорту підакцизних товарів. 

Акцизний податок в операціях з переробки давальницької сировини. 

Організація i податкове забезпечення транзиту підакцизних товарів. 

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Застосування марок акцизного збору.  

Механізм застосування пільг для юридичних та фізичних осіб з акцизного 

податку. 

Список рекомендованої літератури 

1. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до 

фінансової науки / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та 

наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000 – 654с. 

2. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

3. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. – 

Київ, 2000. – 218 с. 

 

Тема лекційного заняття 10. Мито 

Мито як джерело доходів бюджету і як засіб регулювання зовнішньо-

економічної діяльності. Митна політика. Законодавча і нормативна база 

оподаткування.  

Об’єкти оподаткування. Поняття митної вартості товарів і методи її 

визначення. Експортне та імпортне мито. Антидемпінгове, компенсаційне й 

спеціальне мито. Платники мита. Види ставок мита (звичайні, пільгові, 

преференційні) та механізм їх застосування. Справляння мита та порядок його 

перерахування до бюджету. Пільги. 

Список рекомендованої літератури 

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495–17 

1. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5.02.1992р. № 2097-ХІІ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 
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Тема лекційного заняття 11. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість і його роль у формуванні доходної 

частини бюджету. Законодавча і нормативна база оподаткування.  

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників 

податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування. Операції, що не є об’єктом 

оподаткування. Особливості визначення бази оподаткування. Ставки податку 

на додану вартість. Види операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою.  

Податковий облік з ПДВ. Податкові зобов’язання і податковий кредит. 

Умови, що визначають право платника на податковий кредит. Податкова 

накладна. Реєстр податкових накладних. Визначення дат виникнення 

податкових зобов’язань і права на податковий кредит.  

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету або 

відшкодуванню з бюджету. Податкові періоди. Строки подання податкової 

декларації та розрахунків з бюджетом. Система пільг з податку на додану 

вартість. 

Список рекомендованої літератури 

1. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посібник: Для студ. 

екон. спец. вищих закл. освіти / Українська держ. фінансова академія. – К.: ВАТ 

«Поліграфкнига», 2004. – 447 с. 

2. Грідчіна М.В., Тропіна В.Б. та ін. Податкова система: Навч. посіб. – К.: 

МАУП, 2007. – 160 с. 

3. Д’яконова І. Податки та податкова політика України. – К.: Наукова 

думка, 1997. – 122с. 

4. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. 

Пряме оподаткування 

 

Тема лекційного заняття 12. Податок на прибуток підприємств 

Корпоративне оподаткування та його роль у формування доходів 

держави. Особливості оподаткування прибутку підприємств. Платники податку 

на прибуток підприємств. Ставки податку. Об’єкт оподаткування. Порядок 

розрахунку оподатковуваного прибутку.  

Формування доходів звітного періоду, їх склад і визначення. Порядок 

коригування доходів звітного періоду. Формування витрат звітного періоду та 

їх склад. Види витрат, які не входять до складу витрат звітного періоду. Дата 

визнання доходів і витрат звітного періоду.  

Амортизація основних засобів. Класифікація основних засобів за 

групами. Механізм застосування методів амортизації. Особливості амортизації 

нематеріальних активів.  

Оподаткування операцій особливого виду. Пільги щодо податку на 

прибуток підприємств. Строки сплати податку та подання звітності 

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


Список рекомендованої літератури 

1. Куцин М.А. Сучасна теорія та практика оподаткування. Х.: Прапор, 

2001. – 512 с. 

2. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К.: МАУП, 

2003. – 223 с. 

3. Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. Податки на споживання в 

економіці України. – К.: Знання, 2005. — 335 с. 

4. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

 

Тема лекційного заняття 13. Оподаткування доходів фізичних осіб 

Причини поширення податку та його роль у формуванні доходів держави. 

Визначення доходів фізичних осіб. Платники податку. Визначення об'єктів 

оподаткування та ставки. Особливості застосування податкової соціальної 

пільги. Податкова знижка в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Порядок 

нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Особливості 

нарахування та сплати окремих видів доходів.  

Особливості оподаткування доходів від підприємницької діяльності. 

Визначення чистого доходу. Витрати, зв’язані з підприємницькою діяльністю. 

Ставки податку. Порядок сплати податку до бюджету. 

Список рекомендованої літератури 

1. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184 с. 

2. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К. : 

А.С.К., 2003. – 620 с. 

3. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Сучасні проблеми податкової політики: 

Учбов. посібник – Харків: ИД «Інжект», 2006. – 327 с. 

4. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

 

Тема лекційного заняття 14. Екологічний податок 

Сутність екологічного оподаткування. Платники екологічного податку. 

Об’єкт та база оподаткування екологічного податку. Порядок обчислення 

екологічного податку. Порядок подання податкової звітності та сплати податку. 

Список рекомендованої літератури 

1. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184 с. 

2. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К. : 

А.С.К., 2003. – 620 с. 

3. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Сучасні проблеми податкової політики: 

Учбов. посібник – Харків: ИД «Інжект», 2006. – 327 с. 

4. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 
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Тема лекційного заняття 15. Рентна плата 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин. Рентна плата за користування радіочастотним 

ресурсом України. Рентна плата за спеціальне використання води. Рентна плата 

за спеціальне використання лісових ресурсів. Рентна плата за транспортування 

нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами 

природного газу та аміаку територією України. Подання декларації і строки 

сплати рентної плати. 

