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1. Пояснювальназаписка 

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Податкова система й оподаткування» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 

Економіка. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Податкова система й оподаткування» є 

формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо фінансових відносин, 

пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості валового 

внутрішнього продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Податкова система й оподаткування» є 

засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової політики, 

методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними 

особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності державної податкової служби. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми 

формуються програмні компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки. 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

ФК 1. Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

ФК 2. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

ФК 3. Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

ФК 4. Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

ФК 5. Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

ФК 10. Навички використання сучасних джерел економічної, фінансової, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних 

звітів.  

ФК 11. Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень.  

ФК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

ФК 15. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Передумови вивчення дисципліни: «Податкова система й оподаткування» як наука 

інтегрує у собі велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і 

спеціальних дисциплін: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Статистика», «Економіка 

підприємства», «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік». 

Результати навчання задисципліною 



У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути 

таких програмових результатів навчання:  

ПРН 2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем. 

ПРН 3. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння 

логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

ПРН 4. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. 

ПРН 5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

ПРН 6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

ПРН 7. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

ПРН 9. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

ПРН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники. 

ПРН 17. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

ПРН 19. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 20. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, 

бути критичним і самокритичним.Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та 

міжкультурних відмінностей людей. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити в ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1. Сутність податкової системи 

Тема 1.1. Сутність та види податків 

Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки та інші 

форми платежів до бюджету: плата, внески, відрахування, збори. Визначення податків, їх 

характерні ознаки та функції. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча 

функція. Основні напрями податкового регулювання. Елементи податку: суб’єкт (платник) і 

носій, об’єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка і 

квота. Методи побудови податкових ставок. Класифікація податків. Види прямих податків. 

Види непрямих податків. 

Тема 1.2. Податкова система і податкова політика 

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. 

Фактори, що визначають структуру податкової системи. Принципи оподаткування. Податки як 

елемент перерозподілу ВВП. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і 

соціальна справедливість. Податки як інструмент фінансового регулювання розвитку 

суспільства. Рівноцінність в оподаткуванні різних суб'єктів. Поняття податкової політики та її 

напрямки.. Ефективність та дієвість податкових інструментів, характеристика їх впливу на 

соціально-економічний розвиток. Податковий вплив на ціни.  

Тема 1.3. Організація державної податкової служби та податкове адміністрування 



Основи та організація податкової роботи. Контролюючі органи, їх характеристика, 

правове регулювання діяльності. Податкова служба держави, склад податкової служби 

України. Права й відповідальність працівників державної податкової служби. Облік платників 

і надходжень податків. Порядок реєстрації платників, облікові документи. Контроль за 

своєчасним надходженням податків. Методи контрольної-перевірочної роботи. Суб'єкти 

обчислення податку і контрольної роботи. Способи утримання податків. Податкові перевірки, 

їх суть, види, особливості застосування. Податкове адміністрування. Забезпечення 

надходження нарахованих сум податків до бюджету.  

Тема 1.4. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість, його розвиток. Передумови впровадження ПДВ в 

Україні. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор. Методика включення 

податку в ціну. Порядок реєстрації платником ПДВ. Об'єкт оподаткування, його визначення у 

різних галузях. Пільги по ПДВ, їх направленість та дія. Порядок обчислення податку на 

додану вартість. Два методи обчислення податку: неттоподаток і сальдовий, їх характеристика 

і передумови використання. Облік податку у платників. Податкові зобов'язання та податковий 

кредит при обчисленні податку на додану вартість. Особливості визначення податкового 

зобов'язання та кредиту.  

Модуль 2. Види податків 

Тема 2.1. Акцизний податок 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного 

оподаткування в Україні. Поняття акцизу. Суб’єкти та об’єкти акцизного податку. Платники 

акцизного збору. 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 податком транспортних засобів, нафтопродуктів. 

Особливості маркування підакцизних товарів.  

Тема 2.2. Митно-тарифне регулювання 

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

транзит товарів, митна декларація і декларанти. Мито як джерело доходів бюджету, митна 

політика. Митне оформлення. Митна декларація, порядок її подання. Контроль митних органів 

за сплатою митних платежів юридичними особами. Види мита. Визначення митної вартості, її 

достовірності. Методи визначення митної вартості товарів. Метод визначення митної вартості. 

Визначення митної вартості на основі віднімання та додавання вартості. Резервний метод 

визначення митної вартості. Порядок обчислення суми мита. Контроль за своєчасність 

перерахування суми мита до бюджету.  

Тема 2.3 Податок на прибуток підприємств 

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій. Варіанти 

прибуткового оподаткування підприємств та організацій: податок на дохід і податок на 

прибуток. Податок на прибуток 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 оподаткування, його 

економічний зміст і кількісна визначеність. Порядок формування доходів для цілей 

оподаткування. Структура доходів окремих категорій платників. Витрати підприємств для 

визначення прибутку. Амортизаційні відрахування як специфічні витрати.  

Тема 2.4. Податок з доходів фізичних осіб 

Оподаткування доходів фізичних осіб як форма індивідуального оподаткування та у 

системі оподаткування населення. Основи оподаткування доходів фізичних осіб. 

Характеристика платників податку. Характеристика об'єктів оподаткування. Загальний 

оподатковуваний дохід. Податкові соціальні пільги порядок їх надання фізичним особам . 

Ставки податку на доходи фізичних осіб. Оподаткування доходів від надання нерухомості в 

оренду. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування 

життя та недержавного пенсійного страхування. Оподаткування операцій з продажу об'єктів 

нерухомого і рухомого майна.  



Тема 2.5. 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 нарахування та перерахування податку. Порядок видачі свідоцтва 

про право сплати єдиного податку. Штрафні санкції за порушення порядку нарахування та 

сплати єдиного податку. Умови переходу суб'єктів малого бізнесу на спрощену систему 

оподаткування. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку. Своєчасність подання 

розрахунку.  

Тема 2.6. Ресурсне оподаткування 

Основи ресурсного оподаткування. Принципи встановлення плати за ресурси. Плата за 

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

дохід, його сутність і призначення. Види лісового доходу. Строк сплати за воду та звітність 

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

ресурсів, за які стягується плата. 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. Тема 2.7. Майнове оподаткуванняСклад 

місцевих податків та зборів і порядок їх справляння. Суть майнового оподаткування та 

характеристика його основних форм. Майнове 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 запровадження податку в Україні. Особливості формування 

механізму справляння податку на нерухоме майно. Порядок справляння туристичного збору, 

зборів за паркування автомобілів та за провадження окремих видів господарської діяльності.  

Тема 2.7. Податкове планування на підприємствах 

Корпоративний податковий менеджмент. Перспективне та поточне податкове 

планування. Форми податкового планування. Вибір організаційно-правової форми 

оподаткування, вибір місця реєстрації, використання спеціальних економічних зон та 

територій пріоритетного розвитку. Аналіз режимів оподаткування. Формування податкової 

складової облікової політики підприємства. Раціональне розміщення активів і доходів 

підприємства. Оцінка ефективності податкового планування. Визначення відхилень 

фактичних результатів від планових. Формування системи показників, що характеризують 

ефективність розроблених методів податкового планування. Принципи податкового 

планування, загальні та спеціальні принципи. Класифікація видів податкового планування. 
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