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(до 1000 друкованих знаків) 

 
Мета викладання навчальної дисципліни: з’ясування економічної природи податків, їх суті, функцій, 

об’єктивності в ринкових умовах; розкриття змісту податкової політики, податкової системи, податкового механізму та 
їх складових, вивчення практичного механізму застосування окремих податків та зборів, освоєння вимог до заповнення 
податкової звітності та механізму обчислення податків. 

Завдання: вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати 
податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюван

ня 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Теоретичні 
основи 
оподаткування 

2/2 Знати:  
- Сутність та економічну природу 
податків. Функції та класифікацію 

податків. Види податкової політики. 
Науково-обгрунтовані принципи 
формування податкової системи.  
- Елементи податкової системи України. 
Права і обов’язки платників податків. 
Сутність та організацію податкової 
роботи. Становлення та розвиток 
податкової системи України.   
- Механізм оподаткування податком на 

додану вартість та акцизним податком.  
- Поняття мита та його види. Платники 
мита та об’єкт оподаткування . Ставки 
мита та база оподаткування.  Порядок 
обчислення та сплати мита. Види 
митних режимів та засоби й способи 

переміщення товарів.  
- Платників, об’єкт оподаткування, 
ставки податку на прибуток. Дохід та 
витрати. Амортизацію. Податковий 
облік. Особливості оподаткування 

деяких видів операцій, товарів і 
платників. Строки сплати податку на 
прибуток. 

Вміти:  
- Обґрунтувати шляхи адаптації 
податкового законодавства України до 
стандартів країн з розвинутою 
економікою. 

- Обчислювати податок на додану 

Написання та 
захист 

реферату. 

Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’язок 
задач. 

 

100 

Тема 2.  Податкова 
система України та 
організація 
податкової роботи. 

2/2 

Тема 3. Податок на 
додану вартість. 

2/2 

Тема 4. Акцизний 

податок. 
2/2 

Тема 5. Мито 2/2 

Тема 6. 
Оподаткування 
прибутку 
підприємств 

2/2 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=93


вартість, акцизний податок, мито, 
податок на прибуток підприємств. 

Модуль 2 

Тема 7. Податок на 
доходи фізичних 

осіб 

4\4 Знати:  
- Платників податку на доходи 

фізичних осіб. Об’єкт оподаткування. 
Базу оподаткування. Доходи, які не 
включаються до розрахунку загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу. Податкова знижка. Ставки 
податку. Порядок нарахування, 
утримання та сплати податку до 
бюджету. Особливості нарахування 

(виплати) та оподаткування окремих 
видів доходів. 
- Платників екологічного податку, 
об’єкт оподаткування, ставки податку, 
порядок обчислення та сплати. 
- Види рентних платежів, їх ставки, 
платники, об’єкти оподаткування, база 
оподаткування, порядок обчислення та 

строки сплати. 
- Елементи податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки;  
транспортного податку;. земельного 
податку.  
- Платники, об’єкт оподаткування та 
ставки єдиного податку. Порядок 
нарахування і строки сплати. Перелік 

осіб, які мають право перейти на сплату 
єдиного податку. Податки і збори, у 
рахунок яких сплачується єдиний 
податок.  
- Елементи туристичного збору та збору 
за місця для паркування транспортних 
засобів. 

Вміти:  
- Обчислювати податок на доходи 

фізичних осіб, екологічний податок, 
рентні платежі, податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельного податку, 
транспортний податок, земельний 
податок, єдиний податок,  
туристичний збір та збір за місця для 
паркування транспортних засобів. 

Написання та 
захист 

реферату. 
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’язок 
задач. 

. 

100 

Тема 8. 
Екологічний 
податок 

2\2 

Тема 9. Рентна 
плата 

4\4 

Тема 10. Податок на 
майно 

2\2 

Тема 11. Єдиний 
податок 

4\4 

Тема 12. Місцеві 
збори 

2\2 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності 
поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні 
текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі 

за погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Оцінка національна за результати складання екзамену Рейтинг здобувача вищої освіти, бали 

Відмінно 90 – 100  

Добре 74 – 89  

Задовільно 60 – 73  

Незадовільно 0 – 59  

 