Список рекомендованої літератури 

1. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184 с. 

2. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К. : 

А.С.К., 2003. – 620 с. 

3. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Сучасні проблеми податкової політики: 

Учбов. посібник – Харків: ИД «Інжект», 2006. – 327 с. 

4. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

 

Тема лекційного заняття 16. Податок на майно 

Сутність та необхідність майнового оподаткування. Склад податку на 

майно. Плата за землю. Форми плати за землю. Суб’єкти плати за землю. 

Об’єкт оподаткування. Ставки плати за землю. Поняття вартісної оцінки землі. 

Порядок розрахунку і терміни сплати. Характеристика елементів транспортного 

податку. Суб’єкти оподаткування. Порядок розрахунку і терміни сплати 

податку юридичними та фізичними особами. Економічна сутність та значення 

місцевих податків: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Список рекомендованої літератури 

1. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

 

Тема лекційного заняття 17. Місцеві збори 

Економічна сутність та значення місцевих зборів: збір за місця для 

паркування транспортних засобів; туристичний збір. Суб’єкти і об’єкти 

оподаткування. Податкові ставки. Механізм обчислення та строки сплати 

місцевих зборів. 

Список рекомендованої літератури 

1. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

 

Тема лекційного заняття 18. Спрощена система оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва 

Поняття єдиного податку. Платники єдиного податку. Ставки єдиного 

податку та порядок його сплати. 

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


Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 

Законодавча і нормативна база оподаткування.  

Визначення суб’єктів малого підприємництва. Порядок переходу на 

роботу за спрощеною системою оподаткування суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

Платники єдиного податку. Ставки єдиного податку для юридичних осіб. 

Об’єкт і база оподаткування. Ставки єдиного податку для фізичних осіб. 

Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок.  

Строки сплати єдиного податку до бюджету. Порядок та строки подання 

звітності суб’єктами малого підприємництва. 

Передумови введення фіксованого сільськогосподарського податку та 

його особливості.  

Платники єдиного податку 4 групи. Об’єкт оподаткування. Ставки 

податку. Порядок нарахування та сплати єдиного податку 4 групи. 

Список рекомендованої літератури 

1. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу – // www.rada.gov.ua 

2. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / 

Соколовська А.М., Єфименко Т.І. Луніна І.О., Зятковський В.І, Тропіна В.Б.та 

ін. – К.: НДФІ, 2006. – 320 с. 

3. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія та практика 

становлення. –  К. : Знання-Прес, 2004. – 454 с. 
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ОС бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

тижні усього 
у тому числі 

усього 
 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Загальні основи оподаткування 

Тема 1. Економічна 

сутність податків 1-2 9 4 2   3 7,5 0,5    7 

Тема 2. Принципи 

оподаткування та 

податкові відносини 3-4 8 4 1   3 7,5 0,5    7 

Тема 3. Оптимальне 

оподаткування 5 5 2 1   2 7     7 

Тема 4. Податкове 

навантаження і розподіл 

податків 6 6 2 1   3 7     7 

Тема 5. Уникнення 

податків та ухилення від 

сплати податків 7 6 2 1   3 7     7 

Разом за змістовим 

модулем 1  34 14 6   14 36 1    35 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи податків та податкової системи 

Тема 1. Податкова 

система та основи її 

організації 8 6 2 1   3 7,5 0,5    7 

Тема 2. Податкова 

політика і податковий 

механізм 9 6 2 1   3 7,5 0,5    7 

Тема 3. Організація 

податкової служби та 

податкової роботи 10-11 8 4 1   3 7     7 

Разом за змістовим 

модулем 2  20 8 3   9 23 1    21 

Змістовний модуль 3. Непряме оподаткування 

Тема 1. Акцизний податок 12-13 12 4 4   4 8,5 – 0,5   8 

Тема 2. Мито 14-15 10 4 2   4 8 –    8 

Тема 3. Податок на 

додану вартість 1-3 16 6 6   4 11,5 2 1,5   8 

Разом за змістовим 

модулем 3  38 12 12   12 28 2 2   24 

Змістовний модуль 4. Пряме оподаткування 

Тема 1. Податок на 

прибуток підприємств 4-7 16 6 6   4 12 2 2   8 

Тема 2. Оподаткування 

доходів фізичних осіб 8-10 16 6 6   4 12 2 2   8 

Тема 3. Екологічний 

податок 11 4 1 1   2 8 -    8 

Тема 4. Рентна плата 12 6 2 2   2 8 -    8 

Тема 5. Податок на 

майно 13 6 2 2   2 8 –    8 

Тема 6. Місцеві збори 14 4 1 1   2 8 -    8 

Тема 7. Спрощена 

система оподаткування 

суб’єктів малого 15 6 2 2   2 8 –    8 



підприємництва 
Разом за змістовим 

модулем 4  58 20 20   18 64 4 4   56 

Усього годин  28 150 56 41   53 150 8 6   136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОС бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування 1 ст. 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

тижні усього 
у тому числі 

усього 
 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Загальні основи оподаткування 

