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1. Концепція викладання дисципліни 

 

Дисципліна «Фінанси» за освітньо-професійною програмою та 

навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальностями 071 Облік і 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 

Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність має статус 

нормативної циклу професійної та практичної підготовки. 

Метою курсу є вивчення фінансових відносин, пов’язаних з 

перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування 

загальнодержавного фонду грошових ресурсів. 

Предметом курсу виступають економічні відносини з приводу 

перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу для 

створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів. 

Він передбачає надання студентам знань, які необхідні майбутнім 

спеціалістам для здійснення функціональних обов’язків у сфері оподаткування. 

Дисципліна є нормативною і знайомить студентів з основами оподаткування, 

принципами побудови і функціонування вітчизняної податкової системи. В 

умовах реформування системи оподаткування в Україні, розвитку малого та 

середнього бізнесу, інтенсифікації ринкових відносин, а також після прийняття 

Податкового кодексу України, курс набуває вкрай актуального значення. 

Опанування дисципліни передбачає розгляд основних засад формування 

податкової системи та податкової політики, аналіз та виявлення принципів 

стягнення податків, формування навичок податкового обліку, заповнення форм 

податкової звітності тощо. 

Основні завдання курсу: 

– ознайомити студентів із сутністю, принципами формування податкової 

системи країни; 

– дати уявлення про структуру системи оподаткування країни та її 

оптимізацію; 

– сформувати навички нарахування податків та зборів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

‒ принципи побудови, функціонування і розвитку податкової системи в 

Україні; 

‒ економічну сутність оподаткування як складової частини державного 

регулювання економіки; 

‒ функції податків у ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив на 

кінцеві макроекономічні показники; 

‒ особливості реалізації державного та корпоративного податкового 

менеджменту та його функцій; 

‒ визначення елементів податку; 

‒ організацію податкової служби в Україні; 

‒ основні види загальнодержавних і місцевих податків і зборів; 

‒ об’єкти оподаткування з загальнодержавних та місцевих податків і 

зборів та порядок їх визначення; 



‒ порядок проведення податкових розрахунків, складання звітності та 

сплати до бюджету основних видів податків і зборів; 

‒ права і обов’язки, відповідальність платників податків і зборів; 

вміти: 

‒ аналізувати наслідки реалізації відповідної податкової політики 

держави; 

‒ формувати базу оподаткування; 

‒ розраховувати усі загальнодержавні податки та збори; 

‒ розраховувати суми податкових зобов’язань з місцевих податків і 

зборів; 

‒ користуватися нормативно-правовим актами і науковою літературою з 

податкової проблематики; 

‒ планувати на відповідну дату розмір податків залежно від форм 

оподаткування та коригувати договірні відносини з урахуванням їх податкових 

наслідків; 

‒ застосовувати отримані знання у професійний діяльності. 

Володіти: 

‒ навичками самостійного набуття знань щодо аналізу подальших змін 

податкової системи; 

‒ категоріальним апаратом навчальної дисципліни;  

‒ методами визначення податкових зобов’язань із загальнодержавних та 

місцевих податків і зборів; 

‒ нормативно-правовим забезпеченням щодо вирішення питань у 

податковій сфері; 

‒ підходами щодо обґрунтування рішень з податкової політики на мікро- 

та макрорівнях. 

Отримані знання є необхідними для фахівців з оподаткування, планування 

податків, податкових менеджерів, приватних підприємців, керівників малих 

підприємств. 

При викладанні навчальної дисципліни основна увага приділяється 

досягненню синтезу теорії і практики, що сприяє оволодінню студентами 

певних компетенцій. 

Перелік предметних компетенцій у розрізі тематики навчальної 

дисципліни наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Предметні компетентності, якими мають володіти бакалаври напряму 

підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" після вивчення навчальної дисципліни 

"Податкова система" 
Назва теми Назва компетентностей 

1 2 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи податкової системи України та основні непрямі 

податки 

Тема 1. Сутність, та 

види податків. 

1. Здатність до володіння понятійним апаратом. 

2. Здатність до визначення й аналізу елементів податку. 

3. Здатність до формування податкового зобов’язання платника з 



урахуванням механізму узгодження його податкового зобов’язання. 

4. Здатність до виділення переваг та недоліків прямих і непрямих  

Податків. 

Тема 2. Організація 

податкової системи. 
 

 

1. Здатність до володіння науковими основами побудови податкової 

системи. 

2. Здатність до визначення структури податкової системи України. 

3. Здатність до формування та аналізу принципів побудови й 

організації системи оподаткування.  

4. Здатність до оцінювання критеріїв оптимального оподаткування. 

5. Здатність до розрахунку та оцінювання податкового навантаження 

на макро-, мезо- та мікрорівнях 

Тема 3.  

Державна фіскальна  

служба України 

1. Здатність до визначення структури системи податкових органів 

України. 

2. Здатність до виокремлення характерних рис діяльності податкових 

органів, їх функції, завдання 

3. Здатність до формулювання прав органів Державної податкової 

служби, обов’язків та відповідальності посадових осіб податкових 

органів. 

4. Здатність до визначення складу, функцій, завдань, повноважень та 

права податкової міліції.  

Тема 4. Податок на 

додану вартість 

 

1. Здатність до використання на практиці порядку реєстрації 

платників податку на додану вартість. 

2. Здатність до обчислення бази оподаткування з ПДВ та суми 

податку до сплати. 

3. Здатність до виокремлення операції, що є об’єктом оподаткування, 

та ті, що не є об’єктом оподаткування. 

4. Здатність до врахування при розрахунку податку особливостей 

здійснення імпортних та експортних операцій. 

5. Здатність до здійснення організації процедури податкового 

відшкодування ПДВ 

Тема 5. Акцизний  

податок 

 

1. Здатність до визначення економічної сутності акцизного податку. 

2. Здатність до володіння переліком товарів, які є підакцизними. 

3. Здатність до розрахунку суми акцизного податку до сплати. 

4. Здатність до аналізу умов застосування пільг для юридичних та 

фізичних осіб з акцизного податку. 

5. Здатність до застосування акцизу при здійсненні різних 

господарських операцій.  

6. Здатність до володіння механізмом застосування марок акцизного 

податку. 

Тема 6. Мито 

 

1. Здатність до аналізу сутності мита як джерела доходів бюджету та 

як засобу регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Здатність до характеризування видів мита. 

3. Здатність до володіння методами формування митної вартості 

продукту. 

4. Здатність до розрахунку мита 

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

Тема 7. Податок на 

прибуток  

підприємств 

1. Здатність до формулювання принципів оподаткування прибутку 

підприємств. 

2. Здатність до обчислення оподатковуваного прибутку 

підприємства.  

3. Здатність до визначення підприємством доходів звітного періоду.  

4. Здатність до визначення витрат звітного періоду з урахуванням 



витрат подвійного призначення. 

5. Здатність до розрахунку собівартості продукції з урахуванням 

амортизаційних відрахувань. 

6. Здатність до врахування результатів попереднього періоду в разі 

збиткової діяльності. 

7. Здатність до застосування механізму оподаткування нерезидентів 

Тема 8. Податок на  

доходи фізичних осіб. 

Військовий збір. 

