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1 АНОТАЦІЯ 
 
Податкове законодавство України залишається одним із самих 

складних та нестабільних у правовій системі України. Податки – 
складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси 
фінансова категорія. Крім того, податки – це знаряддя перерозподілу 
доходів юридичних і фізичних осіб у державі, яке зачіпає інтереси не 
тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств 
населення і соціальних груп. З позиції фіскальної функції податкова 
система має забезпечити гарантоване і стабільне надходження 
доходів до бюджету, з позиції регулюючої – забезпечити можливість 
впливу на всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства. 
Ця дисципліна висвітлює фундаментальні питання теорії податків, їх 
економічної суті, функції, ролі і сфери застосування податків у 
сучасному суспільстві. Вона вивчає зміст податкової термінології, 
класифікацію податків. 

 
SUMMARY 

Ukrainian tax legislation remains one of the most complex and 
unstable in the legal system of Ukraine. Taxes are complex and extremely 
influential on all economic phenomena and processes of a financial 
category. In addition, taxes are an instrument of redistribution of income 
of legal entities and individuals in a state that affects not only every 
entrepreneur or citizen, but also the entire population and social groups. 
Today, taxes are the most effective instrument of state influence on social 
production, its dynamics and structure, on the development of science and 
technology, the scale of social guarantees to the population. Since taxes 
are essentially a product of the evolution of the economy and the state, the 
tax system is formed primarily by the influence of objective factors. From 
the point of view of fiscal functions, the tax system should ensure 
guaranteed and stable income of the budget, from the regulatory point of 
view - to provide an opportunity to influence all aspects of socio-economic 
development of society. This discipline covers the fundamental questions 
of the theory of taxes, their economic essence, functions, role and scope of 
taxation in modern society. She is studying the content of tax terminology, 
classification of taxes. 
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2 ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь – «Бакалавр» 

Нормативна / вибіркова – нормативна 

Семестр – 6 

Кількість кредитів ЕCTS – 5 

Кількість модулів – 1 

Кількість змістових модулів – 2 

Загальна кількість годин – 150 год. 

Види освітньої діяльності та види занять, обсяг годин: 

лекції – 40 год. 

практичні заняття – 60 год. 

самостійна робота – 50 год. 

Форма підсумкового контрольного заходу – екзамен у 6 

семестрі. 
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3 МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: формування системи теоретичних і практичних знань 

щодо сутності та основних принципів діяльності податкової системи, 
її структури і законодавчих засад. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 
викладання дисципліни, є надання здобувачам вищої освіти: 

 знань з теорії податків; 
 теоретичних знань та практичних навичок із застосування 

організаційних та методичних прийомів оподаткування; 
 практичних навичок з нарахування та утримання різних 

видів податків; 
Об'єктом дисципліни є система фінансово-економічних 

правовідносин, що виникають в процесі оподаткування окремих видів 
операцій суб’єктів господарювання  

Предметом дисципліни є чинна податкова система України, 
особливості податкової політики держави та суб’єктів 
господарювання в умовах переходу до ринкової економіки; податки, 
збори, інші обов’язкові платежі з юридичних і фізичних осіб та 
особливості їх сплати до бюджетів згідно з чинним законодавством 
України.  

Результати навчання. 
Вивчивши курс здобувач вищої освіти повинен знати: 
 економічну суть податків; 
 історію розвитку податків; 
 становлення податків принципи оподаткування та 

принципи побудови податкової системи; 
 механізм сплати податків; 
 відповідальність платників податків і санкцій за порушення 

законодавства; 
 особливості податкових систем зарубіжних країн. 
Вивчивши курс здобувач вищої освіти повинен вміти: 
 вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних 

проблемах податкової системи; 
 вміло використовувати методи і процедури оподаткування 

на практиці; 
 прогнозувати і знаходити шляхи оптимізації податків.  
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4 МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Фундаментальні дисципліни Професійно-орієнтовані дисципліни 

Основи економічної теорії 

Статистика Фінансовий облік 

Гроші і кредит 

Аудит 

Фінанси 

Мікроекономіка Макроекономіка 

Аналіз господарської діяльності Економіка підприємства 

Бухгалтерський облік Статистика 
 

Податковий контроль 

Фінансовий менеджмент 
 

Бюджетна система 

Оподаткування за видами діяльності 

Фінанси підприємств 
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5 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 
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Змістовий 
модуль 1 

