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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним  

планом 

денна заочна 

Кількість кредитів: 4                                              Лекції: 

 24  

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:  

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 2 Семінарські заняття: 

24  

Тижневе навантаження (год.):  

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 3 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська Самостійна робота: 

72  

   

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом навчальної дисципліни є економічні відносини з приводу перерозпо-

ділу валового внутрішнього продукту і національного доходу для створення загальнодер-

жавного централізованого фонду грошових коштів. 

Метою вивчення дисципліни  «Податкова система» є формування  системи  тео-

ретичних  знань  і практичних  навичок  щодо  фінансових  відносин,  пов’язаних  з  при-

мусовим  відчуженням  і перерозподілом  частини  вартості  валового  внутрішнього  про-

дукту  з  метою  формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.  

Передумовами  для вивчення дисципліни  «Податкова система»  є поглиблення  

та конкретизація  знань студентів, здобуті в процесі  вивчення  дисциплін «Економіка під-  

приємства», «Мікроекономіка»,  «Бухгалтерський облік»,  «Макроекономіка».    

Міждисциплінарні зв’язки : навчальна дисципліна «Податкова система» 
поглиблює  та  конкретизує  знання  студентів,  здобуті  в процесі вивчення дисци-

плін   «Економіка підприємства», «Бухгалтерський  облік», «Мікроекономіка» і  тісно  

пов’язана  з  навчальними  дисциплінами «Бухгалтерський  облік», «Економіка підприємс-

тва».  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  студент  повинен  набути  такі  

результати навчання: 

1. Знання 

знати: 

- 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 бюд-

жету та  

- державних цільових фондів, що здійснюються, як фізичними, так і юридичними 

особами;  

- принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності;  

- форми відповідальності платників податку за порушення податкового законодавст-

ва. 

      2.   Уміння. 

вміти: 

- 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.  Комунікації : 

- показувати уміння  працювати  автономно та в команді,  мати  навички  міжосо-

бистісної 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ з/п        Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчан-

ня) 
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1 Тема 1. Сутність та види подат-

ків  

4 2 2   5       

2 Тема 2. Податкова система і по-

даткова політика 

4 2 2   6       

3 Тема 3.  Організація державної 

податкової служби та податкове 

адміністрування 

4 2 2   6       

4 Тема 4. Податок на додану вар-

тість 

4 2 2   6       

5 Тема 5. Акцизний податок 

 

4 2 2   6       

6 Тема 6. Митно-тарифне регулю-

вання  

4 2 2   6       

7 

 

Тема 7. Податок на прибуток  

підприємств  

4 2 2   5       

8 Тема 8. Податок з доходів фізи-

чних осіб 

4 2 2   5       

9 Тема 9. Спеціальні податкові 

режими 

4 2 2   6       

10 Тема 10. Ресурсне оподаткуван-

ня   

4 2 2   6       

11 Тема 11. Майнове оподаткуван-

ня 

4 2 2   6       

12 Тема 12. Податкове планування 

на підприємствах 

4 2 2   5       

 Підготовка до МКР      4       

Разом: 48 24                                                                                                                                                                24   72       

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Сутність та види податків  



Сутність  податків.  Податки  в  системі  доходів  державного  бюджету.  Податки  

та  інші  форми платежів до бюджету: плата, внески, відрахування, збори. Визначення по-

датків, їх характерні ознаки.  

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фі-

нансової бази держави.  Регулююча  функція.  Основні  напрями  податкового  регулю-

вання.  Співвідношення функцій у різних видів податків.  

Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт оподаткування, джерело спла-

ти, одиниця оподаткування,  податкова  ставка  і  квота.  Методи  побудови  податкових  

ставок.  Тверді  й процентні ставки. Види процентних ставок: прогресивні та регресивні, 

їх комбінації.  

Класифікація  податків,  її  ознаки.  Поділ  податків  за  економічним  змістом.  

Класифікація податків  за  економічною  ознакою  об’єкта  оподаткування.  Класифікація  

за  ознакою  органів державної  влади,  які  їх  встановлюють.  Класифікація  податків  

залежно  від  способів  їх справляння.  

