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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“Податкова система” 

Галузь знань  0305 “Економіка та підприємництво” 

Спеціальності 5.03050801 “Фінанси і кредит” 

5.03050901 “Бухгалтерський облік” 

5.03050401 “Економіка підприємства” 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень  

“молодший спеціаліст” 

  

Нормативна/вибіркова нормативна 

  

Семестр  5–6 

  

Кількість тем 10 

Загальна кількість годин  

 

144 

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг  годин: 

Лекції  

 

44 

Практичні заняття 

Семінарські заняття 

46 

4 

Самостійна робота  50 

Форма підсумкового 

контрольного  заходу 
 

екзамен  
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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна “Податкова система” сприяє отриманню студентами 
знань, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у сфері 
оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозу-
міти функціональні аспекти діяльності податкових органів та мотиви поведінки 
платників податків, набути досвіду і усвідомити основні категорії в оподатку-
ванні. 

Предметом навчальної дисципліни є чинна система оподаткування в 
Україні, особливості податкової політики держави та суб’єктів господарювання; 
податки, збори, інші обов’язкові платежі з юридичних і фізичних осіб та 
особливості їх сплати до бюджетів згідно з Податковим кодексом України. 

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний 
узагальнюючий характер і об’єднує через призму управлінської діяльності в одне 
ціле знання, отримані студентами в процесі вивчення фундаментальних 
дисциплін.  

Міждисциплінарні зв’язки: “Фінанси”, “Бюджетна система”, “Економічний 
аналіз”, “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік” тощо. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Податкова система” є:  
- засвоєння основ податкової системи та здійснення податкової політики 

України; загальної теорії і термінології оподаткування, класифікації податків;   
- розгляд основних видів податків і зборів згідно з Податковим кодексом 

України та методикою їх розрахунків. 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Податкова систе-

ма” є засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та 
податкової політики; методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих 
податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподатку-
вання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

 історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування; 

 сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики; 

 терміни, що вживаються при оподаткуванні; 

 види податків та зборів, які діють в Україні; 

 законодавче забезпечення оподаткування; 

 механізм нарахування та сплати податків і зборів; 

 форми податкової звітності та порядок їх складання; 

 особливості ведення податкового обліку; 

вміти: 

 використовувати нормативно-законодавчі документи; 

 розраховувати суми податків, зборів і платежів; 

 складати форми податкової звітності; 

 вести податковий облік. 
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Вивчення дисципліни повинно базуватись на законодавчій базі України з 

використанням досягнень науки й техніки та кращого досвіду як України, так і 

світу.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години для спеціаль-

ностей 071  “Бухгалтерський облік і оподаткування“ відповідно до структури 

навчальної дисципліни. 
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Тематичний план 

 

 
Тема Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботи 

Відповідно до навчальної програми Відповідно до робочої програми 

№ назва лек-

ції 

прак-

тичні 

семінар-

ські 

самос-

тійне 

вивчення 

разом лекції прак-

тичні 

семі-

нарські 

самос-

тійне 

вивчення 

разом 

1. Засади організації податкової системи 

України  4  2 6 12 4  2 6 12 

2. Податок на додану вартість  4 6  6 16 4 6  6 16 

3.  Акцизний податок  2 4  4 10 2 4  4 10 

4. Податок на прибуток підприємств  4 6  4 14 4 6  4 14 

5. Єдиний внесок на загальнообов’яз-

кове державне соціальне страхування 6 4  4 14 6 4  4 14 

6. Податок на доходи фізичних осіб  4 6  6 16 4 6  6 16 

7. Рентна плата 8 6  6 20 8 6  6 20 

8. Спеціальні податкові режими 4 6  6 16 4 6  6 16 

9.  Податок на майно 4 4  4 12 4 4  4 12 

10.  Інші податки 4 4 2 4 14 4 4 2 4 14 

Всього з навчальної дисципліни 44 46 4 50 144 44 46 4 50 144 
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3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Сутність податків. Історія виникнення податків. 

Податкова політика, її зміст. Податкова система та принципи її побудови. 

Функції податків. Класифікація податків. 

Податкове законодавство України, його основні засади. Поняття податку та 

збору. Загальні засади встановлення податків та зборів. Види податків та зборів. 

Загальнодержавні та місцеві подати та збори. Спеціальні податкові режими. 

Платники податків їх обов’язки, права та відповідальність. 

Строки та порядок сплати податків і зборів. 

Організаційна структура та функції державних податкових органів. Права, 

обов’язки  та відповідальність посадових осіб контролюючих органів. 

 

Семінарське заняття 

 

Еволюція та сучасний стан податкової системи України. 

