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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

денна форма навчання

Кількість 

кредитів – 3
Галузь знань: 

0305 «Економіка 

і підприємництво»

Нормативна

Модулів – 1
Семестр

6
Змістовних 

модулів – 2 Спеціальність:

5.03050401 «Економіка

підприємства»

Лекції

26 годин

Загальна 

кількість 

годин – 108

Cемінарські заняття

28 годин
Самостійна робота

54 години
Тижневих годин 

для денної форми

навчання: 

аудиторних –3

самостійної 

роботи 

студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«молодший спеціаліст»

Вид вихідного

контролю – залік

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної

роботи становить для денної форми навчання – 54:54



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  дисципліни –  є  надання  студентам  знань  з  організації  та

функціонування податкової системи в межах податкової політики держави. 

Завдання  курсу: засвоєння  теоретичних  та  організаційних  основ

податкової  системи та  податкової  політики;  ознайомлення  з  особливостями

діяльності  державної  податкової  служби  України;  вивчення  організаційних

особливостей  обліку  платників  податків;  вивчення  методики  розрахунків

основних  видів  загальнодержавних  та  місцевих  податків;  розгляд  порядку

сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні 

-  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;  особливості

реалізації  державного та  корпоративного податкового менеджменту та  його

функцій;  визначення  елементів  податку;  організацію  податкової  служби  в

Україні основні види загальнодержавних і місцевих податків і зборів; 

- вміти  аналізувати наслідки реалізації  відповідної податкової політики

держави; формувати базу оподаткування; розраховувати усі загальнодержавні

податки  та  збори;  розраховувати  суми  податкових  зобов’язань  з  місцевих

податків і зборів.

Міждисциплінарні  зв’язки  навчальної  дисципліни:  «Основи

економічної  теорії»,  «Економіка  підприємства»,  «Фінансовий  облік»,

«Фінанси підприємств».

3. Программа навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи податкової системи України

Тема 1. Сутність та види податків 

Сутність  податків.  Історичні  аспекти  виникнення  й  розвитку  податків.

Поняття  податку  і  збору  (обов’язкового  платежу).  Функції  податків:

фіскальна, регулююча. Елементи податку: основні, додаткові, факультативні.



Податкова  ставка.  Методи  побудови  податкових  ставок.  Класифікація

податкових  ставок.  Порядок  встановлення  та  зміни  податкових  ставок.

Класифікація податків. Розподіл податків за економічним змістом на прямі і

непрямі.  Види  податків  за  економічною  ознакою  об’єкта  оподаткування:

податки на доходи, капітал, споживання.   

Тема  2.  Податкова  політика  в  системі  державного  регулювання

економіки 

Поняття  податкової  політики.  Місце  та  роль  податкової  політики  в

державному  регулюванні  економіки.  Мета,  принципи  та  ієрархія  задач

податкової  політики.  Особливості  податкової  політики  України  в  період

формування  ринкових відносин.  Елементи  й  основні  принципи податкової

політики.

Тема 3. Організація податкової системи 

Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави. Поняття

податкової  системи  і  вимоги  до  неї.  Наукові  основи  побудови  податкової

системи. Податки в системі державних доходів.  

Тема 4. Державна податкова служба України 

Органи державної податкової служби України. Структура податкової служби

України.  Організаційна  структура  держаної  податкової  служби  в  Україні.

Функції Державної податкової  служби України та її  завдання. Права органів

Державної податкової служби. Обов’язки та відповідальність посадових осіб

податкових  органів.  Податкова  міліція:  склад,  функції,  завдання,

повноваження, права.

Тема 5. Податковий менеджмент 

Облік платників податків  – юридичних осіб.  Єдиний банк даних юридичних

осіб.  Процедура  подання  документів  та  реєстрації  юридичних  осіб.  Облік

платників  податків  фізичних  осіб.  Державний  реєстр  фізичних  осіб  –

платників податків. 

Тема 6. Податок на додану вартість 

Сутність  податку  на  додану  вартість  і  його  роль  у  формуванні  доходної



частини бюджету. Законодавча і  нормативна база оподаткування.  Платники

податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку на додану

вартість. Об’єкт оподаткування. Операції, що не є об’єктом оподаткування.

Особливості визначення бази оподаткування.

Тема 7. Акцизний податок 

Економічна  сутність  акцизного  податку.  Законодавча  і  нормативна  база

оподаткування.  Особливості  застосування  акцизного  податку  в  Україні.

Платники.  Об’єкт  оподаткування.  Перелік  підакцизних  товарів.  Ставки

акцизного податку. Порядок  визначення сум акцизного податку. Строки та

порядок сплати. Строки подання звітності.  

