
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Податкова система 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова    

Форма навчання:   денна, заочна  

Освітній ступінь:   молодший бакалавр, бакалавр      

Галузь знань:   07 Управління та адміністрування      

Спеціальність:   для всіх спеціальностей   

Освітня програма:  для всіх освітніх програм 

Рік навчання:   2   Семестр:    3,4   

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год., денна форма 24- лекції; 24 - семінарські;  

                                                 72 самостійна робота;  

                                               заочна форма 6 - лекції; 6 - семінарські; 108 - самостійна робот) 

Мова викладання:   українська    

Посилання на курс в онлайн-платформі: Moodle_idgu1 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Степанова Надія Опанасівна        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач кафедри управління підприємницькою 

та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочій e-mail: stepanova1949@mail.ru  
Години консультацій на кафедрі: четверг 13.10-14.30     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Податкова система» є вибірковим компонентом підготовки здобувачів 

вищої освітнього ступеня «молодший бакалавр» та «бакалавр» всіх спеціальностей та 

спрямована на формування і розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей.  

Дисципліна «Податкова система» спрямована на формування у студентів системи 

базових знань з економічних відносин з приводу перерозподілу валового внутрішнього 

продукту і національного доходу для створення загальнодержавного централізованого фонду 

грошових коштів. 

Дисципліна орієнтує на формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

щодо фінансових відносин, пов’язаних з  примусовим відчуженням і перерозподілом частини  

вартості валового внутрішнього продукту з метою формування загальнодержавного фонду 

грошових ресурсів.  



Зміст  дисципліни «Податкова система» розкривається через вивчення 12 тем. У темі 

№ 1 представлено теоретичні основи сутності та видів податків, їх характерні ознаки, 

функції, елементи податків, класифікація  податків та її головні ознаки. 

Тема № 2 розкриває сутність податкової системи і податкової політики держави, що 

включає в себе поняття податкової системи і вимоги до неї, принципи оподаткування, 

податкову політику, суть податкового регулювання економіки, податковий вплив на ціни, 

податкова система в Україні, склад та структуру податкової системи України, законодавчі 

акти, що її регламентують.  

У темі № 3 розкрито сутність організації державної податкової служби та податкового 

адміністрування, основи організації податкової роботи, податкову  службу  держави,  склад  

податкової  служби  України, облік  платників  і  надходжень  податків, порядок  реєстрації  

платників,  облікові  документи, відповідальність платників за своєчасність і правильність 

розрахунків з бюджетом і за подання декларацій, податкове адміністрування.  

Тема № 4 присвячена податку на додану вартість. Тут розглянуто сутність податку на 

додану вартість, податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор, методика включення 

податку в ціну, платники  і  ставки  податку, порядок  реєстрації  платником  ПДВ, порядок  

обчислення  податку  на  додану  вартість,  податкові  зобов'язання  та  податковий  кредит  

при  обчисленні  податку  на  додану  вартість, декларацію  з  ПДВ,  її  зміст,  порядок  

складання, строки  подання  декларацій.  

Тема № 5 розглядає акцизний податок  як  форму  специфічних  акцизів. Сюди входять 

особливості  акцизного  оподаткування  в Україні, поняття  акцизу, суб’єкти  та  об’єкти  

акцизного  податку, платники  акцизного збору, об’єкт оподаткування, перелік підакцизних 

товарів і ставки акцизного податку, методика обчислення сум акцизного податку. 

Тема № 6 присвячена вивченню митно-тарифного регулювання, а саме основ митної 

справи, митної території та митного контролю, ввезення, вивезення та транзит товарів,  

митної  декларація  і  декларантів, митного  оформлення, види  мита, визначення митної 

вартості на основі додавання вартості тощо. 

У темі № 7 представлена загальна характеристика податку на прибуток підприємств, 

що включає прибуткове  оподаткування  в  системі  податків  з  підприємств  та  організацій, 

об’єкти  оподаткування, порядок формування доходів для цілей оподаткування, витрати  

підприємств  для  визначення  прибутку, пільги з податку на прибуток, види пільг, їх 

направленість та регулююче призначення, порядок обчислення та сплати податку на 

прибуток.  

Тема № 8 присвячена вивченню податків з доходів фізичних осіб. Тут розглянуто 

оподаткування доходів фізичних осіб як форму індивідуального оподаткування, 

оподаткування доходів  фізичних  осіб  у  системі  оподаткування  населення, основи  

оподаткування  доходів фізичних  осіб, характеристику  платників  податку, характеристику  

об'єктів  оподаткування, порядок  подання  річної  декларації  про  майновий  стан  і  доходи, 

порядок  забезпечення виконання податкових зобов'язань.  

Тема № 9 розглядає спеціальні податкові режими, базу  оподаткування  за  спрощеною  

системою, ставки  спрощеної  системи оподаткування, особливості  сплати  інших  податків  

суб’єктами  спеціального  режиму оподаткування, порядок  оподаткування  суб'єктів  малого  

бізнесу  за  спрощеною  системою  при  застосування різних ставок оподаткування, порядок 

нарахування та перерахування податку тощо. 

У темі № 10 розкрито зміст ресурсного оподаткування. Дана тема розкриває основи 

ресурсного оподаткування, принципи встановлення плати за ресурси, основи плати за 

ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів, види 

платежів за ресурси, особливості формування ставок та визначення платників.  



У темі № 11 детально розглянуто майнове оподаткування, а саме склад місцевих 

податків та зборів і порядок їх справляння, суть  майнового  оподаткування  та  

характеристика  його  основних  форм, види майнового оподаткування, платники,  об'єкт  

оподаткування,  ставки  податку,  терміни  сплати  і  порядок зарахування  до  бюджету, 

порядок  надання  пільг.   

Тема № 12 розкриває основи податкового планування на підприємствах. Сюди 

відноситься корпоративний  податковий  менеджмент, перспективне  та  поточне  податкове  

планування, форми  податкового  планування, вибір  організаційно-правової  форми  

оподаткування,  вибір місця  реєстрації,  використання  спеціальних  економічних  зон  та  

територій  пріоритетного розвитку, аналіз режимів оподаткування, формування податкової 

складової облікової політики підприємства, оцінка ефективності податкового планування. 

Визначення відхилень фактичних результатів від планових, принципи  податкового  

планування,  податкова  оптимізація тощо. 

Передумовами для вивчення дисципліни є отримання теоретичних та практичних 

знань з наступних дисциплін: «Мікроекономіка та макроекономіка», «Бухгалтерський облік», 

«Економіка підприємства» тощо. 

Дисципліна «Фінанси, податки та податкова система» тісно пов’язана з іншими 

дисциплінами, такими як: «Аудит», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аналіз 

господарської діяльності», «Облік і звітність в оподаткуванні». 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

1. Знання: 

- економічну природу податків, їх склад та класифікацію;  

- функції податків;  

- принципи побудови податкової системи України;  

- задачі та структуру податкових органів;  

- порядок нарахування та сплати податків і обов’язкових зборів та платежів до бюджету 

та державних цільових фондів, що здійснюються, як фізичними, так і юридичними особами;  

- принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності;  

- форми відповідальності платників податку за порушення податкового законодавства. 

 

2. Уміння. 

- визначати базу оподаткування, розмір податків та строки їх сплати до бюджетів усіх 

рівнів;  

- виконувати розрахунки, пов’язані з визначенням і нарахуванням податків;  

- визначати штрафні санкції у випадку порушення податкового законодавства;  

- аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на результати 

діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;  

- визначати розмір штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;  

- оскаржувати дії податкових органів. 

 

3. Комунікація: 

- показувати уміння  працювати  автономно та в команді,  мати  навички  

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 



- використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження  професійно  спрямованої  інформації  у  сфері  підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності; 

- оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й 

іноземною мовами. 

 

4. Автономність та відповідальність: 

- відповідальність за  прийняття  рішень у складних і непередбачуваних  умовах, що  

потребує застосування нових підходів та прогнозування; 

- управління комплексними діями або проектами; 

- відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; 

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1. Сутність та види податків       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Визначення податків, їх характерні 

ознаки.  

2. Функції податків. 

3. Елементи податку. 

4. Класифікація  податків,  її  ознаки.  

5. Види прямих податків. 

6. Види  непрямих  податків. 

1. Карлін М.І..Державні фінанси України: 

навч. посіб. К. : Знання, 2018.  348 с.  

2. Гобзенко, Л. О. Зарубіжні фахівці про 

Податковий кодекс України. Економіка. 

Фінанси. Право.  2017. № 12.  С. 11-16.  

3. Законодавство України: [база даних]. 

Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/236-2014-п. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Визначення податків, їх характерні 

ознаки.  

2. Функції податків. 

3. Елементи податку. 

4. Класифікація  податків,  її  ознаки.  

5. Види прямих податків. 

6. Види  непрямих  податків. 

1. Подмарьов,  О.  Ю.  Податковий  кодекс  

-  перші  кроки  у  системі  оподаткування  

прибутку підприємств. Інвестиції: практика 

та досвід. 2017.  № 7.  С. 59-62.  

2. Костицький  В.В.  Податкове  право  

(Податкова  система  України):  навч.  посіб.  

К. : Вид-во Нац. Ун-ту «НАУ-друк», 2019. 

400 с.  

3. Законодавство України : [база даних]. – 

Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/222-19. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання тестових завдань. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Історія та особливості   розвитку   

податків на окремих етапах існування 

суспільства. 

1. Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Варналій 

З.С. Податкова політика України: стан, 

проблеми та перспективи: монографія  

ДПАУ;  Нац.  ун-т  ДПС  України. НДЦ з 

проблем оподаткування К. : Знання України, 

2018. 675c.   