 
Економічна 

природа 
податків та 
податкова 
система 
України 

Тема 1 Сутність і види податків 

Тема 2 Організація податкової системи 

Тема 3 Державна фіскальна служба України 

Тема 6 Податок на прибуток підприємств 

Тема 7 Податок на додану вартість 

Тема 8 Акцизний податок 

Тема 9 Мито 

Тема 10 Податок на доходи фізичних осіб 

Тема 11 Екологічний податок 

Тема 13 Рентна плата 
 

Тема 12 Податок на майно 
 

Тема 14 Єдиний податок та місцеві збори 

Тема 15 Ухилення від сплати податків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Змістовий 
модуль 2 

 
Податки і 

оподаткування 
в умовах 

функціонування  
ринкових 
відносин 

Тема 4 Податковий менеджмент 

Тема 5 Податковий компроміс 

Тема 16 Податкова політика в системі 
державного регулювання економіки 
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6 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
У відповідності до освітнього плану спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» курс дисципліни «Податкова 
система» вивчається здобувачами вищої освіти протягом 6 семестру 
(III курс освітнього ступеня «Бакалавр»). Курс складається із 150 
годин / 3,0 кред. (2 змістових модулі), в тому числі теоретичний курс 
(лекції) 40 год. / 1,33 кред., практичні заняття 60 год. / 2,0 кред., 
самостійна робота – 50 год. / 1,67 кредити. 

Структурно-логічна схема дисципліни за змістовими модулями 
передбачає: 

1 Лекції. Теми лекцій передують практичним заняттям. 
2 Практичні заняття. Коротке викладення теми та мети заняття, 

вивчення основних методів та показників, їх обговорення та 
самостійне опрацювання. 

3 Опитування здобувачів вищої освіти на практичних заняттях з 
попередньої теми, виконання контрольних робіт, тестування по 
закінченню змістового модуля. 

4 Відпрацювання пропущених занять, здача тем, проведення 
консультацій згідно плану самостійної роботи. Пропущені лекції 
мають бути відпрацьовані в формі реферату, практичні заняття – 
шляхом виконання індивідуального завдання або співбесіди. 

5 По завершенні курсу передбачено письмовий екзамен. 
 

6.1 Загальний розподіл годин і кредитів 

Назва змістових 
модулів 

Кількість 
кредитів 

Лекції 
Практичних 

занять 

А
уд

и
то

рн
а 

кі
ль

кі
ст

ь 
го

д
и

н
 

Самостійна 
робота 

Разом 
годин 

годин кредитів годин кредитів годин кредитів 
Змістовий 
модуль 1 

Економічна 
природа 
податків 

1,67 10 0,33 20 0,67 30 20 0,67 50 

Змістовий 
модуль 2 
Податки і 

оподаткування 
в умовах 

функціонування  
ринкових 
відносин 

3,33 30 1,00 40 1,33 70 30 1,00 100 

Підсумок 5,00 40 1,33 60 2,00 100 50 1,67 150 
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6.2  Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів 
 

Модулі курсу 

Найменування тем 

Розподіл 
навчального часу 

Т
ер

м
ін

 
ви

ко
н
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н

я,
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д
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ь 

Т
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Найменування 
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в 

С
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б
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п
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и

ч
н

і 

са
м
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ті

й
н

а 
ро

б
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а 

ЗМІСТОВИЙ 
МОДУЛЬ 1 
Економічна 

природа 
податків 

1,67 20-33 

1 Сутність і види 
податків 

2 4 4 1 1 

2 Організація 
податкової системи 

2 4 4 2 2 

3 Державна 
фіскальна служба 
України 

2 4 4 3 3 

4 Податковий 
менеджмент 

2 4 4 4 4 

5 Податковий 
компроміс 

2 4 4 5 5 

Разом за змістовим модулем 1 10 20 20 Х Х 

ЗМІСТОВИЙ 
МОДУЛЬ 2 

Податки і 
оподаткування в 

умовах 
функціонування  

ринкових 
відносин 

 

3,33 40-67 

6 Податок на 
прибуток  
підприємств 

2 4 3 6 6 

7  Податок на додану 
вартість 

2 4 3 7 7 

8 Акцизний податок 2 4 3 8 8 

9 Мито 2 4 3 9 9 

10 Податок на 
доходи фізичних 
осіб. 

