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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни  

«Податкова система»  є обов’язковою компонентою навчального плану, циклу 

дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з обліку та 

оподаткування. В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти 

отримують теоретичні знання щодо податкової системи  та податкового 

законодавства України. 

Мета вивчення Полягає у формуванні у майбутніх менеджерів системних знань з питань 

побудови податкової системи держави, її реформування, а також податкового 

законодавства України.  

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Оволодіння  теоретичними  знаннями  щодо базових принципів 

оподаткування, елементів та засад справляння бюджетоутворюючих податків. 

Пререквізити «Економічна теорія», «Фінансова грамотність», «Економіка підприємства», 

«Бухгалтерський облік», «Податкове право»,  

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що 

існують між процесами та явищами в різних економічних системах. 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі знань та значення 

облікової, податкової і статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств. 

РН 3. Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для розуміння їх 

ролі та впливу на результати господарської діяльності. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання облікових даних для узагальнення економічної інформації. 

РН 6. Використовувати особливості обліку і оподаткування у професійній 

діяльності та господарській практиці. 

РН 7. Характеризувати господарські операції та процеси, вміти 

документально їх оформлювати для відображення в обліку підприємств. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну звітність 

для визначення показників забезпеченості підприємства ресурсним 

потенціалом та його ефективного використання. 

РН 9. Дотримуватися вимог податкового законодавства щодо розрахунку і 

сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, їх обліку та формування 

податкової звітності суб’єктів господарювання. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для ухвалення 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності бізнесу. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні показники діяльності 

підприємства для виявлення резервів раціонального використання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

РН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для розв’язання задач з обробки даних у сфері професійної 

діяльності. 

РН 13. Аналізувати особливості функціонування підприємств для здійснення 

обліку їх господарської діяльності. 

РН 14. Використовувати нормативно-правові документи і національні 

стандарти для ведення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення економічного розвитку України. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування  

(шифр і назва) 

 

 

 

Спеціальність: 

071 Облік і 

оподаткування 
(шифр і назва) 

 

 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший 

бакалавр 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 

 
Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

 
3(2)-й  2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: Ессе 

на задану тему. 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120 

5(3)-й 3-й 

Лекції 

20 год. 6 год 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

80 год. 108 год 

В т.ч. індивідуальне завдання 

10 год. 

Вид контролю:  

іспит іспит 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні положення оподаткування в Україні. Прямі податки 

Тема 1. Економічна 

сутність податків і 

оподаткування 
11 2 2  0 0  7       

Тема 2.  Функції податків 

та базові принципи 

оподаткування 
11 2 2  0 0 7       

Тема 3.  Загальні 

положення податкового 

законодавства України. 

Основні категорії, терміни і 

поняття податкового 
законодавства   

11 2 2  0 0  7       

Тема 4.  Податок на 

прибуток підприємств 
11 2 2  0 0  7       

Тема 5.  Податок на доходи 

фізичних осіб 
11 2 2  0 0 7       

Разом за змістовим 

модулем 1 
55 10 10 0 0 35 55 2 2 0 0 51 

 

Змістовий модуль 2. Непряме оподаткування. Справляння інших податків. Реформування податкової системи   

Тема 6. Непрямі податки. 

Податок на додану вартість 
11 2 2  0 0  7       

Тема 7. Екологічний 

податок  
11 2 2  0 0  7       

Тема 8.   Рентна плата 11 2 2  0 0 7       
Тема 9.  Місцеві податки і 
збори 

11 2 2  0 0  7       

Тема 10. Реформування 

податкової системи  
11 2 2  0 0  7       

Разом за змістовим 

модулем 2 
55 10 10 0 0 35 55 4 4 0 0 47 

ІНДЗ 10       10   10    10  
Усього годин 120 20 20 0 10 70 120 6 6 0 10 98 

 

Самостійна робота 
№ 

з/п 
Назва теми Денне 

1 Економічна сутність податків і оподаткування  7 

2 Функції податків та базові принципи оподаткування 7 

3 
 Загальні положення податкового законодавства України. Основні  категорії, терміни і 

поняття податкового законодавства   
7 

4  Податок на прибуток підприємств 7 

5  Податок на доходи фізичних осіб 7 

6  Непрямі податки. Податок на додану вартість 7 

7  Екологічний податок 7 

8  Рентна плата 7 

9  Місцеві податки і збори 7 

10  Реформування податкової системи 7 

 Разом  70 
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4. Індивідуальні завдання 

 

4.1 .Після вивчення всіх тем дисципліни «Податкова система» необхідно написати  ЕССЕ на 

тему за номером з переліку (додається), що відповідає порядковому номеру прізвища студента в 

списку групи. 