 

1. Здатність до володіння структурою податку й формування 

оподатковуваного доходу. 

2. Здатність до застосування податкової знижки до річного доходу 

фізичної особи.  

3. Здатність до володіння механізмом застосування податкової 

соціальної пільги. 

4. Здатність до володіння механізмом декларування доходів  

фізичних осіб. 

5. Здатність до визначення об’єкта оподаткування військовим збором 

та порядком його обчислення. 

 

Тема 9. Єдиний 

соціальний внесок. 

1. Здатність розуміння механізму справляння внеску. 

2. здатність до нарахування, утримання та сплати ЄСВ до державних 

цільових фондів. 

Тема 10. Плата за 

ресурси та послуги. 

 

1. Здатність до визначення об’єкту і бази оподаткування. 

2. Здатність до характеристики основних видів рентних платежів.  

3. Здатність до аналізу наслідків та оцінки впливу рентних платежів 

на економічне та раціональне використання ресурсів.  

4. Здатність до формування бази оподаткування з рентних платежів. 

Тема 11. Місцеві 

податки і збори 

 

1. Здатність до визначення економічної сутності та значення 

місцевих податків та зборів. 

2. Здатність до володіння структурою місцевих податків і зборів в 

Україні. 

3. Здатність до формування бази оподаткування та обчислення 

місцевих податків та зборів. 

Тема 12. Спрощена 

система 

оподаткування 

 

Здатність до обґрунтування доцільності переходу на спрощену 

систему оподаткування.  

2. Здатність до володіння переліком критеріїв переходу платників 

податків на спрощену систему оподаткування. 

3. Здатність до визначення особливостей повернення на звичайну 

систему оподаткування.  

4. Здатність до обчислення суми єдиного податку для фізичної та 

юридичної особи. 

Тема 13. Ухилення 

від сплати податків. 

Здатність до визначення законних та незаконних способів ухилення 

від сплати податків. 

2. Здатність до визначення особливостей організаційно-правового 

забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного 

походження. 

3. Здатність до володіння механізмом застосування різних видів 

відповідальності за порушення податкового законодавства 
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3. Зміст навчальної дисципліни – тематичні плани дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи податкової системи України та 

основні непрямі податки.  

Тема 1. Сутність і види податків 

Передумови виникнення та розвитку податків, їх призначення. Податки як 

соціально-економічна категорія. Функція податків, їх природа. Елементи 

податку та їх характеристика. Види податків та податкових платежів, їх 

класифікація. Місце прямих і непрямих податків у податковій системі, їх 

переваги і недоліки. Роль податків у фіскальній політиці держави. 

Тема 2. Організація податкової системи 

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Наукові основи побудови 

податкової системи. Історія та структура системи оподаткування України. 

Податковий кодекс України як єдиний законодавчий документ у сфері 

оподаткування. Вплив податкової системи на інвестиції та економічне 

зростання в країні. 

Тема 3. Державна фіскальна служба 

Структура державної фіскальної служби та її функції. Податкова міліція: 

обов’язки, права, функції. Посадова особа державної фіскальної служби 

України. Завдання, права і обов’язки органів державної фіскальної служби. 

Ефективність роботи податкових органів.  

Тема 4. Податок на додану вартість 

Платники ПДВ. Визначення об’єкта оподаткування. Місце постачання 

товарів та послуг. дата виникнення податкових зобов’язань. Визначення бази 

оподаткування. Ставки податку. Операції, що не є об’єктом оподаткування. 

Операції, звільнені від оподаткування. Податковий кредит. Порядок визначення 

суми податку, що підлягає сплаті до Державного бюджету України або 

відшкодуванню з Державного бюджету України, та строки проведення 

розрахунків. Податкова накладна. Особливості оподаткування окремих видів 

діяльності та спеціальні режими оподаткування.  

Тема 5. Акцизний податок 



Платники податку. Об’єкти оподаткування. База оподаткування. 

Підакцизні товари та ставки податку. Порядок обчислення податку та 

особливості обчислення акцизного податку в окремих випадках. Строки сплати 

податку. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками 

акцизного податку. Акцизні склади. 

Тема 6. Мито 

Основи митної справи в Україні. Загальна характеристика та види мита. 

Митна вартість. Митні пільги. Порядок нарахування та сплати мита.  

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

Тема 7. Податок на прибуток підприємств 

Платники податку на прибуток підприємств. Об’єкт оподаткування. 

Порядок визначення доходів та їх склад. Доходи, що не враховуються для 

визначення об’єкта оподаткування. Порядок визнання доходів. Склад витрат та 

порядок їх визнання. Особливості визнання витрат подвійного призначення. 

Амортизація основних засобів. Податкова база. Ставки податку. Порядок 

обчислення податку. Оподаткування операцій особливого виду. Податкові 

пільги. Особливості оподаткування окремих видів операцій та платників 

податків.  

Тема 8. Податок на доходи фізичних осіб. Військовий збір. Платники 

ДДФО та військового збору. Об’єкт та база оподаткування. Доходи, які не 

включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу. Податкова знижка. Ставки ПДФО та військового збору. Порядок 

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

Податкові соціальні пільги. Оподаткування окремих видів доходів та операцій з 

майном.  

Тема 9. Єдиний соціальний внесок. 

Платники ЄСВ, їх облік, права та обов’язки. Порядок нарахування, 

обчислення та сплати ЄСВ. Повноваження органів доходів і зборів, Пенсійного 

Фонду щодо збору та обліку ЄСВ. Державний реєстр загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. Відповідальність за порушення 

законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ. 

Тема 10. Плата за ресурси та послуги. 

Екологічний податок: платники, об’єкт оподаткування та ставки. Рентна 

плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Рентна 

плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. 

Рентна плата за спеціальне використання води. Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів. Рентна плата за транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, 

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.  

Тема 11. Місцеві податки і збори. 

Податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; транспортний податок, плата за землю). Транспортний податок. 

Туристичний збір. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Місцеві 

податки та збори.  



Тема 12. Спрощена система оподаткування. 

Суб’єкти господарської діяльності, які можуть перейти на спрощену 

систему оподаткування. Принципи оподаткування юридичних осіб. Принципи 

оподаткування фізичних осіб. Податки, які замінює спрощена система 

оподаткування. 

Тема 13. Ухилення від сплати податків 

Сутність уникнення оподаткування та його форми. Методи та способи 

ухилення від сплати податків. Найбільш поширені схеми ухилення від сплати 

податків. Запобігання ухиленню від сплати податків. 

 

Структура тематичного плану дисципліни для денної форми  

№ 

з/п 

Назви розділів 

та тем 

Всього 

годин 
За формами занять, годин 

Форми 

контролю 
 

 

 

Аудиторні 
Самостійна 

робота 

студента 
 

 

 

лекцій

ні 

семіна

рські 

практ

ичні 

лабора

торні 

 

 

1 

Сутність і види 

податків 8 1 2 - - 5 

усне 

опитуванн

я 

2 Організація 

податкової 

системи 

8 1 2 - - 5 

усне 

опитуванн

я 

3 Державна 

фіскальна 

служба 

8 1 2 - - 5 

усне 

опитуванн

я 

4 Податок на 

додану вартість 12 2 4 - - 6 

усне 

опитуванн

я 

5 Акцизний 

податок 8 1 2 - - 5 

усне 

опитуванн

я 

6 Мито 

8 1 2 - - 5 

усне 

опитуванн

я 

7 Податок на 

прибуток 

підприємств 

12 2 4 - - 6 

усне 

опитуванн

я 

8 Податок на 

доходи 

фізичних осіб. 