Тема 1. Економічна 

сутність податків 1 12 2 2   8       

Тема 2. Принципи 

оподаткування та податкові 

відносини 1 8 1 1   6       

Тема 3. Оптимальне 

оподаткування 2 8 1 1   6       

Тема 4. Податкове 

навантаження і розподіл 

податків 2 8 1 1   6       

Тема 5. Уникнення 

податків та ухилення від 

сплати податків 3 8 1 1   6       

Разом за змістовим 

модулем 1  44 6 6   32       

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи податків та податкової системи 

Тема 1. Податкова система 

та основи її організації 4 9 2 1   6       

Тема 2. Податкова політика 

і податковий механізм 5 8 1 1   6       

Тема 3. Організація 

податкової служби та 

податкової роботи 6 9 1 2   6       

Разом за змістовим 

модулем 2  26 4 4   18       

Змістовний модуль 3. Непряме оподаткування 

Тема 1. Акцизний податок 7 12 2 4   6       

Тема 2. Мито 8 10 1 3   6       

Тема 3. Податок на додану 

вартість 9 16 4 6   6       

Разом за змістовим 

модулем 3  38 7 13   18       

Змістовний модуль 4. Пряме оподаткування 

Тема 1. Податок на 

прибуток підприємств 10 18 4 6   8       

Тема 2. Оподаткування 

доходів фізичних осіб 11 18 4 6   8       

Тема 3. Екологічний 

податок 12 7 1 2   4       

Тема 4. Рентна плата 12 7 1 2   4       

Тема 5. Податок на 

майно 13 7 1 2   4       

Тема 6. Місцеві збори 14 7 1 2   4       

Тема 7. Спрощена 

система оподаткування 

суб’єктів малого 

підприємництва 15 8 1 2   5       



 

4. Теми семінарських занять(не передбачені) 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Економічна сутність податків 

План 

1. Оподаткування в історичній ретроспективі 

2. Еволюція наукових поглядів на податки 

3. Сучасні уявлення про сутність податку як економічної категорії 

4. Елементи податку 

5. Форми податків та їх класифікація 

6. Функції податків 

2/2 

2 Принципи оподаткування та податкові відносини 

План 

1. Принципи оподаткування  

2. Оподаткування та ефективність 

3. Оподаткування і справедливість 

1/1 

3 Оптимальне оподаткування 

План 

1. Концептуальні засади теорії оптимального оподаткування 

2. Оптимальне оподаткування доходів 

3. Оптимальне оподаткування капіталу 

4. Оптимальне оподаткування товарів 

5. Теорія „другого за оптимальністю” 

6. Можливості застосування правил оптимального оподаткування 

підприємницької діяльності 

1/1 

4 Податкове навантаження і розподіл податків 

План 

1. Податкове навантаження і загальний рівень оподаткування 

економіки 

2. Перекладання податків 

1/1 

5 Уникнення податків та ухилення від сплати податків 

План 

1. Економічна теорія про проблему ухилення від податків 

2. Фактори ухилення від сплати податків 

3. Способи уникнення податків та ухилення від податків 

4. Можливості ухилення від сплати різних видів податків 

1/1 

6 Податкова система та основи її організації 

План 

1. Поняття податкової системи держави 

2. Вимоги до побудови податкової системи 

3. Принципи побудови податкової системи 

4. Склад податкової системи України 

1/1 

7 Податкова політика і податковий механізм 1/1 

Разом за змістовим 

модулем 4  72 13 22   37       

Усього годин   180 30 45   105       



План 

1. Поняття податкової політики 

2. Принципи формування податкової політики та напрями реалізації 

3. Державна податкова політика України 

4. Податкове регулювання розвитку економіки 

5. Поняття податкового механізму та його складові 

6. Механізм обчислення податкової бази 

7. Механізм обчислення та сплати податків 

8. Податкові пільги та податкові санкції 

8 Організація податкової служби та податкової роботи 

План 

1. Історія створення, склад і структура державної податкової служби 

України 

2. Завдання органів державної податкової служби 

3. Функції органів державної податкової служби України 

4. Права органів державної податкової служби 

5. Контрольно–перевірочна робота податкових органів 

6. Відповідальність платників податків 

1/2 

9 Акцизний податок 

План 

1. Теоретичні засади справляння специфічних акцизів 

2. Платники акцизного податку 

3. Об’єкт оподаткування 

4. Обчислення акцизного податку 

5. Звітність з акцизного податку та його сплата 

6. Звільнення від сплати акцизного податку 

7. Гармонізація системи акцизного оподаткування у країнах ЄС 

4/4 

10 Мито 

План 

1. Теоретичні основи митного оподаткування 

2. Поняття мита 

3. Порядок сплати мита  

4. Порядок визначення митної вартості 

2/3 

11 Податок на додану вартість 

План 

1. Економічна сутність та форми податку на додану вартість 

2. Суб’єкти та об’єкт оподаткування 

3. Операції, що не є об’єктом оподаткування 

4. База оподаткування 

5. Операції, що звільнені від оподаткування 

6. Ставки податку 

7. Порядок обчислення і сплати податку 

8. Податкова накладна 

9. Порядок бюджетного відшкодування ПДВ 

6/6 

12 Податок на прибуток підприємств 

План 

1. Корпоративне оподаткування та його роль у формування доходів 

держави 

2. Платники податку 

3. Об’єкт оподаткування 

4. Амортизація 

5. Ставки податку, податковий період, врахування від’ємного 

значення об’єкта оподаткування у результатах наступних податкових 

періодів. 