Тема 8. Мито 

Мито  як  джерело  доходів  бюджету  і  як  засіб  регулювання

зовнішньоекономічної діяльності. Митна політика. Законодавча і нормативна

база оподаткування. Об’єкти оподаткування. Поняття митної вартості товарів

і  методи  її  визначення.  Експортне  та  імпортне  мито.  Антидемпінгове,

компенсаційне  й  спеціальне  мито.  Платники  мита.  Види  ставок  мита

(звичайні, пільгові, преференційні) та механізм  їх застосування. Справляння

мита та порядок його перерахування до бюджету. Пільги.

Змістовний модуль 2. Основні прямі податки та інші податки і збори 

Тема 9. Податок на прибуток підприємств 

Особливості  оподаткування  прибутку  підприємств.  Платники  податку  на

прибуток  підприємств.  Ставки  податку.  Об’єкт  оподаткування.  Порядок

розрахунку оподатковуваного прибутку. 

Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб 

Визначення  доходів  фізичних осіб.  Платники податку. Визначення  об'єктів

оподаткування  та  ставки.  Особливості  застосування  податкової  соціальної

пільги.  Податкова знижка в оподаткуванні  доходів фізичних осіб.  Порядок

нарахування,  утримання  та  сплати  податку  до  бюджету.  Особливості

нарахування та сплати окремих видів доходів.  

Тема 11. Інші податки і збори 



Плата за  землю. Форми плати за землю. Суб’єкти плати за землю. Об’єкт

оподаткування.  Ставки  плати  за  землю.  Поняття  вартісної  оцінки  землі.

Порядок  розрахунку  і  терміни  сплати.  Особливості  сплати  екологічного

податку. Характеристика елементів збору за першу реєстрацію транспортного

засобу. Суб’єкти оподаткування. Визначення об’єктів оподаткування, перелік

транспортних засобів,  що не  є  об’єктами  оподаткування.  Ставки  податку.

Порядок  розрахунку  і  терміни  сплати  податку  юридичними  та  фізичними

особами.  

Тема 12. Місцеві податки і збори 

Економічна  сутність  та  значення  місцевих  податків:  податок  на  нерухоме

майно,  відмінне  від  земельної  ділянки.   Економічна  сутність  та  значення

місцевих  зборів:  збір  за  провадження  деяких  видів  підприємницької

діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний

збір.   Суб’єкти  і  об’єкти  оподаткування.  Податкові  ставки.  Механізм

обчислення та строки сплати місцевих податків і зборів.  

 Тема  13.  Спрощена  система  оподаткування  суб'єктів  малого

підприємництва

Спрощена  система  оподаткування  суб’єктів  малого  підприємництва.

Законодавча і нормативна база оподаткування. Визначення суб’єктів малого

підприємництва.  



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
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таЗмістовий модуль 1. Теоретичні основи податкової системи

України
Тема 1. Сутність та види податків 8 2 2 4
Тема  2.  Податкова  політика  в  системі

державного регулювання економіки 
8 2 2 4

Тема 3. Організація податкової системи 8 2 2 4
Тема 4. Державна податкова служба України 8 2 2 4
Тема 5. Податковий менеджмент 8 2 2 4
Тема 6. Податок на додану вартість 8 2 2 4
Тема 7. Акцизний податок 8 2 2 4
Тема 8. Мито 8 2 2 4

Разом за змістовим модулем 1 64 16 16 32
Змістовний модуль 2. Основні прямі податки та інші податки і

збори
Тема 9. Податок на прибуток підприємств 8 2 2 4
Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб 8 2 4 4
Тема 11. Інші податки і збори 8 2 2 4
Тема 12. Місцеві податки і збори 8 2 2 4
Тема  13.  Спрощена  система  оподаткування

суб'єктів малого підприємництва 10 2 2 6
Разом за змістовим модулем 2 44 10 12 22
Усього 108 26 28 54

5. Теми лекцій 

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема 1. Сутність та види податків 2

2
Тема 2. Податкова політика в системі державного 

регулювання економіки
2

3 Тема 3. Організація податкової системи. 2
4 Тема 4. Державна податкова служба України 2



5 Тема 5. Податковий менеджмент 2
6 Тема 6. Податок на додану вартість 2
7 Тема 7. Акцизний податок 2
8 Тема 8. Мито 2
9 Тема 9. Податок на прибуток підприємств 2
10 Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб 2
11 Тема 11. Інші податки і збори 2
12 Тема 12. Місцеві податки і збори 2

13
Тема 13. Спрощена система оподаткування суб'єктів 

малого підприємництва
2

Разом 26

6.Теми семінарських занять

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема 1. Сутність та види податків 2