Види прямих податків. Реальні податки, особисті податки. Прибутковий податок як осно-

вний вид прямих податків. Прибуткове оподаткування юридичних осіб. Переваги і недо-

ліки прямих податків, проблеми їх справляння. Регулюючий механізм окремих видів пря-

мих податків.  

Види  непрямих  податків:  акцизи,  фіскальні  монополії,  мито.  Акцизи,  їх  види.  

Види  й призначення  мита,  митна  політика.  Податок  на  додану  вартість  як  сучасна  

форма  непрямого універсального оподаткування. Переваги та недоліки непрямих подат-

ків, їх місце в податковій системі.  

 

Тема 2. Податкова система і податкова політика  

 

Поняття  податкової  системи  і  вимоги  до  неї.  Структурна  побудова  податкової  

системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків, 

між різними видами  податків.  Фактори,  що  визначають  структуру  податкової  системи.  

Наукові  основи побудови податкової системи.   

Принципи  оподаткування.  Податки  як  елемент  перерозподілу  ВВП.  Ідеали  оп-

тимального оподаткування:  економічна  ефективність  і  соціальна  справедливість.  По-

датки  як  інструмент фінансового регулювання розвитку суспільства. Рівноцінність в 

оподаткуванні різних суб'єктів.  

Податкова  політика:  поняття  податкової  політики  та  її  напрямки.  Фактори,  що  

визначають напрямки  і  характер  податкової  політики.  Аксіоми  і  принципи  податкової  

політики. Рівнонапруженість  в  оподаткуванні  всіх  платників.  Економічна  ефективність  

податкової системи:  ефективність  та  дієвість  податкових  інструментів,  характеристика  

їх  впливу  на соціально-економічний розвиток.   

Суть  податкового  регулювання  економіки.  Податковий  вплив  на  ціни.  Подат-

кові  важелі обмеження  попиту  та  стимулювання  інвестицій.  Податкова  політика  в  

умовах  дефіцитності бюджету та інфляції.  

Податкова  система  в  Україні,  основні  етапи  її  становлення.  Склад  та  структу-

ра  податкової системи  України,  законодавчі  акти,  що  її  регламентують.  Принципи  

побудови  податкової системи України, їх реалізація. Податкова політика в сучасних умо-

вах.  

Тема 3. Організація державної податкової служби  та податкове адміністру-

вання   

Основи  та  організація  податкової  роботи.  Правове  регламентування  діяльності  

податкових органів,  інструктивне  забезпечення  податкового  процесу.  Контролюючі  

органи,  їх характеристика, правове регулювання діяльності.   



Податкова  служба  держави,  склад  податкової  служби  України.  Організаційна  

структура  та функції  державної  податкової  адміністрації.  Права  й  відповідальність  

працівників  державної податкової служби.  

Облік  платників  і  надходжень  податків.  Порядок  реєстрації  платників,  облікові  

документи.  

Облік надходжень податків, облікові реєстри. Контроль за своєчасним надходжен-

ням податків.  

Методи контрольної-перевірочної роботи. Етапи податкового процесу, їх характе-

ристика.  

Суб'єкти  обчислення  податку  і  контрольної  роботи.  Способи  утримання  пода-

тків.  Податкові перевірки, їх суть, види, особливості застосування.  

Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом 

і за подання декларацій.  

Податкове адміністрування. Забезпечення надходження нарахованих сум податків 

до бюджету.  

Розстрочення  та  відстрочення  податкових  зобов’язань.  Податкова  застава,  

арешт  активів платників податків. Продаж активів в рахунок погашення податкового бор-

гу.  

Тема 4. Податок на додану вартість  

Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови 

впровадження ПДВ в Україні. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор. 

Методика включення податку в ціну.  

Платники  і  ставки  податку.  Порядок  реєстрації  платником  ПДВ.  Об'єкт  опо-

даткування, особливості його визначення у різних галузях. Пільги по ПДВ, їх направле-

ність та дія.  

Порядок  обчислення  податку  на  додану  вартість.  Два  методи  обчислення  по-

датку:  нетто-податок і сальдовий, їх характеристика і передумови використання. Облік 

податку у платників.  

Податкові  зобов'язання  та  податковий  кредит  при  обчисленні  податку  на  до-

дану  вартість.  

Особливості визначення податкового зобов'язання та кредиту.  

