
 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  
«TAX SYSTEM» 

Ступінь вищої освіти - Бакалавр 

Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та 
страхування» 

Рік навчання __4____, семестр __1,2______ 

Форма навчання _денна_______________(денна, заочна) 
Кількість кредитів ЄКТС__5____ 

Мова викладання __ англійська__(українська, англійська, німецька) 

Лектор курсу  ___ к.е.н. Тітенко З.М.._______________________________ 

Контактна інформація 

лектора (e-mail)  

_кафедра фінансів (044) 527-88-90_________________________ 

_ zoyateslenko@ukr.net ___________________________________ 

Сторінка курсу в eLearn  https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3103 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний узагальнювальний характер і 
об'єднує через призму управлінської діяльності в одне ціле знання, отримані студентами в процесі вивчення 
таких дисциплін: фінанси, бюджетна система, фінансовий облік, економічний аналіз, статистика. 

Дисципліна "Податкова система" сприяє отриманню студентами знань і практичних навичок з 
адміністрування податків та складання податкової звітності, які необхідні сучасним спеціалістам для 
здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу сприяє кращому розумінню 

функціональних аспектів діяльності податкових органів та мотивів поведінки платників податків, набуттю 
досвіду та усвідомленню основних методів оподаткування. Рівень знань з цієї дисципліни визначає 
професійну компетентність студента до практичної діяльності. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Год
ини 

 
Результати навчання 

Завданн
я 

Оцінюв
ання 

семестр 

Модуль 1 25 

Topic 1. The 
economic nature 
of taxes 

4/2 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. 
Вміти аналізувати наслідки реалізації відповідної податкової 
політики держави; формувати базу оподаткування. 

Аналізувати еволюцію наукових поглядів на податки; теор ії 
оптимального оподаткування 
Розуміти роль податків у економічному розвитку країни. 

Розрізняти методи та методичні підходи, які 
використовуються в роботі над проблемами дисципліни; 

окремі терміни, при визначенні сутності окремих 
економічних явищ. 
Застосовувати знання та вміння при проведенні 

індивідуальних розрахунків  

Написан
ня тестів 
Система

тизація 
матеріал

ів в 
запропо
новані 

таблиці 
Доповід

ь з 

презента
цією 

 

Виконан
ня та 
здача 

практич
них 

робіт – 
зарахова

но. 

Виконан
ня 

тестових 

завдання 
Самості

йна 
робота  

Topic 2. Taxation 

principles and tax 
relations 

4/1 

Topic 3. Optimal 

taxation 

2/1 

Topic 4. Tax 
burden and tax 
distribution 

2/1 

Topic 5. Tax 

avoidance and tax 
evasion 

2/1 

Модуль 2 25 

Topic 6. The tax 

system and the 
basics of its 
organization 

2/1 Знати принципи побудови податкової системи; історію 

створення державної податкової служби України; принципи 
формування податкової політики та напрями реалізації. 
Вміти користуватися нормативно-правовим актами і 

науковою літературою з податкової проблематики; визначати 
розмір податкових пільг при визначенні конкретного 
податку. 

Аналізувати особливості розвитку податкової системи 
України; механізм обчислення податкової бази. 

Розуміти механізм обчислення та сплати податків; 

Написан

ня тестів 
Система
тизація 

матеріал
ів в 

запропо

новані 
таблиці 

Доповід

Виконан

ня та 
здача 

практич

них 
робіт – 

зарахова

но. 
Виконан

ня 

Topic 7. Tax 

policy and tax 
mechanism 

2/1 

Topic 8. 
Organization of 

tax service and 

4/1 
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tax work завдання органів державної податкової служби 

Розрізняти функції та права органів державної податкової 
служби.  

Застосовувати знання та вміння при проведенні 
індивідуальних розрахунків  

ь з 

презента
цією 

Бізнес 

кейс 

тестових 

завдання 
Самості

йна 

робота 

Модуль 3 25 

Topic 9. Excise 

tax 

4/4 Знати види непрямих податків, що існують в Україні; 

законодавчу та нормативну базу, яка регулює питання 
податкової системи в Україні; 
Вміти визначити та розкрити поняття непрямих податків, 

виконувати розрахунки, пов’язані з визначенням і 
нарахуванням податків. 
Аналізувати операції, що не є об'єктом оподаткування та 

звільнені від оподаткування; особливості визначення бази 
оподаткування за різними операціями. 

Розуміти роль непрямих податків в системі доходів 
Державного та місцевих бюджетів. 
Розрізняти методи та методичні підходи, які 

використовуються в роботі над проблемами дисципліни; 
окремі терміни, при визначенні сутності окремих 
економічних явищ. 

Застосовувати знання та вміння при проведенні 
індивідуальних розрахунків 

Написан

ня тестів 
Система
тизація 

матеріал
ів в 

запропо

новані 
таблиці 

Розв’язо
к задач  
Бізнес 

кейс 

Виконан

ня та 
здача 

практич

них 
робіт – 

зарахова

но. 
Виконан

ня 
тестових 
завдання 

Самості
йна 

робота 

 

Topic 10. Dues 4/2 

Topic 11. Value 
added tax 

6/6 

Модуль 4 25 

Topic 12. 

Corporate income 
tax 

6/6 Знати систему оподаткування юридичних і фізичних осіб в 

Україні; особливості методики обчислення та сплати різних 
форм і видів податкових платежів до бюджетів різних рівнів 
згідно з вимогами чинного податкового законодавства 

Вміти визначати податок на доходи фізичних осіб, 
обчислювати соціальні пільги, визначати майнові податки, 
податки (плату) за землю, платежі за ресурси; складати 

податкову звітність та заповняти податкові декларації; вести 
податковий облік 

Аналізувати особливості оподаткування окремих видів 
доходів та діяльності; склад рентної плати за окремими 
видами ресурсів;  

Розуміти алгоритм справляння окремих видів податків.  
Розрізняти особливості справляння податку з юридичних і 
фізичних осіб.  

Застосовувати знання та вміння при проведенні 
індивідуальних розрахунків 

Написан

ня тестів 
Система
тизація 

матеріал
ів в 

запропо

новані 
таблиці 

Доповід
ь з 

презента

цією 
Бізнес 
кейс 

Виконан

ня та 
здача 

практич

них 
робіт – 

зарахова

но. 
Виконан

ня 
тестових 
завдання 

Самості
йна 

робота 

 

Topic 13. Income 
tax 

4/4 

Topic 14. 

Environmental 
tax 

2/2 

Topic 15. Rent 2/2 

Topic 16. 
Property tax 

2/2 

Topic 17. local 

fees 

2/2 

Topic 18. A 
simplified tax 

system for small 
business entities 

2/2 

Всього за  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 модульних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе повинні мати коректні текстові 
посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, самоізоляція) навчання може відбуватись індивідуально (в 
он-лайн формі elearn за погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 



 