4 4 3 10-11 11 

11 Екологічний 
податок 

2 4 3 12 12 

12 Рентна плата  4 4 3 13-14 14 
13 Податок на майно 4 4 3 15-16 16 
14 Єдиний податок 
та місцеві збори 

4 4 2 17-18 18 

15 Ухилення  від 
сплати податків 

2 2 2 19 19 

16 Податкова 
політика в системі 
державного 
регулювання 
економіки 

2 2 2 20 20 

Разом за змістовим модулем 2 30 40 30 Х Х 

Всього 5,0 60-100  40 60 50 Х Х 
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6.3 Перелік та короткий зміст лекцій 
Лекції є традиційними, з елементами диспуту та використанням 

мультимедійного обладнання для презентації (40 годин) 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА 
ПОДАТКІВ (10 годин) 

 

ЛЕКЦІЯ 1 
Тема 1 Сутність і види податків (2 години) 

Об’єктивна обумовленість і суть податків. Принципи 
оподаткування. Функції податків. Класифікація податків. Джерела 
сплати податків. Коротка історія розвитку податків. Становлення 
податків у аграрному секторі. Історія розвитку науки про податки. 
Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. 
Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та 
соціальна ефективність. Елементи принципу фіскальної 
ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків на збирання 
податків, запобігання ухиленню від сплати податків, еластичність 
(гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків 
між адміністративно-територіальними одиницями.  

ЛЕКЦІЯ 2 
Тема 2 Організація податкової системи (2 години) 

Податки в системі державних доходів. Методи формування 
державних доходів. Податковий метод формування доходів держави 
як основний в умовах ринкової економіки.  

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. 
Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової 
системи. Рівень централізації валового внутрішнього продукту в 
бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави.  

Податкова система України. Основні етапи її становлення. 
Склад і структура податкової системи України. Податкова політика 
України в сучасних умовах. 

ЛЕКЦІЯ 3 
Тема 3 Державна фіскальна служба  України (2 години) 

Організаційна структура Державної фіскальної служби України. 
Головні завдання фіскальної служби України. Функції Державної 
фіскальної служби України та їх зміст. Головні функції місцевих 
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податкових інспекцій. Права та обов’язки Державної фіскальної 
служби України.  

ЛЕКЦІЯ 4 
Тема 4 Податковий менеджмент (2 години) 

Система органів контролю за своєчасністю та повнотою сплати 
податків. Податкова звітність. Визначення сум податкових 
зобов’язань.  Загальні положення щодо обліку платників податків. 
Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів 
юридичних осіб. Облік самозайнятих осіб. Внесення змін до 
облікових даних платників податків. Підстави та порядок зняття з 
обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх 
відокремлених підрозділів та само зайнятих осіб. Державний реєстр 
фізичних осіб – платників податків. 

ЛЕКЦІЯ 5 
Тема 5 Податковий компроміс (2 години) 

Поняття податкового компромісу. Умови застосування та 
порядок надання податкового компромісу. Законодавчі особливості 
застосування податкового механізму. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ПОДАТКИ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (30 
годин) 

 
ЛЕКЦІЯ 6 

Тема 6 Податок на прибуток підприємств (2 години)  
Прибуткове оподаткування у системі податків з підприємств. 

Загальна характеристика прибутку як об’єкта оподаткування. 
Бюджетне значення податку на прибуток підприємств. Податок на 
прибуток як регулюючий чинник. Переваги і недоліки податку на 
прибуток підприємств. 

Платники і ставки податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. 
Податкові різниці. Порядок визначення скоригованого прибутку.  

 

ЛЕКЦІЯ 7 
Тема 7 Податок на додану вартість (2 години) 

Сутність податку на додану вартість, його зародження і 
розвиток. Передумови введення податку на додану вартість в Україні. 
Поняття доданої вартості, методи її обчислення. 
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Платники і ставки податку на додану вартість. Сутність операцій, 
які не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість. 
Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою. Операції, які 
оподатковуються за зниженою ставкою. Об’єкт оподаткування. 
Операції, що включаються в об’єкт оподаткування. Перелік операцій, 
що виключені з об’єкта оподаткування.  

Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. 
Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів.  

 
ЛЕКЦІЯ 8 

Тема 8 Акцизний податок (2 години) 
Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його 

введення в Україні. Акцизний податок в системі інших непрямих 
податків, його недоліки та переваги.  

Платники акцизного податку. Об’єкт оподаткування для 
вітчизняних та імпортних товарів. Перелік підакцизних товарів. Два 
види ставок по акцизному податку: тверді (фіксовані – специфічні ) та 
процентні (пропорційні – адвалорні ).  

Порядок визначення оподатковуваного обороту та суми 
акцизного податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких 
застосовуються різні види відсоткових ставок (специфічні, адвалерні, 
комбіновані). 

 
ЛЕКЦІЯ 9 

Тема 9 Мито (2 години) 
Мито у системі непрямих податків. Митна політика та її цілі. 

Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види 
переміщення через митний кордон, митна декларація та декларанти. 

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення 
митної вартості. Два види митних ставок: тверді та процентні. Види 
процентних ставок: преференційні, пільгові, повні. Пільги для 
юридичних і фізичних осіб. Порядок надання відстрочок у сплаті мита. 

Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки 
митних органів. Порядок перерахування мита до бюджету.  

 
ЛЕКЦІЯ 10-11 

Тема 10 Податок на доходи фізичних осіб (4 години) 
Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального 

прибуткового оподаткування. Бюджетне і соціальне значення податку 
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на доходи фізичних осіб. Переваги і недоліки податку на доходи 
фізичних осіб.  

Платники податку на доходи фізичних осіб. Побудова шкали 
ставок оподаткування. Мінімальний прожитковий рівень громадян як 
основа для побудови шкали ставок.  

Об’єкт оподаткування. Порядок його визначення для громадян, 
які мають і не мають постійного місця проживання в Україні. 
Особливості визначення об’єкта оподаткування для громадян, які 
займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної 
особи. 

Оподаткування пасивних доходів фізичних осіб. Види пасивних 
доходів.  

 
ЛЕКЦІЯ 12 

Тема 11 Екологічний податок (2 години) 
Сутність екологічного податку. Платники податку. Податкові 

агенти. Об'єкт і база оподаткування. Ставки екологічного податку за: 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення; скиди забруднюючих речовин у водні 
об'єкти; розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об'єктах; утворення радіоактивних  відходів (включаючи 
вже накопичені). 

 
ЛЕКЦІЯ 13-14 

Тема 12 Рентна плата (4 години) 
Економічна сутність рентної плати. Склад рентної плати в 

Україні: плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин; плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з 
видобуванням корисних копалин; плата за користування 
радіочастотним ресурсом України; плата за спеціальне використання 
води; плати за спеціальне використання лісових ресурсів; плата за 
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне 
транспортування трубопроводами природного газу та аміаку 
територією України.  Об'єкт, база і ставки рентної плати. Звільнення 
від сплати ренти. 

 
ЛЕКЦІЯ 15-16 

Тема 13 Податок на майно (4 години) 
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Поняття та особливості податку на майно. Види податків на 
майно. Характерні особливості визначення та справляння: податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного 
податку; плати за землю. 
 

ЛЕКЦІЯ 17-18 
Тема 14 Єдиний податок та місцеві збори (4 години) 

 Склад місцевих податків і зборів в Україні. Повноваження 
місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків і 
зборів.  

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування 
суб’єктів малого підприємництва (єдиного податку). Перелік 
юридичних і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, 
які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків 
і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок. 

Встановлені групи платників єдиного податку. Особливості 
нарахуванні і сплати єдиного податку для юридичних осіб. Ставки 
єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – 
юридичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для 
юридичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджетів. 
Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних 
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Ставки єдиного податку 
для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. Строки і 
порядок сплати та подання розрахунків для фізичних осіб. Порядок 
зарахування податку до бюджетів. 

Порядок переходу платників до спрощеної системи 
оподаткування. Місцеві збори. Збір за пакування транспортних 
засобів. Туристичний збір. 