Військовий збір 

12 2 4 - - 6 

усне 

опитуванн

я 

9 Єдиний 

соціальний 

внесок 

8 1 2 - - 5 

усне 

опитуванн

я 

10 Плата за 

ресурси та 

послуги 

8 2 4 - - 2 

усне 

опитуванн

я 



11 Місцеві 

податки та 

збори 

8 1 4 - - 3 

усне 

опитуванн

я 

12 Спрощена 

система 

оподаткування 

12 2 2 - - 8 

усне 

опитуванн

я 

13 Ухилення від 

сплати податків 
8 1 2   5 

 

Всього 120 18 36 - - 66  

 

4. Аудиторна робота: 

4.1. Денна форма навчання: 

4.1.1. Лекційні заняття 
 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та організаційні основи податкової 

системи України  

Тема 1. Сутність і види податків 

1. Передумови виникнення та розвитку податків, їх призначення.  

2. Податки як соціально-економічна категорія. Функція податків, їх 

природа.  

3. Елементи податку та їх характеристика.  

4. Види податків та податкових платежів, їх класифікація.  

5. Місце прямих і непрямих податків у податковій системі, їх переваги і 

недоліки.  

6. Роль податків у фіскальній політиці держави. 

Тема 2. Організація податкової системи 

1. Поняття податкової системи і вимоги до неї.  

2. Наукові основи побудови податкової системи.  

3. Історія та структура системи оподаткування України.  

4. Податковий кодекс України як єдиний законодавчий документ у сфері 

оподаткування.  

5. Вплив податкової системи на інвестиції та економічне зростання в 

країні. 

Тема 3. Державна фіскальна служба 

1. Структура державної фіскальної служби та її функції.  

2. Податкова міліція: обов’язки, права, функції.  

3. Посадова особа державної фіскальної служби України.  

4. Завдання, права і обов’язки органів державної фіскальної служби.  

5. Ефективність роботи податкових органів. 

Тема 4. Податок на додану вартість 

1. Платники ПДВ. Визначення об’єкта оподаткування.  

2. Місце постачання товарів та послуг. дата виникнення податкових 

зобов’язань.  

3. Визначення бази оподаткування.  

4. Ставки податку.  

5. Операції, що не є об’єктом оподаткування. Операції, звільнені від 



оподаткування.  

6. Податковий кредит.  

7. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до Державного 

бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України, та 

строки проведення розрахунків.  

8. Податкова накладна.  

9. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та спеціальні 

режими оподаткування.  

Тема 5. Акцизний податок 

1. Платники податку.  

2. Об’єкти оподаткування. База оподаткування.  

3. Підакцизні товари та ставки податку.  

4. Порядок обчислення податку та особливості обчислення акцизного 

податку в окремих випадках.  

5. Строки сплати податку.  

6. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками 

акцизного податку.  

7. Акцизні склади. 

Тема 6. Мито 

1. Основи митної справи в Україні.  

2. Загальна характеристика та види мита.  

3. Митна вартість.  

4. Митні пільги.  

5. Порядок нарахування та сплати мита.  

Тема 7. Податок на прибуток підприємств 

1. Платники податку на прибуток підприємств.  

2. Об’єкт оподаткування.  

3. Порядок визначення доходів та їх склад.  

4. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування.  

5. Порядок визнання доходів.  

6. Склад витрат та порядок їх визнання.  

7. Особливості визнання витрат подвійного призначення.  

8. Амортизація основних засобів.  

9. Ставки податку.  

10. Порядок обчислення податку.  

11. Оподаткування операцій особливого виду.  

12. Податкові пільги.  

13. Особливості оподаткування окремих видів операцій та платників 

податків.  

Тема 8. Податок на доходи фізичних осіб. Військовий збір. 

1. Платники податку.  

2. Об’єкт та база оподаткування.  

3. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу.  

4. Податкова знижка.  



5. Ставки податку.  

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

бюджету.  

7. Податкові соціальні пільги.  

8. Оподаткування окремих видів доходів та операцій з майном. 

Тема 9. Єдиний соціальний внесок 

1. Платники ЄСВ. 

2. База нарахування ЄСВ. 

3. Розмір ЄСВ. 

4. Порядок обчислення і сплати ЄСВ. 

Тема 10. Плата за ресурси та послуги 

1. Екологічний податок: платники, об’єкт оподаткування та ставки.  

2. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин.  

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

видобуванням корисних копалин. 

4. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. Рентна 

плата за спеціальне використання води. 

5. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 

6. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне 

транспортування трубопроводами аміаку територією України. 

Тема 11. Місцеві податки і збори 

1. Податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки; транспортний податок, плата за землю). 

2. Транспортний податок.  

3. Збір за місця для паркування транспортних засобів  

Тема 12. Спрощена система оподаткування 

1. Суб’єкти господарської діяльності, які можуть перейти на спрощену 

систему оподаткування.  

2. Принципи оподаткування юридичних осіб.  

3. Принципи оподаткування фізичних осіб.  

4. Податки, які замінює спрощена система оподаткування. 

Тема 13. Ухилення від сплати податків 

1. Сутність уникнення оподаткування та його форми.  

2. Методи та способи ухилення від сплати податків.  

3. Найбільш поширені схеми ухилення від сплати податків.  

4. Запобігання ухиленню від сплати податків. 

4.1.2. Групові заняття 

Тема 1. Сутність і види податків 

1. Передумови виникнення та розвитку податків, їх призначення.  

2. Податки як соціально-економічна категорія. Функція податків, їх 

природа.  

3. Елементи податку та їх характеристика.  

4. Види податків та податкових платежів, їх класифікація.  



5. Місце прямих і непрямих податків у податковій системі, їх переваги і 

недоліки.  

6. Роль податків у фіскальній політиці держави. 

Контрольні запитання: 

1. Охарактеризуйте сутність та основні ознаки податків. 

2. Які функції виконують податки? 

3. У чому полягає різниця між категоріями «податок», «збір», 

«внесок»? 

4. Назвіть елементи, які характеризують зміст податків. 

5. За якими ознаками можна класифікувати податки? 

6. Чим зумовлена необхідність поділу податків на прямі і непрямі? 

7. Які групи податків виділяються залежно від об’єктів 

оподаткування? 

8. Які є види податкових пільг і як вони класифікуються? 

9. Назвіть основні переваги та недоліки прямих і непрямих податків. 

Тема 2. Організація податкової системи 

1. Поняття податкової системи і вимоги до неї.  

2. Наукові основи побудови податкової системи.  

3. Історія та структура системи оподаткування України.  

4. Податковий кодекс України як єдиний законодавчий документ у сфері 

оподаткування.  

5. Вплив податкової системи на інвестиції та економічне зростання в 

країні. 

Контрольні запитання: 

1. Які основні проблеми та напрями реформування податкової 

політики України? 

2. Охарактеризуйте економічний зміст податкової системи. 

3. Які основні вимоги ставляться до податкової системи? 