Адміністрування податків, зборів, платежів. 

 

2. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 

Сутність та фіскальна роль ПДВ. Платники ПДВ та порядок їх реєстрації. 

Об’єкт та база оподаткування. Пільги з ПДВ. Ставки податку.  

Електронне адміністрування ПДВ. Податкова накладна. 

Порядок обчислення і сплати ПДВ: податкове зобов’язання та податковий 

кредит; дата виникнення податкового зобов’язання. Бюджетне відшкодування 

податку. 

Спеціальні податкові режими з ПДВ. 

Звітність платників ПДВ, контроль податкових органів. 

Облік ПДВ. 

Практичні заняття 
 

Визначення оподатковуваного обороту, нарахування податку на додану 

вартість. Складання документації з нарахування та сплати ПДВ. Звітність з ПДВ. 

 

3. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 
 

Суть і призначення акцизного податку. Платники, база та об’єкт 

оподаткування. Підакцизні товари та  ставки податку. Пільги з акцизного податку. 

Порядок обчислення та терміни сплати податку.  

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Звітність платників акцизного податку і контроль податкових органів. 
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Практичні заняття 
 

Розрахунок  акцизного податку на різні види підакцизних товарів. Складання 

звітності з акцизного податку. 

 

4. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 
 

Сутність податку на прибуток підприємств. Платники, об’єкт та база опо-

даткування. Ставки податку та порядок обчислення податку на прибуток під-

приємств.  

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. 

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень). Різниці, які 

виникають при здійсненні фінансових операцій. 

Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій. Звільнення 

від оподаткування. 

Звітність платників податку.  

 

Практичні заняття 
 

Обчислення об’єкта оподаткування та сум податку на прибуток. Складання 
податкової декларації з податку на прибуток. 

Ознайомлення з матеріалами документальних перевірок окремих платників 
податків. 

 
5. ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
 

Роль, види і призначення державних цільових фондів. 
Пенсійний фонд, порядок створення та використання. 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витрат, 

зумовлених народженням і похованням, порядок створення та використання. 
Особливості нарахування та сплати допомоги з тимчасової непрацездатності та 
інших виплат з ФССзТВП. 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття, порядок створення та використання. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і про-
фесійних захворювань, порядок створення та використання. 

Звітність платників ЄСВ. 
 

Практичні заняття 
 

Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності. Складання 
розрахунково-звітної документації. 
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6. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

Суть податку на доходи фізичних осіб та визначення основних термінів.    
Платники податку, об’єкт та база оподаткування. Доходи, які не 

включаються до розрахунку загального місячного ( річного) оподаткованого 
доходу. 

Податкова знижка та підстави для її нарахування.  
Ставки податку, порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) 

податку до бюджету.  
Перерахунок податку та податкові соціальні пільги. 
Особливості оподаткування доходів, одержаних з інших джерел.  
Податкова звітність. Порядок подання річної декларації про майновий стан і 

доходи (податкової декларації). 
        

Практичні заняття 
 

Обчислення податку на доходи фізичних осіб, одержаних у вигляді заробіт-
ної плати та з інших джерел. 

Складання форм податкової звітності та перерахунок податку по закінченню 
звітного року. 

7. РЕНТНА ПЛАТА 
 

Склад рентної плати. Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин.  

Рентна плата за спеціальне використання води. Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів. Рентна плата за користуванням радіочастотним 

ресурсом України.  

Подання декларації і строки сплати рентної плати. Відповідальність 

платників рентної плати та контроль за її справлянням. 

 

Практичні заняття 
 

Обчислення рентної плати за користування надрами, рентної плати за 

спеціальне використання води та лісових ресурсів. Складання звітності.  

 

8. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ 
 

Поняття спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 

Порядок визначення доходів та їх склад для платників податку першої – 

третьої груп. Об’єкт та база оподаткування для платників податку четвертої 

групи. 

Ставки єдиного податку. Податковий (звітний) період. Порядок нарахування 

та строки сплати єдиного податку. Ведення обліку і складання звітності 

платниками єдиного податку. Особливості нарахування, сплати та подання 

звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку. 
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Практичні заняття 
 

Обчислення єдиного податку для платників податку першої – третьої груп. 

Складання податкових розрахунків. 

Обчислення єдиного податку для платників податку четвертої групи. 

Складання податкової звітності. 

 

9. ПОДАТОК НА МАЙНО 
 

Склад податку на майно. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

Транспортний податок. Туристичний збір. Збір за місця для паркування  

транспортних засобів. 

Платники земельного податку. Об’єкти та база оподаткування земельним 

податком. Ставки земельного податку. Пільги щодо сплати земельного податку. 