6/6 

13 Оподаткування доходів фізичних осіб 6/6 



План 

1. Причини поширення податку та його роль у формуванні доходів 

держави 

2. Платники податку та об'єкт оподаткування 

3. Податкова знижка 

4. Податкова соціальна пільга 

5. Ставки податку 

6. Порядок нарахування утримання та сплати податку 

7. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності 
14 Екологічний податок 

План 

1. Сутність та передумови екологічного оподаткування 

2. Платники оподаткування 

3. Об’єкт оподаткування 

4. Ставки податку 

5. Порядок нарахування та сплати податку 

1/2 

15 Рентна плата  

План 

1. Види рентних платежів 

2. Платники, об'єкти, база та ставки плати рентної плати.  

3. Вплив плати за ресурси на їх економічне та раціональне 

використання.  
3. Особливості рентних платежів  

2/2 

16 Податок на майно 

План 

1. Сутність майнового оподаткування та історія його впровадження 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

3. Земельний податок і орендна плата 

4. Транспортний податок 

2/2 

17 Місцеві податки і збори 

План 

1. Характеристика місцевих зборів.  
2. Особливості сплати місцевих зборів  

3. Місцеве оподаткування як основа формування фінансової спроможності 

територій 

1/2 

18 Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 

План 

1. Поняття єдиного податку 

2. Платники єдиного податку 

3. Ставки єдиного податку та порядок його сплати 

2/2 

 

6. Теми лабораторних занять (не передбачені) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   
 

 

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентами 
1. Історичні аспекти виникнення й розвитку податків. 

2. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу). 



3. Функції та елементи податків. 

4. Класифікація податків. 

5. Поняття податкової політики. 

6. Місце та роль податкової політики в державному регулюванні економіки. 

7. Фактори, які визначають напрям та характер податкової політики. 

8. Поняття податкової системи і вимоги до неї. 

9. Принципи побудови системи оподаткування. 

10. Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави. 

11. Поняття податкового менеджменту. 

12. Державний податковий менеджмент. 

13. Корпоративний податковий менеджмент. 

14. Відповідальність платників податків за порушення податкового 

законодавства. 

15. Структура державної фіскальної служби України. 

17. Функції та завдання Державної податкової служби України. 

18. Права контролюючих органів. 

19. Обов'язки та відповідальність посадових осіб контролюючих органів. 

20. Види податкових правопорушень. 

21. Просте та складне перекладання податків. 

22. Сутність податку на додану вартість і його роль у формуванні доходної 

частини бюджету. 

23. Платники податку на додану вартість. 

24. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість. 

25. Об'єкт оподаткування ПДВ. 

26. Особливості визначення бази оподаткування ПДВ. 

27. Ставки податку на додану вартість. 

28. Податкові зобов'язання і податковий кредит з ПДВ. 

29. Податкова накладна. Реєстр податкових накладних. 

30. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або 

відшкодуванню з бюджету. 

31. Строки подання податкової декларації та розрахунків з бюджетом. 

32. Механізм бюджетного і експортного відшкодування податку з Державного 

бюджету України. 

33. Економічна сутність акцизного податку. 

34. Платники та об'єкт оподаткування акцизним податком. 

35. Перелік підакцизних товарів. 

36. Ставки акцизного податку. 

37. Застосування марок акцизного податку. 

38. Пільги для юридичних та фізичних осіб з акцизного податку. 

39. Особливості визначення бази оподаткування з акцизного податку. 

40. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

41. Об'єкти оподаткування митом. 

42. Поняття митної вартості товарів і методи її визначення. 

43. Платники мита. 

44. Види ставок мита. 

45. Принципи оподаткування прибутку підприємств. 

46. Платники податку на прибуток підприємств. 

47. Ставки податку на прибуток підприємств. 

48. Порядок розрахунку оподатковуваного прибутку. 

49. Доходи звітного періоду, складові та особливості визначення. 

50. Витрати звітного періоду, їх склад і особливості формування. 

51. Амортизація основних засобів. 



52. Класифікація основних засобів за групами. 

53. Механізм застосування методів амортизації. 

54. Пільги щодо податку на прибуток підприємств. 

55. Строки сплати податку на прибуток підприємств та подання звітності. 

56. Організаційні аспекти звільнення від оподаткування податком на прибуток 

підприємств. 

57. Платники податку на доходи фізичних осіб. 

58. Податкові соціальні пільги. 

59. Податкова знижка в оподаткуванні доходів фізичних осіб. 

60. Особливості оподаткування доходів від підприємницької діяльності. 

61. Декларування доходів. 

62. Рентна плата. Види рентної плати. 

63. Рентна плата за спеціальне використання води. 

64. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 

65. Сутність та значення податку на землю. 

66. Особливості застосування пільгового оподаткування щодо земельного 

податку. 

67. Порядок розрахунку плати за землю. 

68. Пільги зі сплати плати за землю для юридичних осіб. 

69. Екологічний податок. 

70. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. 

71. Особливості оподаткування страхувальників. 

72. Особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій. 

73. Особливості оподаткування нерезидентів. 