 
ЛЕКЦІЯ 19 

Тема 15 Ухилення від сплати податків (2 години) 
Поняття ухиляння від сплати податків. Адміністративна 

відповідальність осіб, винних в порушенні податкового 
законодавства. Поняття подвійного оподаткування. Усунення 
подвійного оподаткування. Податкова оптимізація. 

 
ЛЕКЦІЯ 20 

Тема 16 Податкова політика у системі державного 
регулювання економіки (2 години) 
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Поняття податкової політики. Цілі та види податкової політики. 
Податкові пільги. Податкове навантаження. Податковий клин. 
Податки як один із засобів стимулювання інвестиційної діяльності 
підприємств.  

Податкова політика: поняття податкової політики та її 
напрямки. Основні принципи податкової політики: фіскальна, 
економічна та соціальна ефективність. Елементи принципу 
фіскальної ефективності: достатність доходів, мінімізація видатків 
на збирання податків, запобігання ухиленню від сплати податків, 
еластичність (гнучкість) податкової системи, рівномірне 
розподілення податків між адміністративно-територіальними 
одиницями.  

 
ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА 

ПОДАТКІВ  
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 1 Тема 1: «Сутність і види податків» (2 год.) 
1.1 Об’єктивна обумовленість і суть податків. 
1.2 Принципи оподаткування. Функції податків. 
1.3 Класифікація податків. 
1.4 Платники податків, їх права та обов’язки. 
1.5 Функції та права контролюючих органів. 
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 2 Тема 2: «Організація податкової системи» (2 

год.) 
2.1 Сфера дії Податкового кодексу України, склад податкового 

законодавства. 
2.2 Об’єкт, база оподаткування та її одиниця виміру. 
2.3 Ставка податку та її види. 
2.4 Строк сплати податку та збору та податковий період. 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 3  Тема 3: «Державна фіскальна служба 

України» (2 год.) 
3.1 Організаційна структура Державної фіскальної служби 

України (далі ДФСУ). 
3.2 Головні завдання та функції ДФСУ. 
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ПЛАН ЛЕКЦІЇ 4 Тема 4: «Податковий менеджмент»  (2 год.) 
4.1 Сутність, об'єкт, суб'єкт та мета податкового менеджменту 
4.2 Поняття податкової роботи 
4.3 Контрольна робота ДФСУ щодо розрахунків платників 

податків з державою 
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 5 Тема 5: «Податковий компроміс» (2 год.) 
5.1 Поняття та особливості податкового компромісу. 
5.2 Умови та порядок застосування податкового компромісу. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ПОДАТКИ І ОПОДАТКУВАННЯ В 
УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ  РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 6 Тема 6: «Податок на прибуток підприємств» 

(2 год.) 
6.1 Основні елементи податку на прибуток. 
6.2 Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації 

необоротних активів. 
6.3 Різниці, що виникають при формуванні резервів 

(забезпечень). 
6.4 Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій. 
6.5 Звільнення від оподаткування податком на прибуток. 

 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 7 Тема 7: «Податок на додану вартість» (2 год.) 
7.1 Платники податку на додану вартість та вимоги щодо 

реєстрації осіб як платників податку. 
7.2 Визначення об'єкта оподаткування та місце постачання 

товарів та послуг. 
7.3 Дата виникнення податкових зобов'язань. 
7.4 Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання 

товарів/послуг. 
7.5 Розміри ставок податку на додану вартість. 
7.6 Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті 

(перерахуванню) до Державного бюджету України або 
відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному 
відшкодуванню), та строки проведення розрахунків. 

7.7 Електронне адміністрування податку на додану вартість. 
7.8 Податкова накладна. 
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ПЛАН ЛЕКЦІЇ 8 Тема 8: «Акцизний податок» (2 год.) 
8.1 Об'єкти оподаткування акцизним податком. 
8.2 База оподаткування акцизним податком. 
8.3 Платники акцизного податку. 
8.4 Підакцизні товари та ставки податку. 
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ  9 Тема 9: «Мито» (2 год.) 
9.1 Законодавство України з питань державної митної справи. 
9.2 Загальні положення щодо митних режимів. 
9.3 Декларування. Митна декларація. 
9.4 Мито та його види. 
9.5 Основні елементи мита. 
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 10-11 Тема 10: «Податок на доходи фізичних 

