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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 

Години 

(лекції/лабо
раторні, 

практичні, 
семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

семестр 

Модуль 1 50 

Тема 1. 

Економічна суть 

податків 

2/2 Знати основні функції податків, 
класифікацію податків за різними 
ознаками; принципи оподаткування та 

податкової системи держави; 
особливості податкової системи 

України; види податків та зборів, що 
існують в Україні; законодавчу та 
нормативну базу, яка регулює питання 

податкової системи в Україні; 
Вміти визначити та розкрити поняття 
непрямих податків, принципів та 

організації оподаткування; 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 ролі податків в системі 
доходів Державного та місцевих 

бюджетів. 

Написання 
тестів 

Систематизац

ія матеріалів 
в 

запропонован
і таблиці 
Розв’язок 

задач 
Бізнес кейс 

Виконання та 
здача 

практичних 

робіт – 
зараховано. 

Модульна 
тестова робота 

в eLearn. 

Самостійна 
робота – згідно 

з журналом 

оцінювання в 
eLearn. 

Тема 2. 

Акцизний 

податок 

2/2 

Тема 3. Мито 4/2 

Тема 4. Податок 4/2 



на додану 

вартість 

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  

Модуль 2 50 

Тема 5. Податок 

на прибуток 

підприємств 

4/2 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  
 

Написання 

тестів 
Систематизац

ія матеріалів 
в 

запропонован

і таблиці 
Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 
практичних 

робіт – 
зараховано. 
Модульна 

тестова робота 
в eLearn. 

Самостійна 

робота – згідно 
з журналом 

оцінювання в 
eLearn. 

Тема 6. 

Оподаткування 

доходів 

фізичних осіб 

4/2 

Тема 7. 

Спрощена 

система 

оподаткування 

4/1 

Тема 8. Рентна 

плата  

2/1 

Тема 9 

Екологічний 

податок 

2/1 

Теми 10.Місцеві 

податки та 

збори 

2/1 

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 



 