74. Особливості функціонування акцизних складів. 

75. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого 

майна. 

76. Порядок розрахунку рентної плати за спеціальне використання лісних 

ресурсів. 

77. Роль та значення рентних платежів у державному регулюванні економіки. 

78. Напрями подальшого реформування єдиного податку з фізичних і 

юридичних осіб. 

79. Способи ухилення від сплати податків. 

80. Відмінність законних та незаконних методів мінімізації податкових 

зобов'язань платника податків. 
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Екзаменаційні запитання 

1. Сутність податку як економічної категорії. Елементи податку та їх характеристика. 

2. Економічна сутність акцизного податку. Перелік підакцизних товарів. Платники та об’єкт 

оподаткування. Ставки акцизного податку та порядок визначення бази оподаткування. 

 

Тестові завдання  

1. Визначити функції податків за їх змістом: 

1. Сутність....................полягає в мобілізації коштів у розпорядження держави та формуванні 

централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання функцій держави. Вона 

реалізується через розподіл частини валового внутрішнього продукту.  

2. Сутність .......................полягає у свідомому використанні податків у цілях регулювання 

економічних відносин у суспільстві для формування суспільно-бажаних темпів розвитку економіки 

та її структури. При цьому використовується весь арсенал податкових інструментів: від самого 

факту запровадження певного податку, до змін його елементів та механізму.  

3. Сутність ............................ проявляється у врахуванні в податковому механізмі соціальних аспектів 

життєдіяльності платників податків. Конкретними механізмами реалізації функції є встановлення 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та різного роду пільг соціального характеру, які 

покликані зменшити податкове навантаження на окремих платників податків, що знаходяться у 

скрутних життєвих умовах. 

 

2. Сучасна фінансова наука, узагальнюючи нормативні принципи оподаткування, поділяє їх 

на такі групи: 

1 1) фіскальні; 2) політичні; 3) соціальні; 4) технічні. 

2 1) соціальні; 2) політико-економічні; 3) управлінські; 4) організаційно-технічні. 

3 1) фіскальні; 2) політико-економічні; 3) соціально-управлінські; 4) організаційно-технічні. 

4 1) фіскальні; 2) політико-економічні; 3) соціально-етичні; 4) організаційно-технічні. 

 

3. Вставте пропущене поняття: 

………… – це процес повного або часткового перерозподілу сплати податків між різними 

суб’єктами оподаткування, між якими існують господарські та економічні взаємовідносини. 

 

4. Адвалерне мито – це: 

1 Мито, яке застосовується до товарів, щодо яких встановлено факти їх імпорту за демпінговими 

цінами. 

2 Мито, яке визначає фіксовану суму, що стягується з одиниці виміру певного товару. 

3 Мито, яке обчислюється у відсотках до митної вартості товарів. 

4 Мито, яке регулює зовнішньоторговельні відносини щодо товарів сезонного характеру, 

насамперед, сільськогосподарської продукції. 

5 Мито, яке встановлюється законодавчими документами конкретної країни без урахування 

наявності двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іншими країнами стосовно 

зовнішньоторговельних відносин. 

 

5. Вставити відповідність: 

1. Об’єктами оподаткування 

акцизним податком є операції 

з: 

А. Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) 

Б. Вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) 



платником податку за межі митної території України 

2. Операції з підакцизними 

товарами, які не підлягають 

оподаткуванню: 

В. Ввезення на митну територію України раніше експортованих 

підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що 

перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни 

імпортера, для їх повернення експортеру 

Г. Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію 

України 

 

6. Прибуток до оподаткування згідно з ПКУ визначають: 

1 як різницю між виручкою від реалізації та витратами виробництва 

2 як різницю між сумою скоригованого валового доходу та сумою валових витрат та 

амортизаційних відрахувань 

3 шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці 

4 як різницю між сумою доходів звітного періоду та собівартістю реалізованих товарів, виконаних 

робіт, наданих послуг, інших витрат звітного податкового періоду 

 

7. Виручка від реалізації товарів та послуг ТОВ «Урожай» за 2018 р. склала 36 840 тис грн, з 

яких виручка від реалізації сільськогосподарської продукції – 28 720 тис грн. Дане 

сільгосппідприємство має у власності сільгоспугіддя в межах одного органу місцевого 

самоврядування: орні землі – 4 850 га (нормативна грошова оцінка 1-го га – 31550 грн). Яка 

сума єдиного податку повинна бути сплачена за І квартал 2019 р.? 

1 Підприємство не відповідає критеріям платника єдиного податку 4 групи 

2 106001,88 грн 

3 136185,57грн 

4 145366,63 грн 

 

8. Первісна вартість придбаних основних засобів становить 100000 грн, а термін їх корисної 

експлуатації дорівнює 5 років. Очікується, що дані основні засоби матимуть ліквідаційну 

вартість 7000 грн. Використовуючи метод зменшення залишкової вартості провести 

розрахунок суми накопиченої амортизації за 3 роки. Довідково = 0,5875 

1 41 250 грн 

2 65 484 грн 

3 79 722 грн 

4 9 300 грн 

 

9. Фізична особа протягом року отримала такі доходи: процентний дохід по депозитному 

вкладу у банку – 10000 грн, виграш в державну грошову лотерею – 5000 грн, дохід від продажу 

