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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання дисципліни є надання студентам освітньої програми бакалавр 

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; вивчення методики розрахунків основних видів 

загальнодержавних та місцевих податків; розгляд порядку сплати прямих і непрямих 

податків юридичними та фізичними особами. 

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.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабора

торні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. 

Економічна 

сутність 

податків 

3/2 Знати необхідність і 

сутність податків в 

історичному ракурсі, 

володіти термінологією 

оподаткування, 

функціями податків, 

методами побудови 

податкових ставок, 

Тести, питання, есе  

Тема 2. 

Принципи 

оподаткуван

ня та 

1/2 Тести, питання, есе  



податкові 

відносини 

класифікацією 

податків. 

Тема 3. 

Оптимальне 

оподаткуван

ня 

1/2 Тести, питання, есе  

Тема 4. 

Податкове 

навантажен

ня і 

розподіл 

податків 

1/1 Тести, питання, есе  

Тема 5. 

Уникнення 

податків та 

ухилення 

від сплати 

податків 

1/1 Тести, питання, есе  

1 семестр 

Модуль 2 

Тема 1. 

Податкова 

система та 

основи її 

організації 

1/2 Проводити аналіз 

сутності податкової 

системи і основних 

вимог до неї; 

обґрунтовувати 

природу, поняття та 

напрямки податкової 

політики, критерії її 

реалізації;  

Тести, питання, есе  

Тема 2. 

Податкова 

політика і 

податковий 

механізм 

1/2 Тести, питання, есе  

Тема 3. 

Організація 

податкової 

служби та 

податкової 

роботи 

1/2 Кейси, питання, есе  

Всього за 1семестр 70 

Залік    30 

Всього за 1 семестр 100 

2 семестр 

Модуль 3 

Тема 1. 

Акцизний 

податок 

3/4 Здійснювати аналіз 

сутності, фіскальної 

ролі, призначення та 

еволюції непрямих 

податків; 

обґрунтування 

специфіки 

використання їх 

елементів ПДВ, 

механізму обчислення 

та сплати, алгоритму 

Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 

Тема 2. 

Мито 

3/4 Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 

Тема 3. 

Податок на 

додану 

вартість 

5/6 Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 



визначення; складати 

декларації 

2 семестр 

Модуль 4 

Тема 1. 

Податок на 

прибуток 

підприємств 

7/8 Вміти аналізувати 

напрямки 

трансформації прямого 

оподаткування 

фіскальної ролі та 

тенденцій розвитку; 

володіти порядком 

обчислення та сплати 

прямих податків,  

обґрунтовувати 

особливості 

оподаткування окремих 

видів діяльності, 

значення, склад та 

порядок заповнення 

податкової звітності. 

 

Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 

Тема 

2. Оподатку

вання 

доходів 

фізичних 

осіб 

7/8 Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 

Тема 3. 

Екологічний 

податок 

1/2 Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 

Тема 4. 

Рентна 

плата 

1/2 Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 

Тема 5. 

Податок на 

майно 

1/2 Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 

Тема 6. 

Місцеві 

збори 

1/2 Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 

Тема 7. 

Спрощена 

система 

оподаткуван

ня суб’єктів 

малого 

підприємни

цтва 

2/4 Кейси, тести, 

інтелект-карти 

 

Всього за 2 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 деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний, довідка, заява студента тощо). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних 

робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). При розрахунках дозволяється користуватися лише 

калькуляторами. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 



хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та 

адміністрацією 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 

 

 