2. Про ліцензування видів господарської 

діяльності [Електронний ресурс] : Закон 

України № 222-VIII від 02.03.2015 р.// 

Верховна Рада України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/


 Теорія податків та етапи її розвитку. 

 Теорія податків Дж. М. Кейнса та її 

сутність. 

 Теорія податків А. Лафера та її 

характеристика. 

 Розвиток податків в Україні в сучасних 

умовах та їх характеристика. 

3. Офіційний  сайт  Державної  митної  

служби  України. URL:  http:// 

www.castom.gov.ua  

 

Тема № 2. Податкова система і податкова політика 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття  податкової  системи  і  вимоги  

до  неї.   

2. Структурна  побудова  податкової  

системи.  

3. Принципи  оподаткування.   

4. Податкова  політика:  поняття  

податкової  політики  та  її  напрямки.   

5. Суть  податкового  регулювання  

економіки.   

6. Податкова  система  в  Україні,  основні  

етапи  її  становлення.   

1. Іванов Ю. Б. Податкова система: 

підручник  К. : Атіка, 2018.  920 c.  

2. Мельник П. В. Податковий потенціал 

регіонів України: теорія, методологія, 

оцінка: монографія ДПАУкраїни; 

Національний ун-т держ. Податкової служби 

України:  Ірпінь, 2018.  234с.  

3. Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [Електронний ресурс] : Закон 

України №2464-VІ від 08.07.2010 р. // 

Верховна Рада України. Законодавство 

України : [база даних]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття  податкової  системи  і  вимоги  

до  неї.   

2. Структурна  побудова  податкової  

системи.  

3. Принципи  оподаткування.   

4. Податкова  політика:  поняття  

податкової  політики  та  її  напрямки.   

5. Суть  податкового  регулювання  

економіки.   

6. Податкова  система  в  Україні,  основні  

етапи  її  становлення.   

1. Буряк П. Податкова система: теорія і 

практика застосування активних методів 

навчання: навч.посібник. Київ: ВД 

«Професіонал», 2018. 222 с. 

2. Кучерявенко М. П. Податкове право 

України. Академічний курс: підручник. К. : 

«Правова єдність», 2018. 699с.  

3. Єфименко Т.І., Ловінська Л.Г., 

Ярошенко Ф.О. Податок  на  прибуток:  

концепція  визначення  об'єкта  

оподаткування. НДФІ при Міністерстві 

фінансів України. К. : НДФІ, 2017. 322 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання практичних завдань: 

Завдання 1. 

Документальною перевіркою платника 

податку за попередній звітний рік, 

проведеною в квітні поточного року, 

донараховано податку на прибуток 20 тис. 

грн., податку на додану вартість – 30 тис. 

грн., акцизного збору – 15 тис. грн. 

Розрахувати розмір фінансової санкції. 

Завдання 2. 

1. Тарангул Л.Л. Планування податкових 

надходжень в Україні: теорія і практика : 

монографія.  Ірпінь: НУДПСУ, 2019. 339 с.  

2. Іванов Ю. Альтернативні системи 

оподаткування: навч. посібник. Харківський 

нац. екон. ун-т. Х. : ВД "ІНЖЕК", 2017. 272с.  

3. Митний кодекс України [Електронний 

ресурс] : Закон України № 4495-VI від 

13.03.2012 р. // Верховна Рада України. 

Законодавство України : [база даних]. – 

Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17


Декларацією податку на прибуток на І 

квартал поточного року було подано 

платником до податкової інспекції 30 квітня. 

Сума податкових зобов’язань платника по 

декларації становить 50 тис. грн. Станом на 

20 квітня платником внесено до бюджету 

податку на прибуток у сумі 48 тис. грн. Крім 

того, є переплата податку на додану вартість 

у сумі 5 тис. грн. Розрахувати розмір 

фінансових санкцій.  

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Економічні закони, які повинні бути   

враховані при утворенні податкової системи. 

 Законодавча база податкової системи 

країни та її характеристика. 

 Загальноекономічні   закони   розвитку   

суспільства,   які   потрібно враховувати при 

будування системи оподаткування. 

 Специфічні закони, які враховують   

при будування системи оподаткування 

держави. 

 Особливості врахування принципів 

будування податкової системи в України. 

 Особливості розвитку   податкової 

системи   України в сучасник умовах.  

Тема № 3. Організація державної податкової служби  та податкове адміністрування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Основи  та  організація  податкової  

роботи.   

2. Контролюючі  органи,  їх 

характеристика, правове регулювання 

діяльності.   

3. Податкова  служба  держави,  склад  

податкової  служби  України.   

4. Облік  платників  і  надходжень  

податків.   

5. Методи контрольної-перевірочної 

роботи.  

6. Податкове адміністрування.  

7. Розстрочення  та  відстрочення  

податкових  зобов’язань. 

1. Довгалюк В. І.  Податкова система: навч. 

посібник. К.: Центр учбової літератури, 

2017. 315 с. 

2. Іванов Ю.  Б. Податковий менеджмент: 

підручник. К. : Знання, 2018.  525с.   

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

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

 



Семінарське заняття (2 год.): 

1. Основи  та  організація  податкової  

роботи.   

2. Контролюючі  органи,  їх 

характеристика, правове регулювання 

діяльності.   

3. Податкова  служба  держави,  склад  

податкової  служби  України.   

4. Облік  платників  і  надходжень  

податків.   

5. Методи контрольної-перевірочної 

роботи.  

6. Податкове адміністрування.  

7. Розстрочення  та  відстрочення  

податкових  зобов’язань. 

1. Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В., 

Кокшарова С.М.  Податкова  система  

України.  Тренінг-курс:  навч.  посіб.  К.  :  

ДННУ  "Академія фінансового управління", 

2017.  656 с.  

2. Єфименко,  Т.  І.  Податковий  кодекс  

України  як  перший  крок  на  шляху  

реформування вітчизняної податкової 

системи. Фінанси України. 2018.  № 12.  С. 3-

11.  

3. Онисько С. М., Тофан І.М., Грицина 

О.В. Податкова система: підручник. Львів: 

«Магнолія 2006», 2018. 351 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання тестових завдань. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Фіскальна служба держави та її 

завдання. 

 Організація податкової роботи України 

та її характеристика. 

 Структура центрального органу 

фіскальної служби України та функції його 

підрозділів. 

 Законодавче регламентування 

діяльності податкової служби України. 

 Вимоги до законодавчих актів, які 

регламентують податкову систему. 

1. Гавриленко  Н.В.  Податкова  система:  

навч.  посіб.  Львів  : Новий Світ-2000, 2020. 

328 с.  

2. Офіційний сайт Державної фіскальної 

служб України. URL: http : //www.sta.gov.ua  

3. Податковий кодекс України 

[Електронний ресурс] : Закон України 2755-

VI вiд 02.12.2010 р. // Верховна Рада 

України. Законодавство України : [база 

даних]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

 

Тема № 4. Податок на додану вартість 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність податку на додану вартість, 

його зародження та розвиток.  

2. Платники  і  ставки  податку.  Порядок  

реєстрації  платником  ПДВ.   

3. Порядок  обчислення  податку  на  

додану  вартість.   

4. Податкові  зобов'язання  та  податковий  

кредит  при  обчисленні  податку  на  додану  

вартість.  

5. Декларація  з  ПДВ,  її  зміст,  порядок  

складання.  Строки  подання  декларацій.   

1. Податкова система: практичні питання 

застосування норм Податкового кодексу 

України / За заг. ред. В.Ю. Захарченка.  К. : 

Юрінком Інтер, 2020.  368 с.  

2. Гавриленко Н.В. Податкова система 

Практикум : навчальний посібник. Львів: 

Новий світ-2000, 2019.  352 с.   

3. Офіційний сайт Державної фіскальної 

служб України. URL: http : //www.sta.gov.ua  

 



Семінарське заняття (2 год.): 

1. Сутність податку на додану вартість, 

його зародження та розвиток.  

2. Платники  і  ставки  податку.  Порядок  

реєстрації  платником  ПДВ.   

3. Порядок  обчислення  податку  на  

додану  вартість.   

4. Податкові  зобов'язання  та  податковий  

кредит  при  обчисленні  податку  на  додану  

вартість.  

5. Декларація  з  ПДВ,  її  зміст,  порядок  

складання.  Строки  подання  декларацій.   

1. Іванов  Ю.  Сучасне  оподаткування:  

мотиваційний  аспект. НАНУ; НДЦ 

індустріальних проблем розвитку. Х.: 

«Інжек», 2017. 328с.   

2. Мельник П.В., Варналій З.С. та ін. 

Податкова  політика  України  :  навчальний  

посібник; за ред. П.В. Мельника.  К.: Знання 

України, 2018. 505 с.  

3. Податковий кодекс України 

[Електронний ресурс] : Закон України 2755-

VI вiд 02.12.2010 р. // Верховна Рада 

України. Законодавство України : [база 

даних]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання практичних завдань: 

Завдання 1. 

Мале підприємство надає побудові 

послуги з рихтування автомобіля. Обсяг 

виконаних робіт – 40 000 тис. грн. Чи 

повинно вказане підприємство 

зареєструватися як платник ПДВ? Відповідь 

обґрунтувати. 

Завдання 2. 

Мале підприємство здійснює торгівлю 

за готівкові кошти. Обсяг продажів за рік 

дорівнює 10 тис. грн. Чи повинно це 

підприємство зареєструватися як платник 

ПДВ? Відповідь обґрунтувати. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Пільги по ПДВ та можливості їх 

застосування. 

 Порядок сплати та звітності при сплаті 

ПДВ. 

 Відповідальність   за   точність   та   

своєчасність   сплати   ПДВ   та   штрафні  

санкції ї до порушників. 

1. Андрущенко В. Л., Тучак Т.В. Податкова 

система: навчальний посібник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 412 с. 