квартири, отриманої у 2017 р. в спадок – 450000 грн, грошові кошти, отримані в подарунок від 

батьків – 300000 грн. Сума податку на доходи фізичних осіб в цьому випадку складе: 

1 750,00 грн 

2 0,00 грн 

3 2700,00 грн 

4 25250,00 грн 

 

10. Обсяг реалізації продукції на експорт – 2 800 000 грн (без ПДВ). У тому ж звітному періоді 

підприємством було здійснено наступні операції: заправлено літак, що виконує міжнародні 

рейси з перевезення пасажирів  – 800 000 грн (без ПДВ); здійснено обов'язкові відрахування 

від заробітної плати працівників – 40 000 грн (без ПДВ); нараховано та виплачено заробітну 

плату робітникам підприємства  –  100 000 грн (без ПДВ); реалізовано товарів на території 

України на суму 600 000 грн (без ПДВ). Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету 

або до відшкодування з бюджету. 

1 Сплата – 636 000 грн 

2 Відшкодування – 120 000 грн 



3 Сплата – 120 000 грн 

4 Відшкодування – 636 000 грн 
 



8. Методи навчання 

При викладанні дисципліни передбачено застосування активних і 

інтерактивних методів навчання – проблемних та міні–лекцій, семінарів у 

активній формі, розгляд кейсів, ділові ігри. Основні відмінності активних 

та інтерактивних методів навчання від традиційних визначаються не 

тільки методикою і технікою викладання, але і високою ефективністю 

навчального процесу, який виявляється в: високій мотивації студентів; 

закріпленні теоретичних знань на практиці; підвищенні самосвідомості 

студентів; виробленню здатності ухвалювати самостійні рішення, 

здібності до колективних рішень; виробленню здібності до соціальної 

інтеграції; придбанні навичок вирішення конфліктів у податковій сфері; 

розвитку здібності до компромісів.  

Види навчальних технологій, які використовуються для активізації 

процесу навчання, наведено в таблиці.  

 

Використання навчальних технологій для активізації процесу 

навчання 

Методики активізації процесу навчання 
Практичне застосування навчальних 

технологій 

Проблемні лекції – спрямовані на 

розвиток логічного мислення студентів 

і характеризуються виділенням 

головних висновків з питань, що 

розглядаються. Під час лекцій 

студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, яка 

відіграє активізуючу роль, примушує 

студентів сконцентруватися і почати 

активно мислити в пошуках правильної 

відповіді 

Проблемна лекція з питання: "Історичні 

аспекти виникнення й розвитку податків" (за 

темою 1) 

Проблемна лекція з питання: "Податкова 

система як засіб реалізації податкової 

політики держави" (за темою 7) 

Проблемна лекція з питання: "Сутність 

податку на додану вартість і його роль у 

формуванні доходної частини бюджету" (за 

темою 11) 

Проблемна лекція з питання: "Економічна 

сутність акцизного податку" (за темою 9) 

Проблемна лекція з питання: "Принципи 

оподаткування прибутку підприємств" (за 

темою 12) 

Міні–лекції – характеризуються 

значною ємністю, складністю логічних 

побудов, образів, доказів та 

узагальнень  

Міні–лекція з питання: "Принципи побудови 

податкової системи України: аналіз та 

проблеми" (за темою 2) 

Міні–лекція з питання "Сучасний стан 

розвитку державної податкової служби 

України" (за темою 8) 

Міні–лекція з питання: "Мито як джерело 

доходів бюджету та засіб регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності" (за темою 

10) 

Міні–лекція з питання: "Основні переваги 

податку з доходів фізичних осіб" (за темою 

13) 

Міні–лекція з питання: "Сучасний стан 

спрощеної системи оподаткування»  



 

9. Форми контролю 
Видами контролю знань студентів (слухачів) є поточний контроль, проміжна та 

підсумкова атестації.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента (слухача) до виконання конкретної 

роботи.  

Поточно контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: 

практичний модульний контроль і лекційний (теоретичний) модульний контроль. 

Оцінка за практичну складову модульного контролю виставляється за результатами 

оцінювання знань студента під час практичних занять, виконання завдань для 

самостійної роботи та проміжного контролю згідно з графіком навчального процесу. 

Оцінювання і перевірка знань студента проводиться в таких формах:  

1. Перевірка та оцінювання знань студента під час проведення практичних 

занять.  

2. Оцінювання виконання завдань для самостійної роботи.  

3. Проведення поточних контрольних робіт (тестування, теоретичні та 

ситуаційні завдання).  

4. Проведення поточного модульного контролю (практичного та лекційного).  

5. Проведення іспиту.  

Перевірка та оцінювання знань студента під час проведення практичних занять 

має на меті перевірку рівня володіння теоретичними знаннями з теми практичного 

заняття та можливість застосовувати їх при вирішенні практичного завдання. 