2
Тема 2. Податкова політика в системі державного 

регулювання економіки
2

3 Тема 3. Організація податкової системи. 2
4 Тема 4. Державна податкова служба України 2
5 Тема 5. Податковий менеджмент 2
6 Тема 6. Податок на додану вартість 2
7 Тема 7. Акцизний податок 2
8 Тема 8. Мито 2
9 Тема 9. Податок на прибуток підприємств 2
10 Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб 4
11 Тема 11. Інші податки і збори 2
12 Тема 12. Місцеві податки і збори 2

13
Тема 13. Спрощена система оподаткування суб'єктів 

малого підприємництва
2

Разом 28

7. Самостійна робота

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема 1. Сутність та види податків 4

2
Тема 2. Податкова політика в системі державного 

регулювання економіки
4

3 Тема 3. Організація податкової системи. 4



4 Тема 4. Державна податкова служба України 4
5 Тема 5. Податковий менеджмент 4
6 Тема 6. Податок на додану вартість 4
7 Тема 7. Акцизний податок 4
8 Тема 8. Мито 4
9 Тема 9. Податок на прибуток підприємств 4
10 Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб 4
11 Тема 11. Інші податки і збори 4
12 Тема 12. Місцеві податки і збори 4

13
Тема 13. Спрощена система оподаткування суб'єктів 

малого підприємництва
6

Разом 54
8. Методи навчання

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

Методи  контролю  і  самоконтролю  за  ефективністю  навчально-

пізнавальної діяльності.

9. Методи контролю

Фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований, самоконтроль 

студентів.

10. Відповідність результатів контролю знань студентів у системі

ЄКТС

За 4-бальною

шкалою

Оцінка

в ЄКТС
Критерії оцінювання

5(відмінно) А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і

вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і 

нахили.



4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок.

3(задовільно) D

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

Е

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні.

2(незадовільно

)
FХ

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу.

F

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів.

11. Методичне забезпечення

1. Навчальна типова програма дисципліни «Податкова система».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Податкова система».

3. Комплект лекцій з дисципліни.



4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до заліку.

12. Рекомендована література

Базова 

1. Іванов Ю. Б.  Податкова система:  підручник  /  Ю. Б. Іванов, А. І.

Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с. 

2.  Податковий  менеджмент:   підручник   /  Ю.  Б.   Іванов,   А.  І.

Крисоватий, А. Я. Кізима та ін. – К. : Знання, 2008. – 525 с. 

3.  Податковий  кодекс  України   від  2  грудня  2010  року  №  2755-VI

//Бухгалтерія. – № 50 (933), 2010. – 322 с.  

4.  Податкова  політика:  теорія,  методологія,  інструментарій  :   навч.

посібн./ під ред. Іванова Ю. Б., Майбурова І. А. – Х.  : ВД  "ІНЖЕК", 2010. –

492 с. 

6. Про державну податкову службу в Україні  : Закон України в редакції

Закону №  3813-12 від 24.12.94 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. –

№ 15. 

7.  Проблеми  розвитку  податкової  політики  та  оподаткування:

монографія/ за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 448 с. 

Допоміжна

1. Василенко А. Амортизація в Податковому кодексі: вивчаємо нові правила / А.

Василенко // Все про бухгалтерський облік.  –  2011.  – № 22. – С. 5–21. 

2. Давыскиба  К.  В.  Фискальный  суверенитет  как  основа  национальной

налоговой безопасности  /   К.  В.  Давыскиба,   Ю. В.  Бережная  //  Бизнес

Информ, 2011. – № 2(2) – С. 49–51. 

3. Добродій Т. Податкова знижка для фізичних осіб / Т. Добродій  // Баланс. –

2011. – № 13. – С. 24–29.   



4. Тищенко О.М. Особливості поділу тіньової економіки України на складові  /

О. М. Тищенко, А. О. Єніна-Березовська  // Фінансово-кредитна діяльність:

проблеми теорії та практики. – Зб. наук. праць. – 2010. – № 1 (8). – 

5. Ч.ІІ. – С.105–112. 

6. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність:

навч.-метод.  посібн.  /  Н.  М.  Ткаченко,  Т. М.  Горова,  Н.  О.  Ільєнко.  –  К.  :

Алерта , 2004. – 554 с.       

Інформаційні ресурси

1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws - Верховна Рада України. 

2. http://www.pravda.com.ua – Українська правда –новини он-лайн про Україну.

3. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

4.  http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів

5. http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

6. .  http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

7. http://www.bank.gov.ua – Національний банк України

8. .http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

9. http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index - Пенсійний фонд України

10..http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

11.http://www.hdr.undp.org – Human development report

http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://www.hdr.undp.org/
http://www.cpsr.org.ua/
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
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http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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