осіб» (4 год.) 
10.1 Основні елементи податку на доходи фізичних осіб. 
10.2 Податкова знижка. 
10.3 Ставки податку на доходи фізичних осіб. 
10.4 Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) 

податку до бюджету. 
10.5 Перерахунок податку та податкові соціальні пільги. 
10.6 Порядок подання річної декларації про майновий стан і 

доходи (податкової декларації). 
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 12 Тема 11: «Екологічний податок» (2 год.) 
11.1 Платники екологічного податку. 
11.2 Об’єкт та база оподаткування екологічним податком. 
11.3 Загальні правила подання звітності з екологічного податку. 
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 13-14. Тема 12: «Податок на майно» (4 год.) 
12.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 
12.2 Транспортний податок. 
12.3 Плата за землю. 
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 15-16 Тема 13: «Єдиний податок та місцеві 

збори» (4 год.) 
13.1 Спрощена система оподаткування, обліку і звітності. 
13.2 Збір за місця для паркування транспортних засобів. 
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13.3 Туристичний збір 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 17-18 Тема 14: «Рентна плата» (4 год.) 
14.1 Склад рентної плати. 
14.2 Подання декларації і строки сплати рентної плати. 
14.3 Відповідальність платників рентної плати та контроль за її 

справлянням. 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 19 Тема 15: «Ухилення від сплати податків» 
(2 год.) 

15.1 Поняття ухиляння і уникнення від сплати податків. 
15.2 Відповідальність осіб, винних в порушенні податкового 

законодавства. 
15.3 Подвійне оподаткування. 
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ 20 Тема 16: «Податкова політика в системі 

державного регулювання економіки» (2 год.) 
16.1 Поняття податкової політики. 
16.2 Цілі та види податкової політики. 
16.3 Податкові пільги. 
 

Заняття на базі філій кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування 

За темою № 3 «Державна фіскальна служба  
України» – Організаційна структура Державної фіскальної 
служби України. Головні завдання фіскальної служби 
України. Функції Державної фіскальної служби України та їх 
зміст. Головні функції місцевих податкових інспекцій. Права 
та обов’язки Державної фіскальної служби України – 2 год. 

 
Візуальне супроводження дисципліни 

Лекційні заняття з дисципліни «Податкова система» за 
шістнадцятьма темами, що вивчаються, супроводжуються 
презентаціями. 

 
6.4 Перелік та план практичних занять 

За визначеними темами практичних занять (табл. 6.4.1) 
передбачено використання АБС SCROOGE-III в навчально-науковій 
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лабораторії «Навчальний банк». 
 

Таблиця 6.4.1 Види робіт на практичних заняттях в навчально-
науковій лабораторії «Навчальний банк» 

 
Дисципліна Курс, 

семестр 
Тема Вид роботи 

6.030508 «Фінанси і кредит» 

Податкова 
система 

3 курс, 
6 семестр 

Тема 10 Податок на 
доходи фізичних 
осіб. 

Ознайомлення з порядком 
нарахування відсотків на 
депозит та обчислення суми 
податку на доходи з 
депозитів фізичних осіб. 

 

Практичні завдання з курсу «Податкова система» виконуються 
здобувачами вищої освіти протягом семестру згідно з програмою 
курсу з метою закріплення теоретичних знань. Викладачем, який веде 
практичні заняття, здійснюється поточний контроль виконання 
практичних завдань шляхом перевірки наявності виконаних завдань 
та індивідуальної співбесіди зі здобувачем вищої освіти за кожним 
завданням. Кожне завдання оцінюється окремо відповідно до 
встановлених критеріїв оцінки. 

Виконання практичних завдань має творчий характер. 
Попередньо здобувач вищої освіти повинен вивчити відповідні теми 
за рекомендованою літературою, список якої наведено у кінці робочої 
програми. З незрозумілих питань курсу здобувач вищої освіти може 
одержати консультацію викладача дисципліни у відповідні дні, за 
графіком, установленим кафедрою. 