Оцінювання проводиться за 100–бальною системою за такими критеріями:  

1) ступінь засвоєння теоретичного матеріалу, який розглядається на заняттях, 

його розуміння;  

2) ступінь вміння засвоювати компетенції, набуті на практичних заняттях;  

3) рівень вивчення основної, додаткової рекомендованої літератури, а також 

сучасної літератури з проблематики певних тем навчальної дисципліни;  

4) уміння поєднувати теорію з практикою при вирішенні питань податкового 

характеру, вміння обґрунтовувати прийняті рішення при виробленні рекомендацій 

щодо напрямів подальшої реалізації податкової політики, виконанні розрахункових 

завдань щодо обчислення сум податків, винесених на розгляд аудиторії;  

5) логіка, стиль і структура відповідей на питання в письмовій роботі студента і 

при усних відповідях в аудиторії;  

6) вміння студента обґрунтовувати свою позицію з точки зору діючого 

податкового законодавства, узагальнювати інформацію та робити висновки.  

Оцінка знань здійснюється з урахуванням таких умов:  

100 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

всім шести зазначеним критеріям;  

90 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

всім шести зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;  

80 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

тільки п’яти зазначеним критеріям;  

75 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

тільки п’яти зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;  

70 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

чотирьом зазначеним критеріям;  

65 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

чотирьом зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;  

60 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

трьом зазначеним критеріям;  



50 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

трьом зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;  

40 бали – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

трьом зазначеним критеріям з відхиленнями;  

30 бали – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

двом зазначеним критеріям;  

20 бали – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді 

тільки одному зазначеному критерію;  

10 бал – відповідь виконаного завдання студента або його усної відповіді не 

отримана відповідно до умов зазначених критеріїв.  

Проведення поточних контрольних робіт (тестування, теоретичні та ситуаційні 

завдання) відбувається за кожною темою (іноді теми можуть об’єднуватись). Це дає 

можливість перманентно оцінювати рівень знань студентів з теоретичних питань 

навчальної дисципліни.  

Лекційний модульний контроль здійснюється у письмовій формі за 

відповідними білетами. Структура білетів включає у себе: теоретичне питання та 

ситуаційні завдання. Для підведення підсумків роботи студентів із змістовного модуля 

виставляється підсумкова оцінка з поточно–модульного контролю, яка враховує оцінки 

за практичний модульний контроль і лекційний модульний контроль.  

 

1. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу 

кожного змістового модуля. Навчальний матеріал дисципліни,  поділяється лекторами 

на два змістові модулі. 

Проміжна атестація має визначити рівень знань здобувачів вищої освіти з 

програмного матеріалу змістового модуля (рейтингова оцінка із змістового модуля), 

отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи. 

Засвоєння здобувачем вищої освіти програмного матеріалу змістового модуля 

вважається успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів 

за 100-бальною шкалою. Після проведення проміжних атестацій з двох змістових 

модулів і визначення їх рейтингових оцінок лектором дисципліни визначається 

рейтинг здобувача вищої освіти з навчальної роботи RНР (не більше 70 балів) за 

формулою: 

 

0,7· (R
(1)

ЗМ · К
(1)

ЗМ +  ... + R
(n)

ЗМ · К
(n)

ЗМ ) 

RНР = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––, 

КДИС 

 

де R
(1)

ЗМ, … R
(n)

ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100–бальною шкалою; 

     n − кількість змістових модулів;  

     К
(1)

ЗМ, … К
(n)

ЗМ − кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС) (або годин), передбачених робочим навчальним 

планом для відповідного змістового модуля; 

     КДИС = К
(1)

ЗМ + … + К
(n)

ЗМ − кількість кредитів (ЄКТС) (або годин), передбачених 

робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі. 

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К
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(n)
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Рейтинг здобувача вищої освіти з навчальної роботи округлюється до цілого 

числа. 

На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати рейтинг з додаткової роботи та 

рейтинг штрафний. 

Рейтинг з додаткової роботи додається до рейтингу з навчальної і не може 

перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається здобувачам вищої 

освіти рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, 

але сприяють підвищенню рівня їх знань з дисципліни.  

Максимальна кількість балів (20) надається здобувачу вищої освіти за:   

 отримання диплому І-го ступеню переможця студентської наукової 

конференції навчально-наукового інституту чи факультету (коледжу) з відповідної 

дисципліни;   

 отримання диплому переможця (І, ІІ чи ІІІ місце) ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни чи спеціальності (напряму підготовки) у 

поточному навчальному році;   

 отримання диплому (І, ІІ чи ІІІ ступеню) переможця Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з відповідної дисципліни у поточному навчальному році;   

 авторство (співавторство) у поданій заявці на винахід чи отриманому патенті 

України з відповідної дисципліни;   

 авторство (співавторство) у виданій науковій статті з відповідної дисципліни;   

 виготовлення особисто навчального стенду, макету, пристрою, приладу; 

розробка комп’ютерної програми (за умови, що зазначене використовується в 

освітньому процесі при викладанні відповідної дисципліни).  

Рейтинг штрафний не перевищує 5 балів і віднімається від рейтингу з 

навчальної роботи. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для 

здобувачів вищої освіти, які невчасно засвоїли матеріали змістових модулів, не 

дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо. 

На іспиті, що проводиться методом тестування, рейтинг здобувача вищої освіти 

з атестації RАТ (не більше 30 балів) визначається за формулою: 

 

    Кправ      

RAT = ----------*30, 

    Кзаг 

 

де Кправ кількість правильних елементів у бланку відповідей студента;   

Кзаг   загальна кількість елементів у бланку еталонних відповідей.  