Декларація  з  ПДВ,  її  зміст,  порядок  складання.  Строки  подання  декларацій.  

Оподаткування сільськогосподарської діяльності. Особливості оподаткування підпри-

ємств малого бізнесу, що оподатковуються за  спрощеною системою оподаткування. Осо-

бливості обчислення та сплати податку платниками різних галузей по різних видах опера-

цій та угод.   

Тема 5. Акцизний податок  

Акцизний  податок  як  форма  специфічних  акцизів.  Особливості  акцизного  опо-

даткування  в Україні.  Поняття  акцизу.  

 Суб’єкти  та  об’єкти  акцизного  податку.  Платники  акцизного збору, об’єкт опо-

даткування.   

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Методика обчислення сум 

акцизного податку,  що  підлягають  сплаті  до  бюджету.  Порядок  включення  акцизного  

податку  у  ціну товарів. Пільги по податку. Специфіка оподаткування акцизним податком 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особливості оподаткування акцизним подат-

ком транспортних засобів.  

Специфіка оподаткування нафтопродуктів.   



Звітність по акцизному податку. Особливості маркування підакцизних товарів. 

Строки сплати акцизного податку та подання декларації. Штрафні санкції за порушення 

нарахування і сплати акцизного податку.   

Тема 6. Митно-тарифне регулювання  

Основи митної справи. Митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення 

та транзит товарів,  митна  декларація  і  декларанти.  Мито  як  джерело  доходів  бюдже-

ту,  митна  політика.  

Ввізне та вивізне мито.  

Митне  оформлення.  Визначення  місця  митного  оформлення.  Порядок  митного  

оформлення.  

Митний брокер, його права та повноваження. Митне декларування. Митна декла-

рація, порядок її подання.   

Контроль  митних  органів  за  сплатою  митних  платежів  юридичними  особами.  

Види  мита. Визначення  товарної  позиції.  Визначення  країни  походження  товарів.  

Визначення  митної вартості,  її  достовірності.  Методи  визначення  митної  вартості  

товарів.  Метод  визначення митної вартості за ціною угоди щодо товарів, які імпортують-

ся. Визначення митної вартості за ціною  угоди  щодо  ідентичних  товарів.  Визначення  

митної  вартості  за  ціною  угоди  щодо подібних  (аналогічних)  товарів.  Визначення  

митної  вартості  на  основі  віднімання  вартості.  

Визначення митної вартості на основі додавання вартості. Резервний метод визна-

чення митної вартості. Порядок  обчислення  суми  мита.  Контроль  за  своєчасність  пе-

рерахування  суми  мита  до бюджету.  Порядок  нарахування  податку  на  додану  вар-

тість  на  товари,  що  імпортуються.  

Особливості  контролю  митних  органів  за  сплатою  мита,  податку  на  додану  

вартість  та акцизного  збору,  з  товарів,  що  переміщуються  через  митний  кордон  

України  громадянами.  

Товари що не підлягають оподаткуванню при ввезенні на митну територію Украї-

ни. Порядок розрахунків та сплати митних платежів до бюджету.   

  

Тема 7. Податок на прибуток підприємств  

         Прибуткове  оподаткування  в  системі  податків  з  підприємств  та  організа-

цій.  Варіанти прибуткового  оподаткування  підприємств  та  організацій:  податок  на  

дохід  і  податок  на прибуток.  Податок  на  прибуток  (дохід)  підприємств  як  форма  

корпоративного  прибуткового оподаткування.  Платники  і  ставки  податку  на  прибуток  

з  числа  резидентів  та  нерезидентів.  

Об’єкт  оподаткування.  Порядок  визначення  прибутку  як  об’єкта  оподаткуван-

ня,  його економічний зміст і кількісна визначеність.   

Порядок формування доходів для цілей оподаткування. Структура доходів окремих 

категорій платників.  Витрати  підприємств  для  визначення  прибутку,  їх  склад.  Амор-

тизаційні відрахування  як  специфічні  витрати.  Оподаткування  прибутком  операцій  

особливого  виду.  

Оподаткування  товарно-бартерних  операцій,  операцій  пов’язаним  особам.  Опо-

даткування страхової  діяльності.  Оподаткування  податком  на  прибуток  банківської  

діяльності. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції.  

Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх направленість та регулююче призна-

чення. Умови застосування  окремих  пільг.  Особливості  прибуткового  оподаткування  

платників  різних галузей, окремих видів доходів.   



Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Строки й порядок розрахунків 

з податку за фактичними  даними  на  основі  бухгалтерської  звітності  платників.  Декла-

рація  з  податку  на прибуток, її характеристика, порядок заповнення та подання.  

Тема 8. Податок з доходів фізичних осіб  

Оподаткування доходів фізичних осіб як форма індивідуального оподаткування. 

Оподаткування доходів  фізичних  осіб  у  системі  оподаткування  населення.  Основи  

оподаткування  доходів фізичних  осіб.  Характеристика  платників  податку.  Характерис-

тика  об'єктів  оподаткування.  

Загальний  оподатковуваний  дохід.  Характеристика  податкового  кредиту  при  

оподаткування доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги порядок їх надання фі-

зичним особам . Ставки податку на доходи фізичних осіб.  

Порядок  нарахування,  утримання,  сплати  та  перерахування  податку  до  бюдже-

ту. Оподаткування  доходів  від  надання  нерухомості  в  оренду.  Оподаткування  інвес-

тиційного прибутку.  Оподаткування  доходів,  отриманих  за  договорами  довгостроково-

го  страхування життя  та  недержавного  пенсійного  страхування.  Оподаткування  опе-

рацій  з  продажу  об'єктів нерухомого майна. Оподаткування операцій з продажу рухомо-

го майна. Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття 

ним у спадщину коштів майна, майнових чи немайнових прав. Оподаткування доходу, 

отриманого платником податку як подарунок ( або внаслідок укладання договору дару-

вання). Оподаткування операцій із  заміщенням  втраченої  власності.  Порядок  сплати  

перерахування  податку  до  бюджету.  

Порядок  подання  річної  декларації  про  майновий  стан  і  доходи.  Порядок  за-

безпечення виконання податкових зобов'язань.  

Оподаткування  доходів  громадян  від  підприємницької  діяльності  за  наявності  

та  відсутності прав юридичної особи. Оподатковуваний дохід. Порядок обчислення пода-

тку за прогнозними розрахунками оподатковуваного доходу.  

Тема 9. Спеціальні податкові режими  

Порядок  визначення кола  суб’єктів  спрощеної  системи  оподаткування з  числа  

юридичних та фізичних  осіб.  База  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 нара-

хування та перерахування податку. Порядок видачі свідоцтва  про  право  сплати  єдиного  

податку.  Штрафні  санкції  за  порушення  порядку нарахування та сплати єдиного подат-

ку.  

Умови переходу суб'єктів малого бізнесу на спрощену систему оподаткування. Об-

лік платників єдиного податку  -  юридичних і  фізичних осіб.  Порядок видачі  свідоцтва 

про сплату єдиного податку. Перевірка даних, наведених у заяві, на їх відповідність умо-

вам переходу на спрощену систему  оподаткування.  Попередня  перевірка  розрахунків  

сплати  єдиного  податку.  

Своєчасність  подання  розрахунку.    Документальна  перевірка  платників  єдино-

го  податку.  

Порядок ведення книги обліку доходів і витрат.   

Фіксований  сільськогосподарський  податок.  Умови  переходу  на  сплату  подат-

ку,  критерії визнання сільськогосподарським товаровиробником. Перевірка дотримання 

критеріїв, за якого дозволяється перебувати на спеціальному режимі  оподаткування. Ста-

вки податку та розподіл сплати  протягом  року.  Особливості  податкового  планування  з  

використанням  платників фіксованого сільськогосподарського податку.  



Тема 10. Ресурсне оподаткування  

Основи ресурсного оподаткування. Принципи встановлення плати за ресурси. Пла-

та за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів. 

Види платежів за ресурси, особливості формування ставок та визначення платників.  

Лісовий дохід, його сутність і призначення. Види лісового доходу. Порядок видачі 

дозволу за рубку деревини, механізм нарахування плати за спеціальне використання лісо-

вих ресурсів.  

Плата  за  воду,  що  забирається  із  водогосподарських  систем,  її  платники.  Лі-

мітування  забору води і побудова тарифів плати за воду. Строк сплати за воду та звітність 

платників.  

