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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна “Податкова система” спрямована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами 

теоретичних та практичних аспектів податкової системи, організації роботи фіскальних органів, визначення, 

узгодження та сплати податкових платежів, реалізації стратегії добровільної сплати податків, порядку 

обчислення, декларування та погашення податкових зобов’язань з основних бюджетоутворюючих податків. 

Ця дисципліна відноситься до дисциплін циклу фахової підготовки, які формують професійний рівень 

майбутніх економістів, охоплює методологічні засади сутності податків, проблематику податкової політики, 

основ податкового менеджменту та податкового адміністрування, порядку обчислення та сплати податків і 

окремих неподаткових платежів.    

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

ТЕМА 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗАВДАННЯ 
ОЦІНЮВА

ННЯ 

Модуль 1. Теоретичні засади оподаткування та основні види податків 

Тема1 

Теоретичні засади 

оподаткування та 

основні види 

податків 

 

3/3 Знати Необхідність і сутність податків 

в історичному ракурсі; встановлення 

ролі податків в системі доходів 

Державного та місцевих бюджетів; 

володіти термінологією оподаткування, 

функціями податків, методами 

побудови податкових ставок, 

класифікацією податків. Аналізувати 

методи регулювання доходів та 

видатків бюджетів. Динаміку 

надходжень до Зведеного бюджету 

України податкових платежів за різні 

періоди. 

Вміти виконувати розрахунки, пов’язані 

з визначенням і нарахуванням податків. 

Визначати непрямі податки, принципи 

та організації оподаткування. 

Написання 

тестів 

Систематиз

ація 

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 2 

Податок на додану 

вартість (ПДВ)  

4/4 

Тема 3 

Акцизний податок  

3/3 

 

Змістовий модуль ІІ. Основні види податків в загальній структурі податкових надходжень 

Тема 4 

Мито 

2/2 Вміти визначати податок на доходи 

фізичних осіб, обчислювати соціальні 

пільги, визначати майнові податки, 

податки (плату) за землю, платежі за 

ресурси, оцінювати динаміку, 

структуру, зміну складу та ефективність 

використання фінансових ресурсів 

підприємства.  

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

Тести, 

Доповіді, 

питання. 

Здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Тема 5 

Податок на 

прибуток 

підприємства 

3/3 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=690
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237852
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237852
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237857


Тема 6 

 Податок з доходів 

фізичних осіб 

3/3 Аналізувати Податкову знижку.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Витрати, які включаються до 

податкової знижки. Обмеження щодо 

застосування податкової знижки. 

Загальні положення економіки 

природних ресурсів. 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс. 

Написання 

тестів. 

Розв’язок 

задач. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в eLearn. 
Тема 7 

Ресурсні платежі   

2/2 

Змістовий модуль ІIІ. Додаткові види податків в загальній структурі податкових надходжень 

Тема 8 

Рентна плата за 

користування 

надрами  

3/3 Знати  Умови складання та терміни 

подання податкової звітності. Ставки 

податку, порядок розрахунку і 

перерахування до бюджету Порядок 

нарахування, утримання та сплати 

податку до бюджету. Особливості 

нарахування та сплати окремих видів 

доходів. Принципи встановлення плати 

за ресурси. Види плати за ресурси. 

Принципи встановлення плати за 

ресурси. Види плати за ресурси. Ставки 

ренти. Порядок обчислення ренти. 

Особливості обчислення ренти при 

встановленні лімітів використання 

води. Порядок сплати ренти. 

 

Виконання 

самостійної 

роботи  

Тести, 

Доповіді, 

питання. 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс. 

Написання 

тестів. 

Розв’язок 

задач. 

 

Здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в eLearn. 

Тема 9 

Екологічний 

податок   

4/4 

Тема 10 

Спрощена система 

оподаткування  

3/3 

Всього  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 

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 

 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237871
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https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237871
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237912
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237912
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=224972
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=224972