 Ессе – це прозаїчний твір невеликий за розміром та вільної композиції, який передає 

особисті враження та почуття по конкретному питанню. Це тільки особисте бачення того питання, 

яке висвітлює тему ессе.   

При написанні ессе треба як найглибше відтворити в тексті всі свої знання та світогляд. В 

ессе студенти мають представити власну інтерпретацію фактів, тобто висловити свої власні ідеї, 

думки, почуття.  

Ессе може бути представлено наступними типами: оповідним, описовим, доказовим та 

комбінованим.  

Етапи виконання завдання: 

1.  написати план (простий та розгорнутий); 

2.  логічно побудувати текст; 

3.  чітко виразити причино-наслідкові зв’язки; 

4.  виразити ланцюжок думок; 

5.  оформити твір; 

6.  використати приклади, пояснення; 

7.  вибрати тип висновків; 

8.  продемонструвати вміння використовувати різні граматичні засоби і вибирати слова; 

9.  аргументувати власну думку. 

Ессе складається з трьох основних частин: вступ, основна частина та висновки, а також 

списку літератури. 

У вступі необхідно виділити ключову думку, ідею або проблему, про яку ви будете вести 

мову в основній частині. В основній частині ессе треба надати докази або заперечення головної 

думки, що будуть відображати ваше особисте ставлення до цього питання. Тут можна навести 

приклади, що відтворюють ваше ставлення до даного питання. В висновках студент має закінчити 

всі міркування і зробити висновки, які і будуть фінальною частиною ессе. Всі частини ессе повинні 

плавно переходити одна в іншу, всі думки повинні бути логічно пов’язані.  Стиль повинен бути 

публіцистичним, з певною кількістю вставних слів. У разі посилання на джерело, необхідним є 

зробити відповідну примітку по тексту ессе. 

Типовими помилками є: неповне розкриття теми, непослідовність, відсутність прикладів, 

поганий виклад, грубі помилки, недостатній словниковий запас.  

При підготовці до написання ессе студенти оволодівають навичками розрахунку різних видів 

податків, аналізу надходжень податків і зборів до бюджету, систематизації інформації щодо 

планування і прогнозування податкових надходжень до дохідної частини бюджету, а також 

обґрунтування власної думки з проблемних питань податкового законодавства. Призначення 

індивідуального завдання - закріпити необхідну сукупність теоретичних і практичних знань норм 

податкового законодавства.  

Слід зазначити, що наукова і практична цінність індивідуального завдання залежить від 

висновків, які студент зробить самостійно на основі опрацювання законодавчої бази.  

Обсяг ессе – не менше 12 аркушів, рекомендована гарнітура – Times New Roman, кегль 

– 14, інтервал між рядками – 1,5 .  

 

4.2. Перелік тем ессе 

1. Основні проблеми становлення податкової системи України. 

2. Необхідність реформування податкової системи України. 

3. Характеристика елементів податку, що відіграють найбільше значення в реалізації 

регулюючої функції податків. 

4. Регулюючий вплив окремих  податків на підприємницьку діяльність. 

5. Вплив оподаткування на інвестиції та економічне зростання в країні. 
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6. Основні напрями оптимізації оподаткування в Україні. 

7. Принципи оподатковування, які відбивають особливості і тенденції сучасної 

податкової системи. 

8. Фінансовий устрій Європейських держав. 

9. Податкові закони - джерело податкового права. 

10. Специфічні риси і функціональне призначення прямих податків. 

11. Роль непрямих податків у формуванні прибутків держави і податкового регулювання. 

12. Основи фінансування заходів щодо соціального захисту населення. 

13. Світовий досвід у формуванні податкових систем закордонних країн. 

14. Акцизний збір - непрямий податок, його вплив на економічну і соціальну сферу. 

15. Вплив ставок мита і податків на національних виробників. 

16. Вплив ставки податку на прибуток на виробництво і його розвиток. 

17. Відповідальність платника податків за вірність нарахування, своєчасність сплати і 

дотримання податкового законодавства. 

18. Причини й умови, які сприяють скоєнню злочинів у сфері оподатковування. 

19. Роль міждержавних податкових конвенцій в усуненні міждержавної дискримінації в 

оподатковуванні. 

20. Створення оффшорних компаній - спосіб зниження податкового тиску. 

21. Особливості оподатковування операцій по договорах лізингу. 

22. Кримінальна відповідальність за ухиляння від сплати податків, зборів, обов'язкових 

платежів. 