2. Карлін  М.І..  Державні  фінанси  

розвинутих  країн:  навч.  посіб.  Львів : 

Новий Світ-2000, 2019.  484 с.  

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

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

 

 

Тема № 5. Акцизний податок 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Акцизний  податок  як  форма  

специфічних  акцизів.   

1. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М., Дорожкіна 

Г.М. та ін. Проблеми розвитку податкової 

політики та оподаткування. Харків.: ВД 



2. Особливості  акцизного  оподаткування  

в Україні.   

3. Суб’єкти  та  об’єкти  акцизного  

податку.   

4. Платники  акцизного збору, об’єкт 

оподаткування.   

5. Перелік підакцизних товарів і ставки 

акцизного податку.  

6. Звітність по акцизному податку.   

"ІНЖЕК", 2017. 448c.  

2. Калінеску Т. В., Корецька-Гармаш В.О., 

Демидович В.В. Адміністрування податків : 

навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. 290 с. 

3. Крисоватий А. І., Василевська Г.В. 

Новітня парадигма преференційного 

оподаткування : монографія. Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. 260 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Акцизний  податок  як  форма  

специфічних  акцизів.   

2. Особливості  акцизного  оподаткування  

в Україні.   

3. Суб’єкти  та  об’єкти  акцизного  

податку.   

4. Платники  акцизного збору, об’єкт 

оподаткування.   

5. Перелік підакцизних товарів і ставки 

акцизного податку.  

6. Звітність по акцизному податку.   

1. Авер'янова Є. Спрощена система 

оподаткування (єдиний податок): практ. 

керівництво.  Д.: "Баланс-Клуб", 2018. 176 с. 

2. Бандурка О. М., Понікаров В.Д., Попова 

С.М. Податкове право : навчальний посібник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2018. 312 с. 

3. Положення про Державну фіскальну 

службу України [Електронний ресурс] : 

Постанова КМУ № 236 від 21.05.2014 р. // 

Верховна Рада України. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання індивідуального творчого 

завдання. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Підакцизні вироби та порядок їх 

визначення. 

 Порядок сплати та звітності по 

акцизному податку. 

 Відповідальність за точність та 

своєчасність сплати акцизного податку та 

штрафні санкції до порушників.Вплив 

акцизів на економічну систему держави 

1. Андрущенко В. Л., Тучак Т.В. Податкова 

система: навчальний посібник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 412 с. 

2. Бандурка О. М., Понікаров В.Д., Попова 

С.М. Податкове право : навчальний посібник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2018. 312 с. 

3. Про ліцензування видів господарської 

діяльності [Електронний ресурс] : Закон 

України № 222-VIII від 02.03.2015 р.// 

Верховна Рада України. 

4. Тарангул Л.Л. Планування податкових 

надходжень в Україні: теорія і практика : 

монографія.  Ірпінь: НУДПСУ, 2019. 339 с.  

Тема № 6. Митно-тарифне регулювання 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Основи митної справи.  

2. Мито  як  джерело  доходів  бюджету,  

митна  політика.  

3. Ввізне та вивізне мито.  

4. Митне  оформлення.   

5. Митне декларування. Митна 

1. Гобзенко, Л. О. Зарубіжні фахівці про 

Податковий кодекс України. Економіка. 

Фінанси. Право.  2017. № 12.  С. 11-16.  

2. Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В., 

Кокшарова С.М.  Податкова  система  

України.  Тренінг-курс:  навч.  посіб.  К.  :  

ДННУ  "Академія фінансового управління", 



декларація, порядок її подання.   

6. Визначення митної вартості на основі 

додавання вартості.  

7. Товари що не підлягають 

оподаткуванню при ввезенні на митну 

територію України.  

8. Порядок розрахунків та сплати митних 

платежів до бюджету.   

2017.  656 с.  

3. Законодавство України : [база даних]. – 

Режим доступу 

:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-

п. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Основи митної справи.  

2. Мито  як  джерело  доходів  бюджету,  

митна  політика.  

3. Ввізне та вивізне мито.  

4. Митне  оформлення.   

5. Митне декларування. Митна 

декларація, порядок її подання.   

6. Визначення митної вартості на основі 

додавання вартості.  

7. Товари що не підлягають 

оподаткуванню при ввезенні на митну 

територію України.  

8. Порядок розрахунків та сплати митних 

платежів до бюджету.   

1. Калінеску Т. В., Корецька-Гармаш В.О., 

Демидович В.В. Адміністрування податків : 

навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. 290 с. 

2. Крисоватий А. І., Василевська Г.В. 

Новітня парадигма преференційного 

оподаткування : монографія. Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. 260 с. 

3. Карлін  М.І..  Державні  фінанси  

розвинутих  країн:  навч.  посіб.  Львів : 

Новий Світ-2000, 2019.  484 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання тестових завдань. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Митна політика держави та її 

характеристика. 

 Митна декларація, порядок її 

визначення та надання. 

 Порядок сплати мита та 

відповідальність за порушення діючого 

митного законодавства України. 

 Використання мита для підтримки 

вітчизняних товаровиробників. 

 Регулятивний потенціал мита. 

1. Мельник П.В., Варналій З.С. та ін. 

Податкова  політика  України  :  навчальний  

посібник; за ред. П.В. Мельника.  К.: Знання 

України, 2018. 505 с.  

2. Іванов  Ю.  Сучасне  оподаткування:  

мотиваційний  аспект. НАНУ; НДЦ 

індустріальних проблем розвитку. Х.: 

«Інжек», 2017. 328с.  

3. Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [Електронний ресурс] : Закон 

України №2464-VІ від 08.07.2010 р. // 

Верховна Рада України. Законодавство 

України : [база даних]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

 

Тема № 7. Податок на прибуток підприємств 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Прибуткове  оподаткування  в  системі  

податків  з  підприємств  та  організацій.   

2. Об’єкт  оподаткування.   

1. Гавриленко Н.В. Податкова система 

Практикум : навчальний посібник. Львів: 

Новий світ-2000, 2019.  352 с.  

2. Єфименко,  Т.  І.  Податковий  кодекс  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17


3. Порядок формування доходів для цілей 

оподаткування.  

4. Оподаткування  товарно-бартерних  

операцій,  операцій  пов’язаним  особам 

5. Пільги з податку на прибуток, види 

пільг, їх направленість та регулююче 

призначення.  

6. Порядок обчислення та сплати податку 

на прибуток.  

України  як  перший  крок  на  шляху  

реформування вітчизняної податкової 

системи. Фінанси України. 2018.  № 12.  С. 3-

11.  

3. Митний кодекс України [Електронний 

ресурс] : Закон України № 4495-VI від 

13.03.2012 р. // Верховна Рада України. 

Законодавство України : [база даних]. – 

Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Прибуткове  оподаткування  в  системі  

податків  з  підприємств  та  організацій.   

2. Об’єкт  оподаткування.   

3. Порядок формування доходів для цілей 

оподаткування.  

4. Оподаткування  товарно-бартерних  

операцій,  операцій  пов’язаним  особам 

5. Пільги з податку на прибуток, види 

пільг, їх направленість та регулююче 

призначення.  

6. Порядок обчислення та сплати податку 

на прибуток.  

1. Іванов Ю. Альтернативні системи 

оподаткування: навч. посібник. Харківський 

нац. екон. ун-т. Х. : ВД "ІНЖЕК", 2017. 272с.  

2. Костицький  В.В.  Податкове  право  

(Податкова  система  України):  навч.  посіб.  

К. : Вид-во Нац. Ун-ту «НАУ-друк», 2019. 

400 с.  

3. Податкова система: практичні питання 

застосування норм Податкового кодексу 

України / За заг. ред. В.Ю. Захарченка.  К. : 

Юрінком Інтер, 2020.  368 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання тестових завдань. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Останні законодавчі зміни в 

оподаткуванні прибутку підприємства. 

 Звітність підприємства з податку на 

прибуток: терміни подання та правила 

оформлення. 

 Зміна методики визначення   прибутку з 

метою   оподаткування в українській 

податковій системі. 

 Розвиток прямого оподаткування. 

 Моделі оподаткування корпоративного 

прибутку. 

 Методи нарахування амортизаційних 

відрахувань в інших  країнах. 

1. Авер'янова Є. Спрощена система 

оподаткування (єдиний податок): практ. 

керівництво.  Д.: "Баланс-Клуб", 2018. 176 с. 

2. Онисько С. М., Тофан І.М., Грицина 

О.В. Податкова система: підручник. Львів: 

«Магнолія 2006», 2018. 351 с. 

3. Положення про Державну фіскальну 

службу України [Електронний ресурс] : 

Постанова КМУ № 236 від 21.05.2014 р. // 

Верховна Рада України. 

 

 
Тема № 8. Податок з доходів фізичних осіб 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. Основи  оподаткування  доходів 

фізичних  осіб.   

2. Характеристика  платників  податку.   

3. Характеристика  об'єктів  

оподаткування.  

4. Ставки податку на доходи фізичних 

осіб.  

5. Порядок  нарахування,  утримання,  

сплати  та  перерахування  податку  до  

бюджету.  

6. Порядок  подання  річної  декларації  

про  майновий  стан  і  доходи.   

1. Подмарьов,  О.  Ю.  Податковий  кодекс  

-  перші  кроки  у  системі  оподаткування  

прибутку підприємств. Інвестиції: практика 

та досвід. 2017.  № 7.  С. 59-62.  

2. Іванов Ю. Б. Податкова система: 

підручник  К. : Атіка, 2018.  920 c.  

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

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

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Основи  оподаткування  доходів 

фізичних  осіб.   

2. Характеристика  платників  податку.   

3. Характеристика  об'єктів  

оподаткування.  

4. Ставки податку на доходи фізичних 

осіб.  