4. Назвіть класичні і сучасні принципи оподаткування. 

5. У чому полягає зміст принципу вигоди та адміністративної 

зручності? 

6. Які податки найчастіше використовуються в сучасних податкових 

системах? 

7. Які показники використовують для вимірювання рівня податкового 

навантаження на платників податків? 

8. Охарактеризуйте основобудівну базу побудови податкової системи. 

Тема 3. Державна фіскальна служба 

1. Структура державної фіскальної служби та її функції.  

2. Податкова міліція: обов’язки, права, функції.  

3. Посадова особа державної фіскальної служби України.  

4. Завдання, права і обов’язки органів державної фіскальної служби.  

5. Ефективність роботи податкових органів. 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть суб’єкти та основні елементи податкової роботи. 

2. Яка структура Державної фіскальної служби України? 



3. Які функції виконують ДПІ? Спеціалізовані ДПІ? 

4. Яка структура та призначення податкової міліції? 

5. Якими правами та обов’язками наділені органи державної 

фіскальної служби? 

6. Охарактеризуйте основи адміністрування податків і зборів 

органами ДФС. 

Тема 4. Податок на додану вартість 

1. Платники ПДВ. Визначення об’єкта оподаткування.  

2. Місце постачання товарів та послуг. дата виникнення податкових 

зобов’язань.  

3. Визначення бази оподаткування.  

4. Ставки податку.  

5. Операції, що не є об’єктом оподаткування. Операції, звільнені від 

оподаткування.  

6. Податковий кредит.  

7. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до Державного 

бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України, та 

строки проведення розрахунків.  

8. Податкова накладна.  

9. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та спеціальні 

режими оподаткування.  

Контрольні запитання: 

1. Які особи є відповідальними за нарахування та перерахування податку 

на додану вартість? 

2. Що включається до складу об’єкта оподаткування ПДВ? 

3. Що вважається місцем постачання товарів? послуг? 

4. Як визначається дата виникнення податкових зобов’язань? 

5. Який порядок визначення бази оподаткування в загальному та окремих 

випадках? 

6. Які ставки податку використовуються? Які операції оподатковуються за 

нульовою ставкою? 

7. Які операції не є об’єктом оподаткування? 

8. Які операції звільнені від оподаткування? На вашу думку, чому ці 

операції не підлягають оподаткуванню? 

9. Як формується податковий кредит платника податку? 

10. Як визначається сума податку, що підлягає сплаті до Державного 

бюджету України? 

11. Як визначається сума податку, що підлягає відшкодуванню з 

Державного бюджету України? 

12. Які обов’язкові елементи має містити податкова накладна? Які інші 

документи можуть бути підтвердженням здійснення операцій з поставки 

товарів/послуг? 

13. Особливості оподаткування окремих видів послуг та видів діяльності. 

14. Для яких платників податку встановлено спеціальні режими 

оподаткування? В чому їх сутність? 



Тема 5. Акцизний податок 

1. Платники податку.  

2. Об’єкти оподаткування. База оподаткування.  

3. Підакцизні товари та ставки податку.  

4. Порядок обчислення податку та особливості обчислення акцизного 

податку в окремих випадках.  

5. Строки сплати податку.  

6. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками 

акцизного податку.  

7. Акцизні склади. 

Контрольні запитання: 

1. Хто є платниками акцизного податку? 

2. Як здійснюється реєстрація осіб як платників акцизного податку? 

3. Що є об’єктами оподаткування? 

4. Як змінюється база оподаткування акцизним податком по відношенню 

до різних видів ставок податку? 

5. Назвіть перелік підакцизних товарів. Які ставки податку для них 

застосовуються? Який їх розмір? 

6. Як визначається дата виникнення податкових зобов’язань? 

7. Який порядок обчислення податку з товарів, що вироблені на митній 

території України? 

8. Який порядок обчислення податку з товарів, що ввозяться на митну 

територію України? 

9. Які існують особливості обчислення податку за адвалорними ставками? 

10. Який порядок і строки сплати податку? 

11. Який порядок складання декларації з акцизного податку? 

12. Визначте порядок виготовлення, зберігання та продажу марок 

акцизного податку. 

13. Які існують особливості оподаткування деяких підакцизних товарів 

залежно від напряму їх використання? 

14. З якою метою утворюються акцизні склади? Який порядок їх 

використання? 

Тема 6. Мито 

1. Основи митної справи в Україні.  

2. Загальна характеристика та види мита.  

3. Митна вартість.  

4. Митні пільги.  

5. Порядок нарахування та сплати мита.  

Контрольні запитання: 

1. Яка структура митних органів України? 

2. Хто здійснює загальне керівництво митною справою в державі? 

3. Охарактеризуйте сутність та види мита. 

4. З якою метою використовують спеціальні види мита? 

5. Чим відрізняється поняття „мито” і „митний збір”? 

6. Який порядок і методика нарахування та сплати мита? 



7. Яке призначення Єдиного митного тарифу України? 

8. Які види ставок передбачені законодавством України? 

9. Назвіть пільги, передбачені щодо справляння мита. 

10. Хто здійснює контроль за своєчасністю і повнотою надходження мита і 

митних зборів? 

Тема 7. Податок на прибуток підприємств 

1. Платники податку на прибуток підприємств.  

2. Об’єкт оподаткування.  

3. Порядок визначення доходів та їх склад.  

4. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування.  

5. Порядок визнання доходів.  

6. Склад витрат та порядок їх визнання.  

7. Особливості визнання витрат подвійного призначення.  

8. Амортизація основних засобів.  

9. Ставки податку.  

10. Порядок обчислення податку.  

11. Оподаткування операцій особливого виду.  

12. Податкові пільги.  

13. Особливості оподаткування окремих видів операцій та платників 

податків.  

Контрольні запитання: 

1. Назвіть категорії платників податку на прибуток. 

2. Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток? 

3. Які доходи підлягають оподаткуванню податком на прибуток? 

4. Які доходи не враховуються для визначення об’єкта оподаткування 

податком на прибуток? 

5. Визначте порядок визнання доходів при оподаткуванні податком на 

прибуток підприємств. 

6. Що входить до складу витрат, що враховуються при визначенні 

оподатковуваного прибутку? 

7. Який порядок визнання витрат? 

8. Які витрати входять до витрат подвійного призначення? 

9. Які витрати підлягають амортизації? 

10. Визначте склад груп основних засобів. 

11. Як визначається вартість об’єктів амортизації? 

12. Які ставки податку на прибуток використовуються відповідно до 

законодавства? 

13. Який порядок обчислення податку на прибуток? 

14. Оподаткування податком на прибуток операцій особливого виду. 

15. Які існують звільнення від оподаткування податком на прибуток 

підприємств? 

16. Які особливості оподаткування виробників сільськогосподарської 

продукції? 

17. Назвіть порядок оподаткування страховиків. 



18. Визначте основи оподаткування податком на прибуток неприбуткових 

установ і організацій. 

19. Як здійснюється оподаткування нерезидентів? 

Тема 8. Податок на доходи фізичних осіб. Військовий збір. 

1. Платники податку.  

2. Об’єкт та база оподаткування.  

3. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу.  

4. Податкова знижка.  

5. Ставки податку.  