Рейтинг здобувача вищої освіти з атестації округлюється до цілого числа.  

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни RДИС 

(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу з 

навчальної роботи RНР (до 70 балів): 

RДИС = RНР + RАТ. 

 

Рейтинг здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни у балах переводиться у 

національні оцінки згідно з табл. 1. 

 

Співвідношення між національними оцінками і рейтингом здобувача вищої 

освіти 

Оцінка національна  Рейтинг здобувача вищої освіти, бали 

Відмінно 90-100 

Добре 74-89 



Задовільно 60-73 

Незадовільно 0-59 

11. Методичне забезпечення  
1. Долженко І.І., Березовська Л.О., Податкова система. Навчальний посібник. – 

К.: «Нічлава», 2017 – 676 с.  
2. Долженко І.І., Березовська Л.О., Лабенко О.М. Податкова система. 

Практикум. – К.: «Нічлава», 2015 – 134 с.  
3. Долженко І.І. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. -  К.: 

«Нічлава», 2016 - 426 с. 

 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Актуальні проблеми реформування податкової системи України [Текст] : 

навчальний посібник / В.М. Попович, В.І. Антипов, О.А. Долгий та ін. – Ірпінь : [б. и.], 

2007.– 414 с. 

2. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі [Текст] : навчальний посібник для студ. 

ВНЗ / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, Л. В. Рибалко. – К. : Центр навчальної літератури, 

2006. – 352 с. 

3. Василик О.Д. Податкова система України [Текст] : навчальний посібник / 

О.Д. Василик. – К. : Поліграфкнига, 2004. – 478 с. 

4. Данілов О.Д. Податок на додану вартість [Текст] : навчальний посібник для 

студ. вузів / Олександр Дмитрович Данілов. – К. : [б. и.], 2003. – 254 с. 

5. Довгалюк В. І. Податкова система [Текст] : навчальний посібник 

для студ. вузів / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2007. – 320 с. 

6. Еш С.М. Податкова система України [Текст] : навчальний посібник / С. М. 

Еш. – К. Кондор, 2008. – 106 с. 

7. Олійник О.В. Податкова система [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закладів / О.В. Олійник, І.В. Філон. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с. 

8. Податкова система України [Текст] : підр. для студ. економ. вузів / В.М. 

Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко; За ред. В.М. Федосова. – К. : Либідь, 1994. – 

464 с 

9. Податкова система [Текст] : навчальний посібник / Т. О. Мулик, Н. Д. Фаюра, 

Н. Д. Глазко. – Вінниця : ТОВ "Консоль", 2008. – 328 с. 

10. Податкова система [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / 

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка ; За ред. І. О. Лютого. – К. 

: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. 

11. Податковий кодекс України [Текст] : прийнятий 2 грудня 2010 року, 

набирає чинності 1 січня 2011 року. Відповідає офіційному текстові / Україна. Закони. 

– К. : Кондор, 2011. – 472 с. 

12. Податковий кодекс України: станом на 10 грудня 2010 року [Текст] : 

наукове видання. – К. : Алерта ; К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с. – ISBN 

978–617–566– 034–8 (Алерта). 

13. Система оподаткування та податкова політика [Текст] : навчальний 

посібник для студ. вузів / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. 

Литвиненко; За ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2006. – 468 с. 
 

Допоміжна 

1. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник. – К.: 

Експерт–Про, 2000. – 492 с. 



2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / 

За редакцією В.Д.Базилевича. – 3–тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 623 с. 

2. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України. – метод. посібник для 

самост. вивчен. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. –192 с. 

3. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової 

науки / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та наук. редагування 

В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000 – 654с. 

4. Грідчіна М.В., Тропіна В.Б. та ін. Податкова система: Навч. посіб. — К.: 

МАУП, 2007. – 160 с. 

5. Д’яконова І. Податки та податкова політика України. – К.: Наукова думка, 

1997. – 

122с. 

6. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: 

Навч. посібник . – К.: Парламентське вид–во, 2001. – 216с. 

7. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184 с. 

8. Дікань Л.В., Воінова Т.С. Податкова система: Навч. посібник / Харківський 

держ. економічний ун–т / Л.М. Сєдова (відп.ред.). – Х.: ХДЕУ, 2002. – 251 с. 

9. Земельний кодекс України. Закон від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 

10. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М. Сучасні проблеми податкової політики: Учбов. 

посібник – Харків: ИД «Інжект», 2006. – 327 с. 
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http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dohodi-fizichnih-/normativno-pravovi-akti/63719.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1052-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1051-15s
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#n9
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15


− Економіст 

− Вісник міністерства доходів і зборів України 

− Вопросы экономики 

− Финансы 

− Мировая экономика и международные отношения 
 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Ліга Бізнес–Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.liga.net. 

2. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.nau.kiev.ua. 

3. Податки та бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

basa.tav.kharkov.ua. 

4. Право. Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.legal.com.ua/cgi– bin/matrix.cgi/pravo.html. 

5. Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.rada.gov.ua. 

6. Українське право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.ukrpravo.com. 

7. Офіційний  сайт  Державної  податкової служби  [Електронний  ресурс].  –  

Режим доступу : www. sfs..gov.ua 

http://www.liga.net/
http://www.ukrpravo.com/
http://www.minrd.gov.ua/