5. Порядок  нарахування,  утримання,  

сплати  та  перерахування  податку  до  

бюджету.  

6. Порядок  подання  річної  декларації  

про  майновий  стан  і  доходи.   

1. Бандурка О. М., Понікаров В.Д., Попова 

С.М. Податкове право : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2018. 312 с. 

2. Тарангул Л.Л. Планування податкових 

надходжень в Україні: теорія і практика : 

монографія.  Ірпінь: НУДПСУ, 2019. 339 с.  

3. Про ліцензування видів господарської 

діяльності [Електронний ресурс] : Закон 

України № 222-VIII від 02.03.2015 р.// 

Верховна Рада України. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Характеристика   податкових   платежів,   

які   сплачують   фізичні   особи   в Україні. 

 Податкова декларація громадянина: 

порядок її заповнення та надання. 

 Порядок   оподаткування   авторських   

договорів,   гонорарів,   доходів   від різних 

видів діяльності. 

 Розвиток оподаткування доходів 

фізичних осіб в Україні. 

 Порядок річного перерахунку ПДФО. 

1. Андрущенко В. Л., Тучак Т.В. Податкова 

система: навчальний посібник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 412 с. 

2. Гобзенко, Л. О. Зарубіжні фахівці про 

Податковий кодекс України. Економіка. 

Фінанси. Право.  2017. № 12.  С. 11-16.  

3. Законодавство України : [база даних]. – 

Режим доступу 

:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-

п. 

Тема № 9. Спеціальні податкові режими 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. База  оподаткування  за  спрощеною  

системою.   

2. Ставки  спрощеної  системи 

оподаткування.   

3. Умови переходу суб'єктів малого 

бізнесу на спрощену систему оподаткування. 

4. Своєчасність  подання  розрахунку.     

5. Порядок ведення книги обліку доходів і 

витрат.   

6. Фіксований  сільськогосподарський  

податок.   

1. Карлін М.І..Державні фінанси України: 

навч. посіб. К. : Знання, 2018.  348 с.  

2. Довгалюк В. І.  Податкова система: 

навч.посібник. К.: Центр учбової літератури, 

2017. 315 с. 

3. Мельник П. В. Податковий потенціал 

регіонів України: теорія, методологія, 

оцінка: монографія ДПАУкраїни; 

Національний ун-т держ. Податкової служби 

України:  Ірпінь, 2018.  234с.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. База  оподаткування  за  спрощеною  

системою.   

2. Ставки  спрощеної  системи 

оподаткування.   

3. Умови переходу суб'єктів малого 

бізнесу на спрощену систему оподаткування. 

4. Своєчасність  подання  розрахунку.     

5. Порядок ведення книги обліку доходів і 

витрат.   

6. Фіксований  сільськогосподарський  

податок.   

1. Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Варналій 

З.С. Податкова політика України: стан, 

проблеми та перспективи: монографія  

ДПАУ;  Нац.  ун-т  ДПС  України. НДЦ з 

проблем оподаткування К. : Знання України, 

2018. 675c.   

2. Буряк П. Податкова система: теорія і 

практика застосування активних методів 

навчання: навч.посібник. Київ: ВД 

«Професіонал», 2018. 222 с. 

3. Податковий кодекс України 

[Електронний ресурс] : Закон України 2755-

VI вiд 02.12.2010 р. // Верховна Рада 

України. Законодавство України : [база 

даних]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання практичних завдань: 

Завдання 1. 

За актом документальної перевірки було 

донараховано податку на прибуток у сумі 98 

тис. грн. Начальником податкової інспекції 

прийнять рішення про стягнення 

адміністративного штрафу з бухгалтера 

підприємства в розмірі 170 грн. (10-ти 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян). Чи правомірні дії податкового 

органу? Відповідь обґрунтувати. 

Завдання 3. 

Підприємство сплачує ПДВ до бюджету 

один раз на місяць. Показати стан 

розрахунків на особовому рахунку платника 

та обчислити пеню, виходячи з таких даних: 

- у січні підприємство нарахувало 

30 тис. грн. ПДВ; 

- в лютому - 40 тис. грн.; 

1. Мельник П. В. Податковий потенціал 

регіонів України: теорія, методологія, 

оцінка: монографія ДПАУкраїни; 

Національний ун-т держ. Податкової служби 

України:  Ірпінь, 2018.  234с.  

2. Калінеску Т. В., Корецька-Гармаш В.О., 

Демидович В.В. Адміністрування податків : 

навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. 290 с. 

3. Крисоватий А. І., Василевська Г.В. 

Новітня парадигма преференційного 

оподаткування : монографія. Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. 260 с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


- в березні – 20 тис. грн.  

Платіжне доручення в банк на 

перерахування ПДВ до бюджету воно 

подало: 

- 24.02 – на суму 30 тис. грн.; 

- 03.03 – на суму 8 тис. грн.; 

- 13.03 – на суму 8 тис. грн.; 

- 22.03 – на суму 20 тис. грн.; 

- 15.04 – на суму 30 тис. грн.  

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Суб’єкти спрощеної системи 

оподаткування та вибір групи платника. 

 Звітність, яку потрібно вести при 

спрощеній системі оподаткування. 

 Позитивні риси спрощеної системи 

оподаткування. 

 Негативні риси спрощеної системи 

оподаткування. 

Тема № 10. Ресурсне оподаткування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Основи ресурсного оподаткування.  

2. Принципи встановлення плати за 

ресурси.  

3. Лісовий дохід, його сутність і 

призначення. Види лісового доходу.  

4. Плата  за  воду,  що  забирається  із  

водогосподарських  систем,  її  платники.   

5. Плата за розробку корисних копалин 

(мінеральні ресурси), її платники.  

6. Плата  за  землю  як  інструмент  

раціонального  використання  земельних  

угод. 

7. Основи побудови земельного податку: 

платники, об'єкт оподаткування, ставки.  

1. Єфименко Т.І., Ловінська Л.Г., Ярошенко 

Ф.О. Податок  на  прибуток:  концепція  

визначення  об'єкта  оподаткування. НДФІ 

при Міністерстві фінансів України. К. : 

НДФІ, 2017. 322 с.  

2. Гавриленко  Н.В.  Податкова  система:  

навч.  посіб.  Львів  : Новий Світ-2000, 2020. 

328 с.  

3. Офіційний  сайт  Державної  митної  

служби  України. URL:  http:// 

www.castom.gov.ua  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Основи ресурсного оподаткування.  

2. Принципи встановлення плати за 

ресурси.  

3. Лісовий дохід, його сутність і 

призначення. Види лісового доходу.  

4. Плата  за  воду,  що  забирається  із  

водогосподарських  систем,  її  платники.   

5. Плата за розробку корисних копалин 

1. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М., Дорожкіна 

Г.М. та ін. Проблеми розвитку податкової 

політики та оподаткування. Харків.: ВД 

"ІНЖЕК", 2017. 448c.  

2. Кучерявенко М. П. Податкове право 

України. Академічний курс: підручник. К. : 

«Правова єдність», 2018. 699с.  

3. Законодавство України : [база даних]. – 

Режим доступу :  



(мінеральні ресурси), її платники.  

6. Плата  за  землю  як  інструмент  

раціонального  використання  земельних  

угод. 

7. Основи побудови земельного податку: 

платники, об'єкт оподаткування, ставки.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання тестових завдань. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Рентні платежі, що входять до складу 

податкової системи України. 

 Значення рентних платежів у 

надходженнях до бюджетної системи. 

 Розподіл рентних платежів між рівнями 

бюджетів в Україні. 

1. Єфименко Т.І., Ловінська Л.Г., Ярошенко 

Ф.О. Податок  на  прибуток:  концепція  

визначення  об'єкта  оподаткування. НДФІ 

при Міністерстві фінансів України. К. : 

НДФІ, 2017. 322 с.  

2. Карлін М.І..Державні фінанси України: 

навч. посіб. К. : Знання, 2018.  348 с.  

3. Довгалюк В. І.  Податкова система: 

навч.посібник. К.: Центр учбової літератури, 

2017. 315 с. 

 

 

Тема № 11. Майнове оподаткування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Склад місцевих податків та зборів і 

порядок їх справляння.  

2. Суть  майнового  оподаткування  та  

характеристика  його  основних  форм.   

3. Оцінка нерухомості для цілей 

справляння податку на нерухоме майно.  

4. Порядок справляння туристичного 

збору, зборів за паркування автомобілів та за 

провадження окремих видів господарської 

діяльності.  

1. Карлін  М.І..  Державні  фінанси  

розвинутих  країн:  навч.  посіб.  Львів : 

Новий Світ-2000, 2019.  484 с.  

2. Мельник П.В., Варналій З.С. та ін. 

Податкова  політика  України  :  навчальний  

посібник; за ред. П.В. Мельника.  К.: Знання 

України, 2018. 505 с.  

3. Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [Електронний ресурс] : Закон 

України №2464-VІ від 08.07.2010 р. // 

Верховна Рада України. Законодавство 

України : [база даних]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Склад місцевих податків та зборів і 

порядок їх справляння.  

2. Суть  майнового  оподаткування  та  

характеристика  його  основних  форм.   

3. Оцінка нерухомості для цілей 

справляння податку на нерухоме майно.  

4. Порядок справляння туристичного 

збору, зборів за паркування автомобілів та за 

провадження окремих видів господарської 

1. Гавриленко Н.В. Податкова система 

Практикум : навчальний посібник. Львів: 

Новий світ-2000, 2019.  352 с.   

2. Єфименко,  Т.  І.  Податковий  кодекс  

України  як  перший  крок  на  шляху  

реформування вітчизняної податкової 

системи. Фінанси України. 2018.  № 12.  С. 3-

11.  