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

бюджету.  

7. Податкові соціальні пільги.  

8. Оподаткування окремих видів доходів та операцій з майном. 

Контрольні запитання: 

1. Які категорії резидентів та нерезидентів є платниками податку на доходи 

фізичних осіб? 

2. Як відрізняються об’єкти оподаткування ПДФО залежно від категорій 

платників? 

3. Що включається до бази оподаткування? Які доходи складають 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід? 

4. Які доходи не включаються до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу? 

5. Хто має право на податкову знижку? В чому її сутність? 

6. Які витрати включаються в податкову знижку платника податку? 

7. Які ставки податку використовуються? 

8. Який порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету? 

9. Хто має право на податкові соціальні пільги? Який порядок їх 

застосування у разі виникнення права на 2 та більше пільг? 

10. Як здійснюється перерахунок податку у зв’язку із застосуванням 

податкової соціальної пільги? 

11. Які існують особливості оподаткування окремих видів доходів? 

12. Визначте порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів 

рухомого та нерухомого майна. 

13. Оподаткування спадщини та дарування. 

14. Як здійснюється оподаткування доходів осіб, що є фізичними особами-

підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність? 

15. Який порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи? 

Тема 9. Єдиний соціальний внесок 

1. Платники ЄСВ. 

2. База нарахування ЄСВ. 

3. Розмір ЄСВ. 

4. Порядок обчислення і сплати ЄСВ. 

5. Суть ЄСВ та мета його запровадження. 

6. Визначення платників ЄСВ. 



7. Розміри та база нарахування ЄСВ. 

8. Здійснення державного нагляду за збором та веденням ЄСВ. 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть види загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

2. Який порядок встановлення внесків на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування для роботодавців і фізичних осіб? 

3. Охарактеризуйте види зборів на обов’язкове державне пенсійне 

страхування і порядок сплати відповідних платежів до Пенсійного фонду 

України. 

4. Який порядок застосування єдиного соціального внеску як агрегуючого 

для усіх видів зборів на загальнообов’язкове державне соціальне та державне 

пенсійне страхування? 

Тема 10. Плата за ресурси та послуги. 

1. Платники екологічного податку. 

2. Об'єкт оподаткування екологічним податком. 

3. Базовий податковий (звітний період). 

4. Порядок та особливості обчислення екологічного податку. 

5. Порядок подання звітності та сплати екологічного податку. 

6. Об’єкт оподаткування плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин. 

7. Порядок подання звітності та сплати рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України. 

Тема 11. Місцеві податки і збори. 
1. Характеристика місцевих податків.  

2. Особливості сплати місцевих зборів 

 

1. Історичний розвиток місцевого оподаткування в Україні. Склад місцевих 

податків і зборів. 

2. Сутність та основні види податку на нерухоме майно. 

3. Основні елементи, порядок справляння податку на нерухомість в 

Україні. 

4. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

5. Платники, об’єкт та база оподаткування транспортного податку. 

6. Ставка та порядок сплати транспортного податку. 

7. Платники збору за місця для паркування транспортних засобів. Категорії 

громадян, звільнених від сплати збору. 

8. Об’єкт, база оподаткування, ставки оподаткування та порядок сплати 

збору за місця для паркування транспортних засобів. 

9. Платники та податкові агенти зі сплати туристичного збору. 

10. База справляння, ставки та порядок сплати туристичного збору. 

Тема 12. Спрощена система оподаткування 

1. Суб’єкти господарської діяльності, які можуть перейти на спрощену 

систему оподаткування.  



2. Принципи оподаткування юридичних осіб.  

3. Принципи оподаткування фізичних осіб.  

4. Податки, які замінює спрощена система оподаткування. 

Контрольні запитання: 

1. Перелічіть альтернативні системи оподаткування, що діють в Україні. 

2. Які умови переходу на єдиний податок для юридичної особи? 

3. Який порядок нарахування та сплати єдиного податку юридичною 

особою? 

4. Які особливості переходу та сплати єдиного податку для фізичної особи 

– СПД? 

5. Суб’єкти яких видів діяльності чи форм власності не мають права 

перейти на спрощену систему оподаткування? 

6. Які податки та збори замінює сплата єдиного податку? 

7. Які переваги і недоліки української спрощеної системи оподаткування? 

Тема 13. Ухилення від сплати податків 

1. Сутність уникнення оподаткування та його форми.  

2. Методи та способи ухилення від сплати податків.  

3. Найбільш поширені схеми ухилення від сплати податків.  

4. Запобігання ухиленню від сплати податків. 

Контрольні запитання: 

1. З’ясуйте зміст та дайте основні характеристики ухилення від 

оподаткування. 

2. Назвіть ознаки ухилення від сплати податків. 

3. Перелічіть основні причини податкових правопорушень. 

4. Які потенційні загрози існування проблеми ухилення від 

оподаткування? 

5. Проаналізуйте основні типові способи податкових правопорушень. 

6. Яка відповідальність платників податків за порушення податкового 

законодавства передбачена в Україні? 
у 

5. Самостійна робота 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

з дисципліни ____Податкова система__________________________ 
  назва дисципліни 

 

кількість годин СРС згідно з навчальним планом ____66_________________________ 

 

Види самостійної роботи Трудо- 

місткість 

(годин)* 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми 

контролю  

Максимальн

а кількість  

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

Денна форма навчання 

___VI____ семестр 
 номер триместру 

І. О б о в ’ я з к о в і 

Види робіт на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 



 

1.1. Підготовка до 

семінарських занять 

45 Систнматич

но 

Активна 

робота на 

семінарських 

заняттях 

30 

За виконання модульних (контрольних) завдань 

1.2. Підготовка до 

виконання модульних 

контрольних робіт (2) 

30 Останнє 

заняття 

відповідного 

модуля 

Модульна 

контрольна 

робота 

20 

За виконання завдань самостійного опрацювання та інших завдань 

     

Разом балів за обов’язкові види СРСР 

 

50 

ІІ. В и б і р к о в і 

За виконання творчих завдань для самостійного опрацювання 

 

2.1. Підготовка доповіді 

(творчо-пошукове завдання)  

6 Відповідно 

до розкладу 

занять 

Захист 

матеріалів під 

час 

семінарських 

занять 

10 

Разом балів за вибіркові види СРСР 10 

 Всього балів за СРС у VII триместрі 

 

60 

 

Теми доповідей (творчо-пошукових завдань): 

1. Роль податків у формуванні фінансових ресурсів держави. 

2. Історичний розвиток системи податків.  

3. Методи формування ставок податків. 

4. Специфічні риси і функціональне призначення прямих податків. 

5. Специфічні риси і функціональне призначення непрямих податків. 

6. Роль непрямих податків у формуванні прибутків держави і 

податкового регулювання. 

7. Еволюція податкової системи України. 

8. Проблеми відшкодування податку на додану вартість. 

9. Пошук оптимальних варіантів оподаткування доходів в Україні. 

10. Зарубіжний досвід екологічного оподаткуванн 

11. Взаємодія державної податкової служби з іншими контролюючими 

органами. 

12. Уникнення подвійного оподаткування у сфері міжнародного бізнесу. 

13. Тіньова економіка: причини та наслідки. 