Плата за розробку корисних копалин (мінеральні ресурси), її платники. Перелік ре-

сурсів, за які стягується плата. Ставки плати, порядок обчислення та сплати за мінеральні 

ресурси, звітність платників.  

Плата  за  землю  як  інструмент  раціонального  використання  земельних  угод  і  

регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі. Форми плати 

за землю: орендна плата та земельний податок.  

Основи побудови земельного податку: платники, об'єкт оподаткування, ставки. 

Диференціація ставок  залежно  від  призначення  земельних  ділянок,  їх  місцезнахо-

дження  та  якісних характеристик.  Земельний  податок  із  земель  сільськогосподарсько-

го  призначення.  Порядок встановлення ставок податку. Нарахування податку, порядок і 

строки його сплати, санкції за порушення. Декларація по земельному податку, її характе-

ристика.  

Тема 11. Майнове оподаткування  

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх справляння.  

Суть  майнового  оподаткування  та  характеристика  його  основних  форм.  Май-

нове оподаткування і його значення в сучасних умовах. Види майнового оподаткування. 

Податок на нерухоме  майно.  Платники,  об'єкт  оподаткування,  ставки  податку,  терміни  

сплати  і  порядок зарахування  до  бюджету.  Порядок  надання  пільг.  Перспективи  за-

провадження  податку  в Україні. Зарубіжний досвід справляння даного податку.  

Оцінка нерухомості для цілей справляння податку на нерухоме майно. Особливості 

формування механізму справляння податку на нерухоме майно.  

Порядок справляння туристичного збору, зборів за паркування автомобілів та за 

провадження окремих видів господарської діяльності.  

Тема 12. Податкове планування на підприємствах   

Корпоративний  податковий  менеджмент.  Перспективне  та  поточне  податкове  

планування.  

Форми  податкового  планування.  Вибір  організаційно-правової  форми  оподат-

кування,  вибір місця  реєстрації,  використання  спеціальних  економічних  зон  та  тери-

торій  пріоритетного розвитку. Аналіз режимів оподаткування. Формування податкової 

складової облікової політики підприємства. Раціональне розміщення активів і доходів 

 підприємства.  

Оцінка ефективності податкового планування. Визначення відхилень фактичних 

результатів від планових.  Формування  системи  показників,  що  характеризують  ефек-

тивність  розроблених методів податкового планування.  



Принципи  податкового  планування,  загальні  та  спеціальні  принципи.  Класифі-

кація  видів податкового  планування.  Тактика  і  стратегія  податкового  планування.  

Аудиторське обслуговування.  

Етапи  податкового  планування.  Умови,  що  забезпечують  альтернативність  по-

даткового планування. Методи податкового планування.   

Інструментарій  податкового  планування.  Етапи  впровадження  податкового  пла-

нування  на підприємстві.  

Податкова  оптимізація.  Відмінності  між  плануванням  податкових  платежів  та  

податковою оптимізацією.  Схеми  податкової  оптимізації.  Ухилення  від  податків,  уни-

кнення  податків. Запобігання  податковим  витратам,  скорочення  податкових  витрат.  

Зміст  та  основні характеристики ухилення від оподаткування. Фактори, що сприяють 

виникненню податкових правопорушень. Типові способи ухилення від сплати податків.  

Оцінка  податкового  навантаження.  Формування  системи  показників,  за  допо-

могою  яких здійснюється оцінка податкового тиску на підприємство.  

Міжнародна  податкова  конкуренція.  Спеціальні  (вільні)  економічні  зони,  тери-

торії пріоритетного  розвитку,  офшорні  юрисдикції.  Обмеження  щодо  співпраці  з  оф-

шорними компаніями. Особливості податкового планування з використанням офшорних 

компаній.  