3. Подмарьов,  О.  Ю.  Податковий  кодекс  

-  перші  кроки  у  системі  оподаткування  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19


діяльності.  прибутку підприємств. Інвестиції: практика 

та досвід. 2017.  № 7.  С. 59-62.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. . Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Написання реферату. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Транспортний податок та його 

характеристика. 

 Порядок визначення ставок та сплати 

транспортного податку. 

 Порядок визначення ставок місцевих 

податків і зборів та їх особливості. 

 Податок на майно та його складові. 

1. Іванов Ю. Б. Податкова система: 

підручник  К. : Атіка, 2018.  920 c.  

2. Авер'янова Є. Спрощена система 

оподаткування (єдиний податок): практ. 

керівництво.  Д.: "Баланс-Клуб", 2018. 176 с. 

3. Податкова система: практичні питання 

застосування норм Податкового кодексу 

України / За заг. ред. В.Ю. Захарченка.  К. : 

Юрінком Інтер, 2020.  368 с.  

 

Тема № 12. Податкове планування на підприємствах   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.  Корпоративний  податковий  

менеджмент.   

2. Форми  податкового  планування.   

3. Оцінка ефективності податкового 

планування.  

4. Принципи  податкового  планування,  

загальні  та  спеціальні  принципи.   

5. Класифікація  видів податкового  

планування.   

6. Тактика  і  стратегія  податкового  

планування.   

7. Інструментарій  податкового  

планування.   

8. Міжнародна  податкова  конкуренція.   

1. Онисько С. М., Тофан І.М., Грицина 

О.В. Податкова система: підручник. Львів: 

«Магнолія 2006», 2018. 351 с. 

2. Іванов Ю. Альтернативні системи 

оподаткування: навч. посібник. Харківський 

нац. екон. ун-т. Х. : ВД "ІНЖЕК", 2017. 272с.  

3. Костицький  В.В.  Податкове  право  

(Податкова  система  України):  навч.  посіб.  

К. : Вид-во Нац. Ун-ту «НАУ-друк», 2019. 

400 с.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1.  Корпоративний  податковий  

менеджмент.   

2. Форми  податкового  планування.   

3. Оцінка ефективності податкового 

планування.  

4. Принципи  податкового  планування,  

загальні  та  спеціальні  принципи.   

5. Класифікація  видів податкового  

планування.   

6. Тактика  і  стратегія  податкового  

планування.   

1. Буряк П. Податкова система: теорія і 

практика застосування активних методів 

навчання: навч.посібник. Київ: ВД 

«Професіонал», 2018. 222 с. 

2. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М., Дорожкіна 

Г.М. та ін. Проблеми розвитку податкової 

політики та оподаткування. Харків.: ВД 

"ІНЖЕК", 2017. 448c.  

3. Офіційний сайт Державної фіскальної 

служб України. URL: http : //www.sta.gov.ua  

 



7. Інструментарій  податкового  

планування.   

8. Міжнародна  податкова  конкуренція.   

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

3. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Тактика  і  стратегія  податкового  

планування. 

 Оцінку  податкового  навантаження 

підприємства.   

 Системи  показників,  за  допомогою  

яких здійснюється оцінка податкового тиску 

на підприємство. 

1. Кучерявенко М. П. Податкове право 

України. Академічний курс: підручник. К. : 

«Правова єдність», 2018. 699с.  

2. Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Варналій 

З.С. Податкова політика України: стан, 

проблеми та перспективи: монографія  

ДПАУ;  Нац.  ун-т  ДПС  України. НДЦ з 

проблем оподаткування К. : Знання України, 

2018. 675c.   

3. Податковий кодекс України 

[Електронний ресурс] : Закон України 2755-

VI вiд 02.12.2010 р. // Верховна Рада 

України. Законодавство України : [база 

даних]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

 

 

 

Заочна форма навчання 

Тема № 1. Сутність та види податків       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

7. Визначення податків, їх характерні 

ознаки.  

8. Функції податків. 

9. Елементи податку. 

10. Класифікація  податків,  її  ознаки.  

11. Види прямих податків. 

12. Види  непрямих  податків. 

4. Карлін М.І..Державні фінанси України: 

навч. посіб. К. : Знання, 2018.  348 с.  

5. Гобзенко, Л. О. Зарубіжні фахівці про 

Податковий кодекс України. Економіка. 

Фінанси. Право.  2017. № 12.  С. 11-16.  

6. Законодавство України: [база даних]. 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/236-2014-п. 

Семінарське заняття (2 год.): 

7. Визначення податків, їх характерні 

ознаки.  

8. Функції податків. 

9. Елементи податку. 

10. Класифікація  податків,  її  ознаки.  

11. Види прямих податків. 

12. Види  непрямих  податків. 

4. Подмарьов,  О.  Ю.  Податковий  кодекс  

-  перші  кроки  у  системі  оподаткування  

прибутку підприємств. Інвестиції: практика 

та досвід. 2017.  № 7.  С. 59-62.  

5. Костицький  В.В.  Податкове  право  

(Податкова  система  України):  навч.  посіб.  

К. : Вид-во Нац. Ун-ту «НАУ-друк», 2019. 

400 с.  

6. Законодавство України : [база даних]. – 

Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/222-19. 

http://zakon2.rada.gov.ua/


Завдання для самостійної роботи: 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

6. Виконання тестових завдань. 

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Історія та особливості   розвитку   

податків на окремих етапах існування 

суспільства. 

 Теорія податків та етапи її розвитку. 

 Теорія податків Дж. М. Кейнса та її 

сутність. 

 Теорія податків А. Лафера та її 

характеристика. 

 Розвиток податків в Україні в сучасних 

умовах та їх характеристика. 

4. Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Варналій 

З.С. Податкова політика України: стан, 

проблеми та перспективи: монографія  

ДПАУ;  Нац.  ун-т  ДПС  України. НДЦ з 

проблем оподаткування К. : Знання України, 

2018. 675c.   

5. Про ліцензування видів господарської 

діяльності: Закон України № 222-VIII від 

02.03.2015 р.// Верховна Рада України. 

6. Офіційний  сайт  Державної  митної  

служби  України. URL:  http:// 

www.castom.gov.ua   

 

Тема № 2. Податкова система і податкова політика 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

7. Поняття  податкової  системи  і  вимоги  

до  неї.   

8. Структурна  побудова  податкової  

системи.  

9. Принципи  оподаткування.   

10. Податкова  політика:  поняття  

податкової  політики  та  її  напрямки.   

11. Суть  податкового  регулювання  

економіки.   

12. Податкова  система  в  Україні,  

основні  етапи  її  становлення.   

4. Іванов Ю. Б. Податкова система: 

підручник  К. : Атіка, 2018.  920 c.  

5. Мельник П. В. Податковий потенціал 

регіонів України: теорія, методологія, 

оцінка: монографія ДПАУкраїни; 

Національний ун-т держ. Податкової служби 

України:  Ірпінь, 2018.  234с.  

6. Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [Електронний ресурс] : Закон 

України №2464-VІ від 08.07.2010 р. // 

Верховна Рада України. Законодавство 

України : [база даних]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

Семінарське заняття (2 год.): 

7. Поняття  податкової  системи  і  вимоги  

до  неї.   

8. Структурна  побудова  податкової  

системи.  

9. Принципи  оподаткування.   

10. Податкова  політика:  поняття  

податкової  політики  та  її  напрямки.   

11. Суть  податкового  регулювання  

економіки.   

12. Податкова  система  в  Україні,  

основні  етапи  її  становлення.   

4. Буряк П. Податкова система: теорія і 

практика застосування активних методів 

навчання: навч.посібник. Київ: ВД 

«Професіонал», 2018. 222 с. 

5. Кучерявенко М. П. Податкове право 

України. Академічний курс: підручник. К. : 

«Правова єдність», 2018. 699с.  

6. Єфименко Т.І., Ловінська Л.Г., 

Ярошенко Ф.О. Податок  на  прибуток:  

концепція  визначення  об'єкта  

оподаткування. НДФІ при Міністерстві 

фінансів України. К. : НДФІ, 2017. 322 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

4. Тарангул Л.Л. Планування податкових 

надходжень в Україні: теорія і практика : 

http://www.castom.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17


6. Виконання практичних завдань: 

Завдання 1. 

Документальною перевіркою платника 

податку за попередній звітний рік, 

проведеною в квітні поточного року, 

донараховано податку на прибуток 20 тис. 

грн., податку на додану вартість – 30 тис. 

грн., акцизного збору – 15 тис. грн. 

Розрахувати розмір фінансової санкції. 

Завдання 2. 

Декларацією податку на прибуток на І 

квартал поточного року було подано 

платником до податкової інспекції 30 квітня. 

Сума податкових зобов’язань платника по 

декларації становить 50 тис. грн. Станом на 

20 квітня платником внесено до бюджету 

податку на прибуток у сумі 48 тис. грн. Крім 

того, є переплата податку на додану вартість 

у сумі 5 тис. грн. Розрахувати розмір 

фінансових санкцій.  

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Економічні закони, які повинні бути   

враховані при утворенні податкової системи. 

 Законодавча база податкової системи 

країни та її характеристика. 

 Загальноекономічні   закони   розвитку   

суспільства,   які   потрібно враховувати при 

будування системи оподаткування. 

 Специфічні закони, які враховують   

при будування системи оподаткування 

держави. 

 Особливості врахування принципів 

будування податкової системи в України. 

 Особливості розвитку   податкової 

системи   України в сучасник умовах.  

монографія.  Ірпінь: НУДПСУ, 2019. 339 с.  

5. Іванов Ю. Альтернативні системи 

оподаткування: навч. посібник. Харківський 

нац. екон. ун-т. Х. : ВД "ІНЖЕК", 2017. 272с.  