14. Вплив ставок мита і податків на національних виробників. 

15. Податок на прибуток як регулятор економічних процесів. 

16. Напрямки ухиляння від сплати податків. 

17. Причини й умови, які сприяють скоєнню злочинів у сфері 

оподатковування. 



18. Зменшення бази оподатковування підприємства за рахунок 

податкових пільг.  

19. Подвійне оподаткування та основні напрямки усунення подвійного 

оподатковування. 

20. Створення оффшорних компаній - спосіб зниження податкового 

тиску.  

21. Нерезидентські компанії з пільговим режимом оподатковування.  

22. Види оффшорних компаній. 

 

6. Питання для самоконтролю 

1. Передумови виникнення та розвитку податків, їх призначення.  

2. Податки як соціально-економічна категорія. Функція податків, їх 

природа.  

3. Елементи податку та їх характеристика.  

4. Види податків та податкових платежів, їх класифікація.  

5. Місце прямих і непрямих податків у податковій системі, їх переваги і 

недоліки.  

6. Роль податків у фіскальній політиці держави. 

7. Поняття податкової системи і вимоги до неї.  

8. Наукові основи побудови податкової системи.  

9. Історія та структура системи оподаткування України.  

10. Податковий кодекс України як основний законодавчий документ у 

сфері оподаткування.  

11. Вплив податкової системи на інвестиції та економічне зростання в 

країні. 

12. Структура державної фіскальної служби та її функції.  

13. Податкова міліція: обов’язки, права, функції.  

14. Визначення обсягу податкових зобов’язань платників податків.  

15. Платники ПДВ. Визначення об’єкта оподаткування.  

16. Місце постачання товарів та послуг при оподаткуванні ПДВ. Дата 

виникнення податкових зобов’язань.  

17. Визначення бази оподаткування ПДВ. 

18. Ставки ПДВ. 

19. Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ. Операції, звільнені від 

оподаткування.  

20. Податковий кредит при оподаткуванні ПДВ.  

21. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до Державного 

бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України, та 

строки проведення розрахунків.  

22. Платники акцизного податку.  

23. Об’єкти оподаткування акцизним податком. База оподаткування.  

24. Підакцизні товари та ставки акцизного податку.  

25. Порядок обчислення акцизного податку в загальному та особливих 

випадках.  

26. Строки сплати акцизного податку.  



27. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками 

акцизного податку.  

28. Загальна характеристика та види мита.  

29. Митна вартість та порядок її визначення.  

30. Митні пільги.  

31. Порядок нарахування та сплати мита.  

32. Платники податку на прибуток підприємств.  

33. Об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.  

34. Порядок визначення доходів та їх склад при оподаткуванні податком на 

прибуток.  

35. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування 

податком на прибуток.  

36. Порядок визнання доходів при оподаткуванні податком на прибуток.  

37. Склад витрат та порядок їх визнання при оподаткуванні податком на 

прибуток.  

38. Особливості визнання витрат подвійного призначення при 

оподаткуванні податком на прибуток.  

39. Податкова амортизація основних засобів.  

40. Ставки податку на прибуток.  

41. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств.  

42. Оподаткування податком на прибуток операцій особливого виду.  

43. Податкові пільги при оподаткуванні податком на прибуток.  

44. Особливості оподаткування податком на прибуток окремих видів 

операцій та платників податків.  

45. Об’єкт та база оподаткування земельним податком.  

46. Платники податку на доходи фізичних осіб.  

47. Об’єкт та база оподаткування податком на доходи фізичних осіб.  

48. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу.  

49. Податкова знижка при оподаткуванні доходів фізичних осіб.  

50. Ставки податку на доходи фізичних осіб.  

51. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на 

доходи фізичних осіб до бюджету.  

52. Податкові соціальні пільги.  

53. Оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб та операцій з 

майном. 

54. Ставка, об’єкт та база оподаткування військовим збором. 

55. Суб’єкти господарської діяльності, які можуть перейти на спрощену 

систему оподаткування.  

56. Принципи оподаткування юридичних осіб за спрощеною системою 

оподаткування.  

57. Принципи оподаткування фізичних осіб за спрощеною системою 

оподаткування.  

58. Податки, які замінює спрощена система оподаткування. 

59. Екологічний податок: платники, об’єкт оподаткування та ставки.  



60. Рентна плата (за користування надрами для видобування корисних 

копалин; за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням 

корисних копалин; за користування радіочастотним ресурсом України; за 

спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових ресурсів; за 

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами 

природного газу та аміаку територією України): сутність, особливості. 

61. Місцеві податки: загальна характеристика.  

62.Податок на майно (у т.ч. транспортний податок та плата за землю). 

63.Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

64.Туристичний збір. 

65. Державне мито. 

66. Сутність уникнення оподаткування та його форми.  

67. Методи та способи ухилення від сплати податків.  

68. Найбільш поширені схеми ухилення від сплати податків.  

69. Запобігання ухиленню від сплати податків. 

70. Єдиний соціальний внесок: платники, об’єкт оподаткування, ставка.  
 

7. Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль з дисципліни «Податкова система» проводиться 

відповідно до навчального плану у вигляді іспиту в 10 триместрі (7 семестрі), в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. Форма проведення іспиту – усна.  

Складання екзамену передбачає відповідь на екзаменаційний білет, що 

містить два теоретичних питання, тести та одну задачу. Кількість варіантів – 30. 

Підготовка відповідей на білет займає близько 60 хвилин (по 10 хвилин 

на теоретичні питання і тести, 20 хвилин на задачу). Студент усно 

відповідає на теоретичні запитання та тести, надає у письмовому вигляді 

розв’язок задачі, що супроводжується усним поясненням. 

Загальна кількість балів за екзамен – 40 балів. 

Приклад 

Екзаменаційний білет №___ 

1. Передумови виникнення та розвитку податків, їх призначення. 

2. Ставка, об’єкт та база оподаткування військовим збором. 

3. Лікарські засоби та медичні вироби оподатковуються ПДВ за ставкою: 

а) 20%; 

б) 18%; 

в) 7%; 

г) 0%. 

4. Який діапазон ставки ЄП передбачено для платників ІІ групи? 

а) до 10% від мінімальної заробітної плати; 

б) до 20% від мінімальної заробітної плати; 

в) до 20% від доходу% 

г) до 20% від прибутку. 



5. Задача. У власності фізичної особи знаходиться квартира загальною площею 

118 м.кв. та будинок площею 180м.кв. Визначіть суму майнового податку на 

нерухомість. 

 

Перелік запитань до іспиту: 

 

1. Передумови виникнення та розвитку податків, їх призначення.  

2. Податки як соціально-економічна категорія. Функція податків, їх 

природа.  

3. Елементи податку та їх характеристика.  

4. Види податків та податкових платежів, їх класифікація.  

5. Місце прямих і непрямих податків у податковій системі, їх переваги і 

недоліки.  

6. Роль податків у фіскальній політиці держави. 

7. Поняття податкової системи і вимоги до неї.  

8. Наукові основи побудови податкової системи.  

9. Історія та структура системи оподаткування України.  

10. Податковий кодекс України як основний законодавчий документ у 

сфері оподаткування.  

11. Вплив податкової системи на інвестиції та економічне зростання в 

країні. 