 

Змістовий модуль 1 Економічна природа податків (20 годин) 
 

ПЛАН ПЗ №1-2 Тема 1 Сутність і види податків (4 год.) 
1) усне опитування (1-3 бали); 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Об’єктивна обумовленість і суть податків.  
2. Принципи оподаткування, їх характеристика. 
3. Функції податків. 
4. Класифікація податків. 
Тести: тема № 1 МООDLE 
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ПЛАН ПЗ №3-4 Тема 2 Організація податкової системи (4 год.) 
1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Склад податкової системи України. 
2. Розподіл податків між ланками бюджетної системи. 
Тести: тема № 2 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ №5-6 Тема 3 Державна фіскальна служба України (4 

год.) 
1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Структура Державної фіскальної служби України 
2. Функції Державної фіскальної служби України. 
3. Завдання Державної фіскальної служби України. 
4. Загальні положення щодо обліку платників податків. 
Тести: тема № 3 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ №7-8 Тема 4 Податковий менеджмент (4 год.) 

1) усне опитування (1-3 бали); 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Сутність, об'єкт, суб'єкт та мета податкового менеджменту 
2. Поняття податкової роботи 
3. Контрольна робота ДФСУ щодо розрахунків платників 

податків з державою 
Тести: тема № 4 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ № 9-10 Тема 5 Податковий компроміс (4 год.) 

1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Поняття та особливості податкового компромісу. 
2. Умови та порядок застосування податкового компромісу. 
Тести: тема № 5 МООDLE 
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Змістовий модуль 2 Податки та оподаткування в умовах 
ринкових відносин (40 годин) 

 
ПЛАН ПЗ №11-12 Тема 6 Податок на прибуток підприємств (4 

год.) 
1) усне опитування (1-3 бали); 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Платники та об’єкт оподаткування. 
2. Порядок визначення доходів та їх склад. 
3. Склад витрат та порядок їх обчислення. 
4. Ставки податку, порядок його нарахування та сплати. 
5. Оподаткування операцій особливого виду. 
Тести: тема № 6 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ №13-14 Тема 7  Податок на додану вартість (4 год.) 

1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Платники податку та об’єкт оподаткування. 
2. Ставки та порядок обчислення і сплати податку. 
Тести: тема № 7 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ № 15-16 Тема 8 Акцизний податок (4 год.) 

1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Поняття акцизного податку та його платники та об’єкт 
оподаткування. 

2. Особливості оподаткування підакцизних товарів. 
Тести: тема № 8 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ № 17-18 Тема 9 Мито (4 год.) 

1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Платники, об’єкт оподаткування та ставки. 
2. Порядок визначення суми мита. 
3. Порядок і строки сплати. 
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Тести: тема № 9 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ № 19-20 Тема 10 Податок на доходи фізичних осіб (4 

год.) 
1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Платники, ставки і об’єкт оподаткування. 
2. Пільги. 
3. Порядок оподаткування різних видів доходів. 
Тести: тема № 10 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ № 21-22 Тема 11 Екологічний податок (4 год.) 

1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Сутність екологічного податку.  
2. Платники податку. Податкові агенти.  
3. Об'єкт і база оподаткування. 
Тести: тема № 11 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ № 23-24 Тема 12 Рентна плата (4 год.) 

1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1.       Поняття рентної плати. 
2.       Види рентної плати. 
3. Об’єкт, суб’єкт та ставки оподаткування. 
Тести: тема № 12 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ № 25-26 Тема 13 Податок на майно (4 год.) 

1) усне опитування (1-3 бали); 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1.  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки;. 

2. Транспортний податок. 
3. Плата за землю. 
Тести: тема № 13 МООDLE 
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ПЛАН ПЗ № 27-28 Тема 14 Єдиний податок та місцеві збори (4 

год.) 
1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Єдиний податок 
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів 
3. Туристичний збір. 
Тести: тема № 14 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ № 29 Тема 15 Ухиляння від сплати податків (2 год.) 

1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 

1. Поняття ухиляння і уникнення від сплати податків.  
2. Адміністративна відповідальність осіб, винних в порушенні 

податкового законодавства.  
3. Поняття подвійного оподаткування.  
4. Усунення подвійного оподаткування. Податкова оптимізація. 
Тести: тема № 15 МООDLE 
 
ПЛАН ПЗ № 30 Тема 16 Податкова політика в системі 

державного регулювання економіки (2 год.) 
1) словниковий диктант; 
2) задачі (1 бал); 
3) доповіді з презентаціями (1-2 бали). 
4) контрольна робота (4-12 балів) 

1. Поняття податкової політики. 
2. Податкова політика України. 
3. Влив податкової політики на інвестиційну активність. 
Тести: тема № 16 МООDLE 
Підсумкові тести: МООDLE. 