6. Митний кодекс України [Електронний 

ресурс] : Закон України № 4495-VI від 

13.03.2012 р. // Верховна Рада України. 

Законодавство України : [база даних]. – 

Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 .  

 

Тема № 3. Організація державної податкової служби  та податкове адміністрування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

8. Основи  та  організація  податкової  

роботи.   

9. Контролюючі  органи,  їх 

характеристика, правове регулювання 

діяльності.   

4. Довгалюк В. І.  Податкова система: 

навч.посібник. К.: Центр учбової літератури, 

2017. 315 с. 

5. Іванов Ю.  Б. Податковий менеджмент: 

підручник. К. : Знання, 2018.  525с.   

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17


10. Податкова  служба  держави,  склад  

податкової  служби  України.   

11. Облік  платників  і  надходжень  

податків.   

12. Методи контрольної-перевірочної 

роботи.  

13. Податкове адміністрування.  

14. Розстрочення  та  відстрочення  

податкових  зобов’язань. 

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

 

Семінарське заняття (2 год.): 

8. Основи  та  організація  податкової  

роботи.   

9. Контролюючі  органи,  їх 

характеристика, правове регулювання 

діяльності.   

10. Податкова  служба  держави,  склад  

податкової  служби  України.   

11. Облік  платників  і  надходжень  

податків.   

12. Методи контрольної-перевірочної 

роботи.  

13. Податкове адміністрування.  

14. Розстрочення  та  відстрочення  

податкових  зобов’язань. 

4. Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В., 

Кокшарова С.М.  Податкова  система  

України.  Тренінг-курс:  навч.  посіб.  К.  :  

ДННУ  "Академія фінансового управління", 

2017.  656 с.  

5. Єфименко,  Т.  І.  Податковий  кодекс  

України  як  перший  крок  на  шляху  

реформування вітчизняної податкової 

системи. Фінанси України. 2018.  № 12.  С. 3-

11.  

6. Онисько С. М., Тофан І.М., Грицина 

О.В. Податкова система: підручник. Львів: 

«Магнолія 2006», 2018. 351 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

6. Виконання тестових завдань. 

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Фіскальна служба держави та її 

завдання. 

 Організація податкової роботи України 

та її характеристика. 

 Структура центрального органу 

фіскальної служби України та функції його 

підрозділів. 

 Законодавче регламентування 

діяльності податкової служби України. 

 Вимоги до законодавчих актів, які 

регламентують податкову систему. 

4. Гавриленко  Н.В.  Податкова  система:  

навч.  посіб.  Львів  : Новий Світ-2000, 2020. 

328 с.  

5. Офіційний сайт Державної фіскальної 

служб України. URL: http : //www.sta.gov.ua  

6. Податковий кодекс України 

[Електронний ресурс] : Закон України 2755-

VI вiд 02.12.2010 р. // Верховна Рада 

України. Законодавство України : [база 

даних]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 . 

 

Тема № 4. Податок на додану вартість 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Завдання для самостійної роботи: 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

6. Виконання практичних завдань: 

Завдання 1. 

Мале підприємство надає побудові 

послуги з рихтування автомобіля. Обсяг 

виконаних робіт – 40 000 тис. грн. Чи 

повинно вказане підприємство 

зареєструватися як платник ПДВ? Відповідь 

обґрунтувати. 

Завдання 2. 

Мале підприємство здійснює торгівлю 

за готівкові кошти. Обсяг продажів за рік 

дорівнює 10 тис. грн. Чи повинно це 

підприємство зареєструватися як платник 

ПДВ? Відповідь обґрунтувати. 

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Пільги по ПДВ та можливості їх 

застосування. 

 Порядок сплати та звітності при сплаті 

ПДВ. 

 Відповідальність   за   точність   та   

своєчасність   сплати   ПДВ   та   штрафні  

санкції ї до порушників. 

4. Андрущенко В. Л., Тучак Т.В. Податкова 

система: навчальний посібник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 412 с. 

5. Карлін  М.І..  Державні  фінанси  

розвинутих  країн:  навч.  посіб.  Львів : 

Новий Світ-2000, 2019.  484 с.  

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

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

 

 

Тема № 5. Акцизний податок 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

6. Виконання індивідуального творчого 

завдання. 

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Підакцизні вироби та порядок їх 

визначення. 

 Порядок сплати та звітності по 

акцизному податку. 

 Відповідальність за точність та 

своєчасність сплати акцизного податку та 

штрафні санкції до порушників.Вплив 

5. Андрущенко В. Л., Тучак Т.В. Податкова 

система: навчальний посібник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 412 с. 

6. Бандурка О. М., Понікаров В.Д., Попова 

С.М. Податкове право : навчальний посібник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2018. 312 с. 

7. Про ліцензування видів господарської 

діяльності [Електронний ресурс] : Закон 

України № 222-VIII від 02.03.2015 р.// 

Верховна Рада України. 

8. Тарангул Л.Л. Планування податкових 

надходжень в Україні: теорія і практика : 

монографія.  Ірпінь: НУДПСУ, 2019. 339 с.  

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


акцизів на економічну систему держави 

 

Тема № 6. Митно-тарифне регулювання 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

5.  Опрацювання лекційного матеріалу. 

6. Виконання тестових завдань. 

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Митна політика держави та її 

характеристика. 

 Митна декларація, порядок її 

визначення та надання. 

 Порядок сплати мита та 

відповідальність за порушення діючого 

митного законодавства України. 

 Використання мита для підтримки 

вітчизняних товаровиробників. 

 Регулятивний потенціал мита. 

4. Мельник П.В., Варналій З.С. та ін. 

Податкова  політика  України  :  навчальний  

посібник; за ред. П.В. Мельника.  К.: Знання 

України, 2018. 505 с.  

5. Іванов  Ю.  Сучасне  оподаткування:  

мотиваційний  аспект. НАНУ; НДЦ 

індустріальних проблем розвитку. Х.: 

«Інжек», 2017. 328с.  

6. Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [Електронний ресурс] : Закон 

України №2464-VІ від 08.07.2010 р. // 

Верховна Рада України. Законодавство 

України : [база даних]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

Тема № 7. Податок на прибуток підприємств 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

6. Виконання тестових завдань. 

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Останні законодавчі зміни в 

оподаткуванні прибутку підприємства. 

 Звітність підприємства з податку на 

прибуток: терміни подання та правила 

оформлення. 

 Зміна методики визначення   прибутку з 

метою   оподаткування в українській 

податковій системі. 

4. Авер'янова Є. Спрощена система 

оподаткування (єдиний податок): практ. 

керівництво.  Д.: "Баланс-Клуб", 2018. 176 с. 

5. Онисько С. М., Тофан І.М., Грицина 

О.В. Податкова система: підручник. Львів: 

«Магнолія 2006», 2018. 351 с. 

6. Положення про Державну фіскальну 

службу України [Електронний ресурс] : 

Постанова КМУ № 236 від 21.05.2014 р. // 

Верховна Рада України. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17


 Розвиток прямого оподаткування. 

 Моделі оподаткування корпоративного 

прибутку. 

 Методи нарахування амортизаційних 

відрахувань в інших  країнах. 

 
Тема № 8. Податок з доходів фізичних осіб 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

4. Опрацювання лекційного матеріалу. 

5. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

6. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Характеристика   податкових   платежів,   

які   сплачують   фізичні   особи   в Україні. 

 Податкова декларація громадянина: 

порядок її заповнення та надання. 

 Порядок   оподаткування   авторських   

договорів,   гонорарів,   доходів   від різних 

видів діяльності. 

 Розвиток оподаткування доходів 

фізичних осіб в Україні. 

 Порядок річного перерахунку ПДФО. 

4. Андрущенко В. Л., Тучак Т.В. Податкова 

система: навчальний посібник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 412 с. 

5. Гобзенко, Л. О. Зарубіжні фахівці про 

Податковий кодекс України. Економіка. 

Фінанси. Право.  2017. № 12.  С. 11-16.  

6. Законодавство України : [база даних]. – 

Режим доступу 

:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-

п. 

Тема № 9. Спеціальні податкові режими 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

6. Виконання практичних завдань: 

Завдання 1. 

За актом документальної перевірки було 

донараховано податку на прибуток у сумі 98 

тис. грн. Начальником податкової інспекції 

прийнять рішення про стягнення 

адміністративного штрафу з бухгалтера 

підприємства в розмірі 170 грн. (10-ти 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян). Чи правомірні дії податкового 

органу? Відповідь обґрунтувати. 

Завдання 3. 

4. Мельник П. В. Податковий потенціал 

регіонів України: теорія, методологія, 

оцінка: монографія ДПАУкраїни; 

Національний ун-т держ. Податкової служби 

України:  Ірпінь, 2018.  234с.  

5. Калінеску Т. В., Корецька-Гармаш В.О., 

Демидович В.В. Адміністрування податків : 

навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. 290 с. 

6. Крисоватий А. І., Василевська Г.В. 

Новітня парадигма преференційного 

оподаткування : монографія. Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. 260 с. 



Підприємство сплачує ПДВ до бюджету 

один раз на місяць. Показати стан 

розрахунків на особовому рахунку платника 

та обчислити пеню, виходячи з таких даних: 

- у січні підприємство нарахувало 

30 тис. грн. ПДВ; 

- в лютому - 40 тис. грн.; 

- в березні – 20 тис. грн.  

Платіжне доручення в банк на 

перерахування ПДВ до бюджету воно 

подало: 

- 24.02 – на суму 30 тис. грн.; 

- 03.03 – на суму 8 тис. грн.; 

- 13.03 – на суму 8 тис. грн.; 

- 22.03 – на суму 20 тис. грн.; 

- 15.04 – на суму 30 тис. грн.  

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Суб’єкти спрощеної системи 

оподаткування та вибір групи платника. 