23. Державні витрати, податки, інфляція. 

 

5. Методи навчання Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні (ілюстрація, 

демонстрація), практичні вправи. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного 

розв'язування задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на 

лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей і т. ін.  

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; 

виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; 

проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним 

устаткуванням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 
завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 
матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 
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встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 
встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 
• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

МК  ІНДЗ Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 10 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до іспиту. 

1. Економічний зміст податків. 

2. Економічна сутність системи оподаткування. 
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3. Методологія оподаткування. 

4. Напрями розвитку податкової бази. 

5. Фіскальна функція податків. 

6. Регулююча функція податків. 

7. Соціальна функція податків. 

8. Види податків і зборів, їх класифікації. Елементи податку (збору). 

9. Обов’язки і права платників податків. 

10. Контролюючі органи. 

11. Податковий період. Податкова декларація (розрахунок). 

12. Податок на прибуток підприємств: сутність та значення.  

13. Платники податку на прибуток. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 

підприємств.   

14. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій.   

15. Ставки податку на прибуток. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Звітні 

періоди та терміни сплати податку на прибуток підприємств. 

16. Платники та податкові агенти податку на доходи фізичних осіб.  

17. База і об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Ставки податку.   

18. Податкові соціальні пільги, порядок їх надання. 

19. Оподаткування окремих видів доходів.  

20. Податковий період. Обчислення та сплата податку до бюджету. 

21. Непрямі податки, що справляються в Україні.  

22. Платники податку на додану вартість.  

23. База і об’єкт оподаткування ПДВ. Податкове зобов’язання та податковий кредит з 

податку на додану вартість. Податкова накладна. 

24. Ставки податку на додану вартість. Пільги з податку на додану вартість.   

25. Звітний період. Терміни подачі декларації і сплати до бюджету ПДВ. 

26. Платники екологічного податку.   

27. Об’єкт та база оподаткування екологічним податком.    

28. Порядок подання податкової декларації та сплати екологічного податку. 

29. Складові рентної плати. 

30. Платники рентної плати.   

31. Порядок подання податкової декларації та сплати рентної плати. 

32. Перелік місцевих податків і зборів.  

33. Особливості справляння окремих місцевих податків і зборів. 

34. Перелік місцевих податків і зборів.  

35. Особливості справляння окремих місцевих податків і зборів.   

 

11. Рекомендована література  

Базова 

1. Конституція України (зі змінами та доповненнями). – Х.: «Одиссей», 2005. – 113с. 

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755 - (із змінами і доповненнями) // 

Вісник податкової служби України. – 2010. – № 46 (618). – Частина перша та частина друга – 

240с. (//[Електронний ресурс] – Режим доступу: http:http://www.rada.gov.ua) 

3. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в 3 томах / Колектив 

авторів. – Міністерство фінансів України. – Національний університет ДПС України. – 2010. 

– 2389с.  

4. Реформування податкової системи України в умовах впровадження Податкового кодексу 

України: Підручник. // Сайт Міністерства фінансів України ([Електронний ресурс] // – Режим 

доступу: http: www.minfin.gov.ua).  

5. Вісник. Право все знати про податки. 2018. –– №№ 1-48 ([Електронний ресурс] // – Режим 

доступу: http: www.visnuk.com.ua). 
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6. Електронна база Віртуального Університету при Міністерстві фінансів України 

([Електронний ресурс] // – Режим доступу: http:www.minfin.gov.ua).     

7. Розділ „Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС України” сайту ДФС 

України  ([Електронний ресурс] // – Режим доступу: http: www.sfs.gov.ua).  

8. Матеріали Інформаційно-аналітичної пошукової системи ЛІГА:ЗАКОН  

 

Допоміжна 

9. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року (зі змінами та доповненнями). // 

Інформаційно-аналітична пошукова система ЛІГА:ЗАКОН ([Електронний ресурс] // – Режим 

доступу: http://www.rada.gov.ua)   

10. «Про утворення Державної фіскальної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.05.2013 № 160 // [Електронний ресурс]. – // – Режим доступу: http: zakon.rada.gov.ua.   

11. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» Закон України від 14 жовтня 2014 року  № 1702-VII // Голос України. 08.11.2014 

N 216.   

12. Перший відеосемінар і коментарі фахівців ДПС України. Спільний проект ДПС України та 

ВКК „Баланс-клуб”.  – 2010. (2 диски). 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний сайт Державної казначейської  служби України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://treasury.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua. 

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua. 

 
 

 