12. Структура державної фіскальної служби та її функції.  

13. Податкова міліція: обов’язки, права, функції.  

14. Організація обліку платників податків.  

15. Облік платників податків – фізичних осіб.  

16. Облік платників податків – юридичних осіб.  

17. Облік платників ПДВ.  

18. Визначення обсягу податкових зобов’язань платників податків.  

19. Платники ПДВ. Визначення об’єкта оподаткування.  

20. Місце постачання товарів та послуг при оподаткуванні ПДВ. Дата 

виникнення податкових зобов’язань.  

21. Визначення бази оподаткування ПДВ. 

22. Ставки ПДВ. 

23. Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ. Операції, звільнені від 

оподаткування.  

24. Податковий кредит при оподаткуванні ПДВ.  

25. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до Державного 

бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України, та 

строки проведення розрахунків.  

26. Податкова накладна та порядок її заповнення.  

27. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та спеціальні 

режими оподаткування ПДВ.  

28. Платники акцизного податку.  

29. Об’єкти оподаткування акцизним податком. База оподаткування.  

30. Підакцизні товари та ставки акцизного податку.  



31. Порядок обчислення акцизного податку в загальному та особливих 

випадках.  

32. Строки сплати акцизного податку.  

33. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками 

акцизного податку.  

34. Акцизні склади. 

35. Загальна характеристика та види мита.  

36. Митна вартість та порядок її визначення.  

37. Митні пільги.  

38. Порядок нарахування та сплати мита.  

39. Платники податку на прибуток підприємств.  

40. Об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.  

41. Порядок визначення доходів та їх склад при оподаткуванні податком на 

прибуток.  

42. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування 

податком на прибуток.  

43. Порядок визнання доходів при оподаткуванні податком на прибуток.  

44. Склад витрат та порядок їх визнання при оподаткуванні податком на 

прибуток.  

45. Особливості визнання витрат подвійного призначення при 

оподаткуванні податком на прибуток.  

46. Податкова амортизація основних засобів.  

47. Ставки податку на прибуток.  

48. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств.  

49. Оподаткування податком на прибуток операцій особливого виду.  

50. Податкові пільги при оподаткуванні податком на прибуток.  

51. Особливості оподаткування податком на прибуток окремих видів 

операцій та платників податків.  

52. Об’єкт та база оподаткування земельним податком.  

53. Платники податку на доходи фізичних осіб.  

54. Об’єкт та база оподаткування податком на доходи фізичних осіб.  

55. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу.  

56. Податкова знижка при оподаткуванні доходів фізичних осіб.  

57. Ставки податку на доходи фізичних осіб.  

58. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на 

доходи фізичних осіб до бюджету.  

59. Податкові соціальні пільги.  

60. Оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб та операцій з 

майном. 

60. Суб’єкти господарської діяльності, які можуть перейти на спрощену 

систему оподаткування.  

61. Принципи оподаткування юридичних осіб за спрощеною системою 

оподаткування.  

62. Принципи оподаткування фізичних осіб за спрощеною системою 



оподаткування.  

63. Податки, які замінює спрощена система оподаткування. 

64. Екологічний податок: платники, об’єкт оподаткування та ставки.  

65. Рентна плата (за користування надрами для видобування корисних 

копалин; за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням 

корисних копалин; за користування радіочастотним ресурсом України; за 

спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових ресурсів; за 

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами 

природного газу та аміаку територією України): сутність, особливості. 

66. Місцеві податки: загальна характеристика.  

67.Податок на майно (у т.ч. транспортний податок та плата за землю). 

68.Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

69.Туристичний збір. 

70. Державне мито. 

71. Сутність уникнення оподаткування та його форми.  

72. Методи та способи ухилення від сплати податків.  

73. Найбільш поширені схеми ухилення від сплати податків.  

74. Запобігання ухиленню від сплати податків. 

75. Сутність податкової політики.  

76. Фіскально-регулюючі аспекти податкової політики.  

77. Види і форми реалізації податкової політики.  

78. Ефективність та дієвість податкової політики.  

79. Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування.  

80. Єдиний соціальний внесок та військовий збір.  

 

8. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни  

Об'єктом оцінювання навчальних досягнень студентів є знання, уміння та 

навички, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення до 

навколишньої дійсності.  

Поточний контроль знань студентів протягом одного триместру включає 

оцінку за роботу на семінарських заняттях та самостійну роботу. 

 

Критерії поточної оцінки знань студентів. 

Усний 

виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування 

Критерії оцінки 

5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 



літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 

та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. Не вирішив жодного тестового 

завдання. 

 

Модульний контроль знань студентів здійснюється через 

проведення аудиторних письмових контрольних робіт або комп’ютерного 

тестування. 

Критерії поточної модульної оцінки знань студентів. 

Усний 

виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування 

Критерії оцінки 

9-10 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 



виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

7-8 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

5-6 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 

та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3-4 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

1-2 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. Не вирішив жодного тестового 

завдання. 

 

Підсумковий модульний контроль знань студентів означає поступове 

накопичення балів від одного поточного модульного контролю до іншого в 

кінцевому рахунку отримання загального підсумкового балу. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECT

S 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 82-89 В добре  



74-81 С зараховано 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

9. Список рекомендованої літератури 

Картка інформаційного забезпечення дисципліни 

№ 

п/п 

Бібліографічний опис 

джерела 

 

Місце знаходження (основні бібліотеки міста та ін.) 

 

ЧНУ 

ім.П.Могил

и 

Обласна 

наукова 

бібліотека 

ім.О.Гмирьова 

Міська 

центральна 

бібліотека ім. 

М.Кропивниць

кого 

Інтернет, 

внутрішня 

мережа 

(адреса) 

1. Основні джерела 

 
Податковий кодекс України 

+ 1 1 www.zakon1

.rada.gov.ua 

1. Котенко Л. М. Облік і звітність в 

оподаткуванні [текст]: навч. посіб. / 

Л. М. Котенко, Г. М. Фадєєва. – Х.: 

НТУ «ХПІ», 2015. – 486 с. 

   + 

2. Податкова система : навч. посібник 

для вузів/ ред. І. О. Лютий. -К.: 

Центр учбової літератури, 2009.-456 

c. 

  1  

3. Еш С.М. Податкова система 

України : навч. посібник для вузів/ 

С. М. Еш, Ю. Ю. Ярмоленко. -К.: 

Кондор, 2008.-110 c. 

 1 1  

4. Оподаткування населення : 

навчальний посібник для вузів/ А. 

В. Бодюк [и др.]. -К.: Кондор, 2009.-

204 c. 

  1  

5. Онисько С.М. Податкова система : 

Підручник для вузів/ С.М. Онисько, 

І.М. Тофан, О.В. Грицина. -К.: 

Магнолія плюс, 2004.-312 c. 

1 1 1  

6. Олійник О.В. Податкова система : 

Навч. посібник для вузів/ О.В. 

Олійник, І.В. Філон. -К.: Центр 

навчальної літератури, 2006.-456 c. 

 1 1  

7. Система оподаткування та 

податкова політика : Навч. посібник 

для вузів/ В. Б. Захожай, Я.В. 

Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. 

Литвиненко; Ред. В.Б. Захожай, Я.В. 