 Звітність, яку потрібно вести при 

спрощеній системі оподаткування. 

 Позитивні риси спрощеної системи 

оподаткування. 

 Негативні риси спрощеної системи 

оподаткування. 

Тема № 10. Ресурсне оподаткування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

6. Виконання тестових завдань. 

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Рентні платежі, що входять до складу 

податкової системи України. 

 Значення рентних платежів у 

надходженнях до бюджетної системи. 

 Розподіл рентних платежів між рівнями 

бюджетів в Україні. 

4. Єфименко Т.І., Ловінська Л.Г., Ярошенко 

Ф.О. Податок  на  прибуток:  концепція  

визначення  об'єкта  оподаткування. НДФІ 

при Міністерстві фінансів України. К. : 

НДФІ, 2017. 322 с.  

5. Карлін М.І..Державні фінанси України: 

навч. посіб. К. : Знання, 2018.  348 с.  

6. Довгалюк В. І.  Податкова система: 

навч.посібник. К.: Центр учбової літератури, 

2017. 315 с. 

 

Тема № 11. Майнове оподаткування 



Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

6. Написання реферату. 

7. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

8. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Транспортний податок та його 

характеристика. 

 Порядок визначення ставок та сплати 

транспортного податку. 

 Порядок визначення ставок місцевих 

податків і зборів та їх особливості. 

 Податок на майно та його складові. 

4. Іванов Ю. Б. Податкова система: 

підручник  К. : Атіка, 2018.  920 c.  

5. Авер'янова Є. Спрощена система 

оподаткування (єдиний податок): практ. 

керівництво.  Д.: "Баланс-Клуб", 2018. 176 с. 

6. Податкова система: практичні питання 

застосування норм Податкового кодексу 

України / За заг. ред. В.Ю. Захарченка.  К. : 

Юрінком Інтер, 2020.  368 с.  

Тема № 12. Податкове планування на підприємствах   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

4. Опрацювання лекційного матеріалу. 

5. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

6. Самостійна підготовка наступних 

питань:  

 Тактика  і  стратегія  податкового  

планування. 

 Оцінку  податкового  навантаження 

підприємства.   

 Системи  показників,  за  допомогою  

яких здійснюється оцінка податкового тиску 

на підприємство. 

4. Кучерявенко М. П. Податкове право 

України. Академічний курс: підручник. К. : 

«Правова єдність», 2018. 699с.  

5. Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Варналій 

З.С. Податкова політика України: стан, 

проблеми та перспективи: монографія  

ДПАУ;  Нац.  ун-т  ДПС  України. НДЦ з 

проблем оподаткування К. : Знання України, 

2018. 675c.   

6. Податковий кодекс України 

[Електронний ресурс] : Закон України 2755-

VI вiд 02.12.2010 р. // Верховна Рада 

України. Законодавство України : [база 

даних]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 



відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 

є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю: усне опитування, виконання тестових завдань, розв’язання 

практичних завдань, написання реферату. 

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант 1 

 

1. Податковий кодекс України – це:  

1. Документ, що регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і 

зборів   

2. Діяльність держави з питань оподаткування  

3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів  

4. Документ, що регулює відносини з питань митної справи  

2. Діяльність держави в галузі використання податків щодо розробки концепції їх 

розвитку та принципів організації – це:  

1. Податкова політика   

2. Податкова робота  

3. Податкова система  

4. Податкова служба  

3.  Обов’язкові  платежі  фізичних  та  юридичних  осіб  до  бюджетів,  здійснювані  

у  порядку  і  на  умовах,  що  визначаються  законодавчими  актами  країни – це:      

1. Об’єкт оподаткування  

2  База оподаткування  

3.  Податки   

4. Ставка податку  

4. Сукупність передбачених Податковим кодексом України загальнодержавних 

та місцевих податків і зборів – це:     

1. Податкова політика  

2. Податкова робота  

3. Податкова система   

4. Податкова служба  



5. Сукупність державних органів, які організовують і контролюють  надходження 

податків, зборів і платежів – це:  

1. Податкова робота  

2. Фіскальна служба   

3. Податкова система  

4. Податкова політика  

6.  Діяльність  держави  і    платників  у  процесі  нарахування,  сплати,  

зарахування    податків,  контролю  за  своєчасністю  та  повнотою  їх  надходження до 

бюджету – це:  

1. Податкова робота   

 2. Податкова служба  

3. Податкова система  

4. Податкова політика 

7.  Особи,  які  мають  об'єкти  оподаткування  або  проводять  діяльність, що є 

об'єктом оподаткування, сплачують податки та збори – це:  

1. Податкова робота  

2. Податкова служба  

3. Податкова система  

4. Платники податків   

8. Податковий агент –  це:  

1.  Особа,  на  яку  покладаються  обов’язки  з  обчислення  та  

перерахування податків до бюджету від імені та за рахунок коштів платника  

2. Особи, які ведуть облік платників податків  

3. Особи, які подають контролюючим органам звітність  

4. Особи, які надають консультації платникам податків  

 

Завдання 1. 

Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, проведеною 

в квітні поточного року, донараховано податку на прибуток 20 тис. грн., податку на додану 

вартість – 30 тис. грн., акцизного збору – 15 тис. грн. Розрахувати розмір фінансової санкції. 

Завдання 2. 

Декларацією податку на прибуток на І квартал поточного року було подано платником 

до податкової інспекції 30 квітня. Сума податкових зобов’язань платника по декларації 

становить 50 тис. грн. Станом на 20 квітня платником внесено до бюджету податку на 

прибуток у сумі 48 тис. грн. Крім того, є переплата податку на додану вартість у сумі 5 тис. 

грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.  

Завдання 3. 

За актом документальної перевірки було донараховано податку на прибуток у сумі 98 

тис. грн. Начальником податкової інспекції прийнять рішення про стягнення 

адміністративного штрафу з бухгалтера підприємства в розмірі 170 грн. (10-ти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Чи правомірні дії податкового органу? 

Відповідь обґрунтувати. 

 

 

Варіант 2 

1. В яких розмірах  встановлена ставка податку на додану вартість  Податковим 

кодексом України?  

1. 18%  

2. 3% або 5%  



3. 22%  

4. 20%, 7% і 0%   

2. Сума ПДВ, нарахована  платником податку в звітному періоді, –  це: 

1. Податковий кредит з ПДВ  

2. Податкове зобов’язання з ПДВ   

3. База оподаткування ПДВ  

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ  

3.  Сума,  на  яку  платник  ПДВ  має  право    зменшити  податкове  зобов’язання 

звітного періоду, – це:  

1. Податковий кредит з ПДВ   

2. Податкове зобов’язання з ПДВ  

3. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету  

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ  

4.  На  підставі  якого  документа  у  покупця  виникає  право  на  податковий 

кредит?  

1. Податкової накладної, складеної продавцем в електронній формі та  зареєстрованої в 

Єдиному реєстрі податкових накладних   

2. Товарно-транспортної накладної  

3. Рахунка-фактури  

4. Платіжного доручення  

5.  На  підставі  якого  документа  під  час  продажу  товарів  виникає  податкове 

зобов’язання з ПДВ?  

1. Товарно-транспортної накладної  

2. Податкової накладної, складеної продавцем в електронній формі та  зареєстрованої в 

Єдиному реєстрі податкових накладних  

3. Рахунка-фактури  

4. Платіжного доручення  

6. Які товари не належать до підакцизних товарів?  

1. Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво   

2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну   

3. Нафтопродукти, скраплений газ   

4.  Продовольче зерно   

7. Податок, що стягується митницею на товари та інші предмети,  які 

переміщуються через митний кордон  України, – це:  

1. Акцизний податок  

2. Мито   

3. Податок на прибуток  

4. Податок на додану вартість  

8. Яке мито нараховується на товари та інші предмети під час їх  ввезення на 

митну територію України?  

1. Вивізне  

2. Ввізне   

3. Спеціальне  

4. Антидемпінгове  

 

Завдання 1. 

Мале підприємство надає побудові послуги з рихтування автомобіля. Обсяг виконаних 

робіт – 40 000 тис. грн. Чи повинно вказане підприємство зареєструватися як платник ПДВ? 

Відповідь обґрунтувати. 



 

Завдання 2. 

Мале підприємство здійснює торгівлю за готівкові кошти. Обсяг продажів за рік 

дорівнює 10 тис. грн. Чи повинно це підприємство зареєструватися як платник ПДВ? 

Відповідь обґрунтувати. 

Завдання 3. 

Підприємство сплачує ПДВ до бюджету один раз на місяць. Показати стан розрахунків 

на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних: 

- у січні підприємство нарахувало 30 тис. грн. ПДВ; 

- в лютому - 40 тис. грн.; 

- в березні – 20 тис. грн.  

Платіжне доручення в банк на перерахування ПДВ до бюджету воно подало: 

- 24.02 – на суму 30 тис. грн.; 

- 03.03 – на суму 8 тис. грн.; 

- 13.03 – на суму 8 тис. грн.; 

- 22.03 – на суму 20 тис. грн.; 

- 15.04 – на суму 30 тис. грн.  

 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Перелік питань для самоперевірки: 

1. Поняття податкової системи. Основні принципи побудови та призначення 

податкової системи.  

2. Наукові концепції оподаткування. 

3. Податкова політика, як засіб макроекономічного регулювання економікою держави. 

4. Податки, обов’язкові внески, та їх зміст. 

5. Функції податків. Класифікація податків. 

6. Базові принципі оподаткування.  

7. Основні принципи функціонування податкової системи. 

8. Сутність понять «податкове навантаження», «ефективна ставка оподаткування». 

9. Методики визначення податкового навантаження. 

10. Законодавча база податкової системи України. 

11. Загальні принципи податкової системи України. 

12. Особливості податкової системи України. 