 

            5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять 

Тема 1. Сутність і види податків  

Тема 2. Податкова система і податкова політика  

Тема 3. Організація державної податкової служби  та податкове адміністрування   

Тема 4.  Податок на додану вартість  

Тема 5. Акцизний податок  

Тема 6. Митно-тарифне регулювання  

Тема 7. Податок на прибуток підприємств 

Тема 8. Податок з доходів фізичних осіб  

           Тема 9. Спеціальні податкові режими  

Тема 10. Ресурсне оподаткування  

Тема 11. Майнове оподаткування 

Тема 12. Податкове планування на підприємствах   

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у ви-

щому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза ме-

жами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результатив-

ність виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і 

фіксується в академічному журналі. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння тео-

ретичних знань з дисципліни «Податкова система»: 

Обов’язкові: 

 підготовка до семінарських занять: обробка лекційного матеріалу та  вив-

чення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;  

 систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням МКР  та 

іспитом;  

Вибіркові: 

  підготовка повідомлень 

 

 



 

Розподіл годин на виконання СРС 

 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

Денна форма  

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 7 

2. Підготовка до семінарських занять; 24 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 

4. Опрацювання тем, винесених на самостійну підготов-

ку, в т.ч. конспектування за заданим планом: 

27 

5. Підготовка i написания рефератів 10 

 Разом 72 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Назва теми Зміст самостійної роботи 

студентів 

Кількість 

годин 

Форми 

 звітності  

Література 

Денна 

форма 

навчання 

(заочна 

 форма) 

Тема 1.  Сутність і 

види податків 

Перелік питань: 

1.Історія   та   особливо-

сті   розвитку   податків   

на   окремих   етапах 

існування суспільства. 

2. Теорія податків та 

етапи її розвитку. 

3. Теорія податків Дж. 

М. Кейнса та її сутність. 

4. Теорія податків А. 

Лафера та її характерис-

тика. 

5. Розвиток податків в 

Україні в сучасних умо-

вах та їх характеристика. 

 

 

5 Конспект,усне 

опитування,тести 

[2,3,7,11,17,18]. 



Тема 2. Податкова 

система і податко-

ва політика 

Перелік питань: 

1. Економічні   закони,   

які   повинні   бути   вра-

ховані   при   утворенні 

податкової системи. 

2. Законодавча база по-

даткової системи країни 

та її характеристика. 

3. Загальноекономічні   

закони   розвитку   сус-

пільства,   які   потрібно 

враховувати при буду-

вання системи оподатку-

вання. 

4. Специфічні   закони,   

які   враховують   при   

будування   системи 

оподаткування держави. 

5. Особливості враху-

вання принципів буду-

вання податкової систе-

ми вУкраїни. 

6. Особливості   розвит-

ку   податкової   системи   

України   в   сучасник 

умовах.  

 

6 Конспект,усне 

опитування,тести 

[2,3,7,11,17,18]. 

Тема 3. Організа-

ція державної по-

даткової служби  

та податкове адмі-

ністрування   

 

 

 

 

Перелік питань: 

1. Фіскальна служба 

держави та її завдання. 

2. Організація податко-

вої роботи України та її 

характеристика. 

3. Структура централь-

ного органу фіскальної 

служби України та фун-

кції 

його підрозділів. 

4. Законодавче регламе-

нтування діяльності по-

даткової служби Украї-

ни. 

5. Вимоги до законодав-

чих актів, які регламен-

тують податкову систе-

му. 

6 Конспект,усне 

опитування,тести 

[2,3,7,11,17,18]. 

Тема 4. Податок на 

додану вартість 

Перелік питань: 

1. Пільги по ПДВ та мо-

жливості їх застосуван-

ня. 

2. Порядок сплати та 

звітності при сплаті 

ПДВ. 

3. Відповідальність   за   

точність   та   своєчас-

ність   сплати   ПДВ   та   

штрафні  санкції ї до 

 

6 

 

 

 

 

 

Конспект,усне 

опитування,тести 

 

 

 

 

 

 

 

[2,3,7,11,17,18]. 



порушників. 

Тема 5.  Акцизний 

податок 

Перелік питань: 

  1. Підакцизні вироби та 

порядок їх визначення. 

2. Порядок сплати та 

звітності по акцизному 

податку. 

3. Відповідальність за 

точність та своєчасність 

сплати акцизного подат-

ку та штрафні санкції до 

порушників.4. Вплив 

акцизів на економічну 

систему держави 

6 Конспект,усне 

опитування,тести 

[2,3,7,11,17,18]. 