Литвиненко. -К.: Центр навчальної 

літератури, 2006.-468 c. 

+ 1 1  

8. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В.  1   



Податкова система (практикум): 

Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 

328 с. 

9. Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі 

: Навч. посібник для вузів/ І.Д. 

Ватуля, М.І. Ватуля, Л.В. Рибалко. -

К.: Центр навчальної літератури, 

2006.-352 c. 

  1  

10. Довгалюк В.І. Податкова система : 

Навч. посібник для вузів/ В. І. 

Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко. -К.: 

Центр учбової літератури, 2007.-316 

c. 

  1  

11. Податкове законодавство України: 

Нормативна база/ Україна. Закони. - 

2-ге вид., змінене і допов.. - Б.м.: 

КНТ, 2008. - 389 с. 

 1   

12. Педь, Ірина Валеріївна.  

Податкова система: економіко-

правова характеристика податків: 

навч.посіб./ Ірина Валеріївна Педь; 

за заг.ред.Ю.М.Лисенкова. - Б.м.: 

Знання, 2007. - 191 с. 

 1   

13. Золотько І.А. Податкова система: 

Навчальний посібник / І.А. 

Золотько. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с. 

 1  http://www.r

eadbookz.co

m/books/115

.html 

2. Додаткові джерела 
14. Мельник П.В. Розвиток податкової 

системи в перехідній економіці. – 

Ірп/, Академія державної податкової 

служби України, 2001. – 362 с. 

   http://www.v

uzlib.net/RP

SvPE_M/_in

dex.htm 

15. Вельбицкая И.И. Единый налог для 

юридических и физических лиц : 

Практич. пособие/ И.И.Вельбицкая, 

А.Л.Орел, Ю.А.Боряк. -К.: 

Бухгалтерия. Налоги. Бизнес, 2002.-

240 c. 

  1  

16. Соколов А.А. Теория налогов : 

учебное пособие/ А.А.Соколов. -М.: 

ООО "ЮрИнфоР-пресс", 2003.-512 

c. 

  1  

17. Мала українсько-російська 

енциклопедія з податків/ упор. В. О. 

Жадько. -К.: Павлушка, 2002.-734 c. 

  1  

18. Карпінський, Борис Андрійович. 

Податки: довідник-словник: навч. 

посіб./ Борис Андрійович 

Карпінський; Неля Станіславівна 

Залуцька, О. Б. Карпінська. - Б.м.: 

Професіонал, 2008. - 454 с. 

 

 1   

19. Соколовська А.М. Податкова 

система держави: Теорія і практика 

становлення : научное издание/ 

А.М. Соколовська. -К.: Знання-

Прес, 2004.-454 c. 

  1  

20. Як не платити податок на прибуток 

: 9 практичних рекомендацій з 

оптимізації оподаткування 

податком на прибуток/ Ред. Ю. 

Партика. -К.: "Книги для бізнесу", 

  1  



2005.-416 c. 

21. Мельник В.М. Оподаткування 

підприємницької діяльності : навч. 

посібник для вузів/ В.М. Мельник, 

І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. -К.: 

Кондор, 2005.-160 c. 

  1  

22. Нечай А.А. Проблеми правового 

регулювання публічних фінансів та 

публічних видатків : Монографія/ 

А.А. Нечай. -2-е вид.. -Чернівці: 

Рута, 2006.-263 c. 

  1  

23. Якушик І.Д. Податки в країнах світу 

: Довідник/ І.Д. Якушик, Я.В. 

Литвиненко. -К.: МП "Леся", 2004.-

479 c. 

+ 1 1  

 

 

10. Словник дисципліни 
Адміністративний арешт Административный арест Administrative arrest 

Адміністративний штраф Административный штраф Administrative fine 

Акциз Акциз Excise 

Акцизний податок Акцизный налог Excise tax 

Амортизація Амортизация Depreciation 

База оподаткування База налогообложения Base of taxation 

Бартер Бартер Barter 

Дохід Доход Іncome 

Витрати Расходы Еxpenses 

Декларація Декларация Declaration 

Державне мито Государственная пошлина Public dues 

Дискреційна податкова 

політика 

Дискреционная налоговая 

политика 

Discretionary tax policy 

Додана вартість Добавленная стоимость Value added 

Економічна ставка Экономическая ставка Economic rate 

Єдиний податок Единый налог Unitary tax 

Збір Сбор Tax 

Звітний період Отчетный период Report period 

Земельний податок Земельный налог Land tax 

Касовий метод  Кассовый метод Cash method 

Маржинальна ставка Маржинальная ставка Marginal rate 

Масштаб податку Масштаб налога Tax scale 

Метод оподаткування Метод налогообложения Method of taxation 

Мито Пошлина Dues 

Місцеві податки і збори Местные налоги и сборы Local taxes and dues 

Недискреційна податкова 

політика 

Недискреционная 

налоговая политика 

Non-discretionary tax policy 

Носій податку Носитель налога Tax bearer 

Об’єкт оподаткування Объект налогообложения Object of taxation  

Одиниця оподаткування Единица налогообложения Unit of taxation 

Оптимізація оподаткування Оптимизация 

налогообложения 

Taxation optimization 

Пеня Пеня Penalty 

Податкова вимога Налоговое требование Tax require  

Податкова застава Налоговый залог Tax security 



Податкова знижка Налоговая скидка Tax discount 

Податкова політика Налоговая политика Tax policy 

Податкова реформа Налоговая реформа Tax reform 

Податкова робота Налоговая работа Tax work 

Податкова система Налоговая система Taxation system 

Податкова служба Налоговая служба Tax service 

Податкова соціальна пільга Налоговая социальная 

льгота 

Tax social advantage 

Податкове зобов’язання Налоговое обязательство Tax liability 

Податкове планування Налоговое планирование Tax planning 

Податкове повідомлення Налоговое сообщение Tax message 

Податкове право Налоговое право Tax law 

Податковий борг Налоговый долг Tax debt 

Податковий кредит Налоговый кредит Tax loan 

Податковий облік Налоговый учет Tax accounting 

Податковий період Налоговый период Tax period 

Податкові пільги Налоговые льготы Tax advantages 

Податок Налог Tax 

Податок на доходи 

фізичних осіб 

Налог на доходы 

физических лиц 

Income tax 

Податок на додану вартість Налог на добавленную 

стоимость 

Value added tax 

Податок на прибуток 

підприємств 

Налог на прибыль 

предприятий 

Profit tax 

Подвійне оподаткування Двойное налогообложения Double taxation 

Порядок оподаткування Порядок налогообложения Taxation order 

Предмет оподаткування Предмет налогообложения Subject of taxation 

Принципи оподаткування Принципы 

налогообложения 

Principles of taxation 

Ресурсні платежі Ресурсные платежи Resource payments 

Розрахунок Расчет Calculation 

Санкція Санкция Sanction 

Спрощена система 

оподаткування 

Упрощенная система 

налогообложения 

Simplified tax system 

Ставка податку Ставка налога Tax rate 

Суб’єкт оподаткування Субъект налогообложения Subject of taxation 

Транспортні засоби Транспортные средства Transport utilities 

Ухилення від сплати 

податків 

Уклонение от уплаты 

налогов 

Tax payment evasion 

Штраф Штраф Fine 

 