13. Особливості побудови податкової системи закордонних країн. 

14. Порівняльний аналіз податкової системи України та закордонних країн. 

15. Платники податку, об'єкт оподаткування. 

16. База оподаткування: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

17. Податкова знижка. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки. 

18. Ставки податку. 

19. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. 

20. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги. 

21. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів. 

22. Особи, відповідальні за утримання та сплату податку до бюджету. 

23. Оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та нерухомого майна. 

24. Оподаткування спадщини. 

25. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження 

господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування. 

26. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну 

професійну діяльність. 



27. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової 

декларації). Сплата, декларування. 

28. Військовий збір. 

29. Об’єкт оподаткування, ставки внеску. 

30. Механізм справляння внеску. 

31. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) внеску до бюджету. 

32. Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки податку. 

33. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. 

34. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. 

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

36. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій. 

37. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій. 

38. Звільнення від оподаткування. 

39. Звітні (податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації та строки сплати 

податку. 

40. Платники податку. Об’єкт оподаткування. 

41. Місце постачання товарів та послуг. 

42. Дата виникнення податкових зобов'язань. 

43. Порядок визначення бази оподаткування. 

44. Розміри ставок податку.  

45. Види операцій, до яких застосовуються різні ставки податку. 

46. Операції, що не є об'єктом оподаткування. 

47. Операції, звільнені від оподаткування. 

48. Податковий кредит. 

49. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до Державного бюджету 

України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному 

відшкодуванню), та строки проведення розрахунків. 

50. Електронне адміністрування податку на додану вартість. 

51. Податкова накладна. 

52. Звітні (податкові) періоди.  

53. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом. 

54. Платники податку, підакцизні товари, ставки податку. 

55. Механізм справляння податку (із застосуванням адвалорних ставок; специфічних 

ставок; одночасно адвалорних та специфічних ставок). 

56. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України. 

57. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України. 

58. Роздрібна торгівля підакцизними товарами. 

59. Порядок і строки сплати податку. 

60. Акцизні склади. 

61. Митний Кодекс України.  

62. Платники податку, база, об’єкт оподаткування.  

63. Класифікація митних платежів. 

64. Визначення митної вартості товарів. УКЗЕД. Ставки мита.  

65. Механізм справляння митних платежів. 

66. Справляння акцизного податку та ПДВ при експортно-імпортних операціях. 

67. Сплата, декларування й виконання податкових зобов’язань. 

68. Екологічний податок (платники податку, об'єкт та база оподаткування, порядок 

подання податкової звітності та сплати податку). 



69. Рентна плата (склад рентної плати, подання декларації і строки сплати рентної 

плати).  

70. Єдиний податок. Податок на майно.  

71. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

72. Транспортний податок. 

73. Плата за землю.  Місцеві збори.  

74. Аналіз проведених податкових реформ.  

75. Напрямки та шляхи реформування податкової системи України. 

 

Приклад тестових завдань: 

1. Податок – це: 

а) фіксована сума сплати до державного цільового фонду; 

б) щорічні відрахування підприємства до амортизаційного фонду; 

в) обов’язків платіж, що стягується до бюджету з юридичних та фізичних осіб; 

г) плата за комунальні послуги; 

д) відрахування до податкової інспекції. 

2. Назвіть надходження, які не включають до складу валового доходу платника 

податку на прибуток: 

а) доход від реалізації цінних паперів; 

б) сума податку на додану вартість, отриманої у складі ціни реалізованої продукції; 

в) доход від наданих фінансових послуг; 

г) отримані пені й штрафи; 

д) вартість безвідплатно отриманих матеріальних цінностей. 

3. Джерелом сплати податку на прибуток є: 

а) собівартість реалізованої продукції; 

б) виручка від реалізації продукції; 

в) валовий доход підприємства; 

г) чистий прибуток підприємства; 

д) загальний прибуток підприємства. 

4. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є: 

а) валові доходи; 

б) валові витрати; 

в) скоригований валовий дохід; 

г) чистий прибуток; 

д) скоригований валовий дохід, зменшений на суму валових витрат та амортизаційних 

відрахувань. 

5. Прибуток підприємства є джерелом сплати: 

а) податку з власників транспортних засобів; 

б) податку з доходів фізичних осіб; 

в) податку на додану вартість; 

г) податку на прибуток; 

д) відрахувань на обов’язкове соціальне страхування. 

6. Об’єктом оподаткування для визначення податку на додану вартість є: 

а) собівартість реалізованої продукції; 

б) прибуток від реалізації продукції; 

в) відпускна ціна відвантаженої продукції; 

г) сума податкових зобов’язань; 

д) роздрібна ціна продукції. 

7. Акцизний збір – це: 



а) збір, який розраховується з доходів підприємства; 

б) збір, який розраховується у вигляді надбавки до ціни на вироблені та реалізовані 

високорентабельні товари; 

в) збір, який розраховується під час переміщення товару через кордон країни; 

г) збір, який нараховується на прибуток підприємства; 

д) збір, який нараховується на роздрібну ціну продукції. 

8. Як впливають місцеві податки й збори на показники фінансово-господарської 

діяльності суб’єкту підприємництва: 

а) збільшується собівартість продукції; 

б) підвищується рентабельність виробництва; 

в) поліпшують якість продукції; 

г) зменшують податковий кредит; 

д) підвищують ефективність діяльності підприємства. 

9. Об’єктом для визначення відрахувань на обов’язкове державне пенсійне 

страхування є: 

а) валовий прибуток підприємства; 

б) фонд споживання підприємства; 

в) обсяг реалізованої продукції; 

г) витрати на фонд оплати праці за мінусом суми нарахованих дивідендів; 

д) фонд оплати праці. 

10. Фізична або юридична особа, на яку згідно із діючим податковим 

законодавством покладено зобов’язання сплачувати податки і збори – це: 

а) суб’єкт оподаткування; 

б) об’єкт оподаткування; 

в) предмет оподаткування; 

г) одиниця оподаткування; 

д) база оподаткування. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал   Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50   не зараховано  

 

Схема розподілу балів 

Максимальна  

кількість балів 

70 балів (поточний 

контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на  

семінарських заняттях 

та виконання 

індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100-

бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний  

контроль) – за  

результатами 

виконання  

модульної контрольної  

роботи 



Мінімальний порогів 

рівень 

35 балів (поточний 

контроль)   

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ». 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. 

Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з усними 

джерелами є здатність студента збирати джерельну інформацію та критично її 

опрацьовувати. Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати 

свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 

викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом 

семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Тематика рефератів: 

1. Податки, їх сутність та значення у фінансовій системі Україні. 

2. Передумови виникнення та розвитку податків. 

3. Місце податків у розподільних відносинах. 

4. Функції податків та їх характеристика. 

5. Класифікація податків. 

6. Способи сплати податків. 

7. Характеристика елементів податку.  

8. Ставка оподаткування, її види та способи встановлення. 

9. Податкова система  та її сутність. 

10. Філософський зміст податків та його характеристика. 

11. Принципи будування системи оподаткування та їх характеристика. 

12. Структура та особливості податкової системи України. 

13. Прямі податки, їх зміст та особливості. 

14. Непрямі податки, їх види, переваги та недоліки. 

15. Загальнодержавні податкові платежі та їх види. 

16. Місцеві податкові платежі та їх характеристика. 

17. Організаційна структура та функції податкової служби. 

18. Етапи становлення податкової служби України та її характеристика. 

19. Система органів податкової служби України та її характеристика. 

20. Права та обов’язки податкових органів. 

21. Права та обов’язки платників податків. 

22. Функції та завдання органів, що провадять податкову політику в Україні. 

23. Організація обліку платників податків та її комп’ютеризація. 

24. Податкова звітність та права платників податків та податкових органів. 

25.  Контроль за сплатою податкових платежів з боку державних податкових органів 

та його організація. 

26. Виникнення та призначення ПДВ, методи розрахунку доданої вартості. 

27. Податок на додану вартість: його сутність та особливості. 

28. Порядок розрахунку та сплати ПДВ в Україні. 



29. Суб’єкти, об’єкт та база оподаткування ПДВ в Україні. 

30. Пільги з ПДВ та їх характеристика. 

31. Податкове зобов’язання та податковий кредит з ПДВ, порядок розрахунку. 

32. Порядок обчислення та сплати ПДВ за різних режимів оподаткування. 

33. Порядок відшкодування ПДВ. 

34. Призначення та характерні особливості специфічних акцизів 

35. Акцизний податок та його елементи. 

36. Види підакцизних товарів, їх характеристика. 

37. Ставки акцизного податку та чинники, які на них впливають. 

38. Особливості   формування   бази   оподаткування   для   різних   видів підакцизних 

товарів. 

39. Строки сплати акцизного податку. 

40. Порядок   розрахунку   акцизного   податку   на   різні   групи   підакцизних товарів. 

41. Відмінні та спільні риси ПДВ та акцизу. 

42. Порядок   маркування   алкогольних   та   тютюнових   виробів   марками акцизного 

податку. 

43. Мито та його характеристика, законодавство, що регламентує справляння мита в 

Україні. 

44. Види мита, їх характеристика. 

45. Елементи ввізного мита. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі максимальна кількість 

балів за модульну контрольну роботу становить 30 балів. Варіант модульної контрольної 

роботи містить тестові питання та задачі.  

Максимальна кількість балів за кожне тестове питання складає 0,25 балів (всього 8 

тестів), за практичні завдання – 1, 2, 3 бали. Максимальна кількість балів виставляється у разі 

вірної відповіді на тестове питання та вірного розв’язання задачі. 

Оцінка «0» виставляється у разі якщо студент не володіє матеріалом та невзмозі 

відповісти на тестові питання контрольної роботи та розв’язати практичні завдання.  
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