Тема 6. Митно-

тарифне регулю-

вання 

Перелік питань: 

1. Митна політика дер-

жави та її характеристи-

ка. 

2. Митна декларація, 

порядок її визначення та 

надання. 

3. Порядок сплати мита 

та відповідальність за 

порушення діючого ми-

тного законодавства 

України. 

4. Використання мита 

для підтримки вітчизня-

них товаровиробників 

5. Регулятивний потен-

ціал мита 

 

6 Конспект,усне 

опитування,тести 

[2,3,7,11,17,18]. 

Тема 7. Податок на 

прибуток підпри-

ємств 

 

Перелік питань: 

1. Останні законодавчі 

зміни в оподаткуванні 

прибутку підприємства 

2. Звітність підприємства 

з податку на прибуток: 

терміни подання та 

правила оформлення 

3. Зміна   методики   

визначення   прибутку   з   

метою   оподаткування   

в українській податковій 

системі. 

4. Розвиток прямого 

оподаткування 

5. Моделі оподаткування 

корпоративного прибут-

ку. 

6. Методи нарахування 

амортизаційних відраху-

вань в інших  країнах 

5 Конспект,усне 

опитування,тести 

[2,3,7,11,17,18]. 

Тема 8. Податок з Перелік питань: 5 Конспект,усне [2,3,7,11,17,18]. 



доходів фізичних 

осіб 

 

1. Характеристика   по-

даткових   платежів,   які   

сплачують   фізичні   

особи   в 

Україні. 

2. Податкова декларація 

громадянина: порядок її 

заповнення та надання. 

3. Порядок   оподатку-

вання   авторських   до-

говорів,   гонорарів,   

доходів   від 

різних видів діяльності. 

4. Розвиток оподатку-

вання доходів фізичних 

осіб в Україні. 

5. Порядок річного пере-

рахунку ПДФО. 

опитування,тести 

Тема 9. Спеціальні 

податкові режими 

Перелік питань: 

1. Суб’єкти спрощеної 

системи оподаткування 

та вибір групи платника. 

2. Звітність, яку потрібно 

вести при спрощеній 

системі оподаткування. 

3. Позитивні риси спро-

щеної системи оподат-

кування. 

4.  Негативні риси спро-

щеної системи оподат-

кування. 

6 Конспект,усне 

опитування,тести 

[2,3,7,11,17,18]. 

Тема 10 Ресурсне 

оподаткування  

Перелік питань: 

1. Рентні платежі, що 

входять до складу пода-

ткової системи України 

2. Значення рентних 

платежів у надходжен-

нях до бюджетної систе-

ми. 

3. Розподіл рентних пла-

тежів між рівнями бю-

джетів в Україні. 

6 Конспект,усне 

опитування,тести 

[2,3,7,11,17,18]. 

Тема 11 Майнове 

оподаткування 

Перелік питань: 

1. Транспортний податок 

та його характеристика. 

2. Порядок визначення 

ставок та сплати транс-

портного податку. 

3. Порядок визначення 

ставок місцевих податків 

і зборів та їх особливос-

ті. 

4. Податок на майно та 

його складові 

 

 

6 Конспект,усне 

опитування,тести 

[2,3,7,11,17,18]. 

Тема 12. Податко- Перелік питань: 5 Конспект,усне [2,3,7,11,17,18]. 



ве планування на 

підприємствах   

 

1.Тактика  і  стратегія  

податкового  плануван-

ня. 

2.  Оцінку  податкового  

навантаження підприєм-

ства.   

3. Системи  показників,  

за  допомогою  яких 

здійснюється оцінка 

податкового тиску на 

підприємство. 

опитування,тести 

Підготовка до МКР 4    

Разом 72   

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

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. 

Приклади 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 законодав-

ством 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. 

 

 

Приклади завдань 

Завдання 1. 

 Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, прове-

деною 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 фінансо-

вої санкції. 

Завдання 2. 

Декларацією податку на прибуток на І квартал поточного року було подано плат-

ником до податкової інспекції 30 квітня. Сума податкових зобов’язань платника по декла-

рації 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 адмініст-

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

мінімумів доходів громадян). Чи правомірні дії податкового органу? Відповідь обґрунту-

вати. 

 

 

 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної само-

стійної роботи. 

6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисци-

пліни. 
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