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню. Податковий період, порядок 

обчислення та строки сплати плати за землю. Індексація нормативної грошової 

оцінки земель. 

 

Практичні заняття 
 

Обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

транспортного податку, туристичного збору, збору за місця для паркування  

транспортних засобів, земельного податку. Складання звітності. 

 

10. ІНШІ ПОДАТКИ 
 

Екологічний податок. Платники, об’єкт та база оподаткування. Ставки 

податку. Порядок обчислення, порядок подання звітності та сплати екологічного 

податку. 

Економічна сутність та призначення мита. Види мита. Платники, об’єкт і 

ставки податку. Порядок нарахування та сплати мита.  

Інші податки, порядок нарахування та сплати. 

 

Практичні заняття 
 

Проведення розрахунків із нарахування та сплати екологічного податку, мита 

та інших податків. Складання звітності. 

 

Семінарське заняття 
 

Опрацювання Податкового кодексу України та законодавчих актів щодо 

оподаткування. 
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№ 8073-Х зі змінами та доповненнями  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  

6. Податковий кодекс : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та 

доповненнями http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  

7. Бюджетний кодекс від 8 липня 2010 року № 2456 – VI із змінами та 

доповненнями http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  

8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України 

від 16.07.99 р. № 996-XIV http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14  

9. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України 

від 09.07.03 р. № 1058-IV із змінами та доповненнями 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15  

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

легалізації фонду оплати праці: Закон України від 28.12.14 р. № 219-VІІІ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/219-19/paran29#n29  

11. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття:Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ із змінами та доповненнями 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14  

12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28.12.2014 № 77-VIII 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19  

13.  Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 – VI із змінами та 

доповненнями http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17  

14. Про Державну контрольно-ревізійну службу : Закон України від  

26.01.1993 № 2939-XII із змінами та доповненнями 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/ed20110101  

15. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної 

податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в 

Україні : Закон України від 05.07.2012 № 5083-VI 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5083-17  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/219-19/paran29#n29
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/ed20110101
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5083-17
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16. Про страхування :  Закон України від 7.03.1996 р. № 85/96-ВР 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр  

17. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України  від 21.05.1997 р. 

№ 280/97-ВР http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр  

18. Бечко П.К. Податкова система : навч. посіб. / П.К. Бечко – К. : Центр 

навчальної літератури, 2006. – 368 с. 

19. Бечко П.К. Основи оподаткування : навч. посібн. (для студ. вищ. навч. 

закл.) / Бечко П.К., Захарчук О.А. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 168 с. 

20. Василик О.Д. Павлюк К.В. Державні фінанси України : підручник. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с. 

21. Довгалюк В.І. Єрмоленко Ю.Ю. Податкова система. – Центр навчальної 

літератури. – К., 2007. – 360 с. 

22. Карпінський Б.А. Фінансова система : навч. посіб. / Карпінський Б.А., 

Герасименко О.В. – Львів : Магнолія-Плюс, 2006. – 272 с. 

23. Онисько С.М. Марич П.М. Фінанси підприємств : підручник. – Львів : 

Магнолія-Плюс, 2006. – 367с. 

24. Партин Г.О. Загородній  А.Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. – К. : 

Знання, 2006. – 379 с. 

25. Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик,        

Л.Д. Буряк та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с. 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. Верховна Рада України http://www.rada.кіеv.uа 

2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.uа 

3. Міністерство економіки України http://www.me.gov.uа 

4. Державна фіскальна служба України  http://sfs.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.uа 

6. Законодавство України http://www.zakon/rada.gov.uа 

7. Украинский бизнес-портал. http://www.ubp.com.uа 

8. Діловий щотижневик “Контракти” http://www.kontrakty.com.uа 

9. Інтернет-портал Газети Бізнес http://www.business.kiev.uа 

10.  Економічна та фінансова література 

 а) http:// readbook.com.uа    

          б) http:// studentbook.com.uа 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
http://www.me.gov.uа/
http://sfs.gov.ua/
http://www.business.kiev.uа/
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5. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ 

ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Контроль знань і умінь студентів з дисципліни здійснюється згідно з сис-

темою організації навчального процесу.  

Формою підсумкового контролю є екзамен або залік залежно від спе-

ціальності. 

Для підсумкової діагностики успішності навчання використовуються 

тестовий, усний та модульний контроль. Поточний контроль здійснюється під час 

виконання практичних робіт, індивідуальних завдань (описових робіт (ОР), 

розрахунково-графічних робіт (РГР), розрахункових робіт (РР), аналітичних ро-

біт, написання рефератів), контроль за засвоєнням певної теми. Форму прове-

дення поточного контролю і систему оцінювання визначає відповідне відділення. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