 

Матеріально-технічне забезпечення дисципліни 
На практичних заняттях  використовується: перегляд та 

обговорення освітніх та наукових відеофільмів відповідної тематики. 
Для  поточного контролю використовуються елементи системи 

дистанційного навчання. 
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6.5  Теми, форма контролю та перевірки завдань, які винесені 
на самостійне обов’язкове опрацювання  

 
Окремі питання тем, які виносяться для самостійного 

опрацювання, здобувачі вищої освіти вивчають у вільний від занять 
час. Самостійна робота здобувача вищої освіти є однією з форм 
організації освітнього процесу, основною формою оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 
занять за розкладом. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти в обсязі 50 годин 
складається з вивчення матеріалу за допомогою конспектів лекцій, 
підручників, допоміжної літератури, підготовки доповідей, а також 
підготовки до практичних занять. 

 

6.5.1 Перелік питань для самостійного опрацювання 
 

1. Історичні передумови виникнення й розвитку податків в 
Україні та за зарубіжних країнах.  

2. Елементи податку.  
3. Податкова політика в системі державного регулювання 

економіки.  
4. Місце та роль податкової політики в державному регулюванні 

економіки.  
5. Особливості податкової політики в період кризи. 
7. Наукові основи побудови податкової системи.  
8. Еволюція податкової системи України.  
9. Організаційна структура Державної фіскальної служби 

України.  
10. Права органів Державної фіскальної служби. 
11. Внутрішній податковий аудит і контроль.  
12. Відповідальність платників податків за порушення 

податкового законодавства.  
13. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість.  
14 Механізм бюджетного і експортного відшкодування податку 

на додану вартість.  
15. Акцизний податок.  
16. Особливості оподаткування операцій з імпорту підакцизних 

товарів.  
17. Застосування марок акцизного збору.  
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18. Ввезення на митну територію України імпортних 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів.  

19. Поняття митної вартості товарів і методи її визначення.  
20. Мито як джерело доходів бюджету та засіб регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.  
21. Механізм перекладання непрямих податків.  
22. Механізм перекладання прямих податків. 
23. Роль податків у функціонуванні ринкового механізму.  
24. Доходи звітного періоду, особливість їх визначення й склад.  
25. Амортизація основних засобів.  
26. Особливості оподаткування доходів від підприємницької 

діяльності.  
27. Особливості та організаційне забезпечення декларування 

доходів.  
28. Місцеві збори.  
29. Економічна сутність та значення місцевих податків.  
30. Механізм обчислення та сплати місцевих зборів.  
31. Іноземний досвід розвитку місцевого оподаткування та 

можливості його застосування в Україні.  
32. Спрощена система оподаткування. 
33. Порядок переходу на роботу за спрощеною системою 

оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.  
34. Групи платників єдиного податку в Україні та особливості їх 

оподаткування. 
35. Ухилення від податків.  
36. Види податкових правопорушень.  
37. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням 

доходів незаконного походження.  
38. Офшорні зони: сутність, особливості функціонування в 

сучасних умовах. 
39. Контрольна робота ДФСУ щодо розрахунків платників 

податків з державою 
40. Об’єкт, база оподаткування та її одиниця виміру. 
41. Об’єктивна обумовленість і суть податків. 
42. Органи Державної фіскальної служби України та їх завдання. 
43. Організаційна діяльність Державної фіскальної служби 

України. 
44. Платники податків, їх права та обов’язки. 



26 
 

45. Податкова політика у системі державного регулювання 
економіки 

46. Поняття та особливості податкового компромісу. 
47. Принципи оподаткування, їх характеристика. 
48. Функції податків. 
49. Прямі податки, їх характеристика. 
50. Розподіл податків між ланками бюджетної системи. 

 
Форма перевірки та оцінювання завдань самостійної роботи 

№ Модулі, змістові модулі 
Кількість 

годин 
Кількість 

заходів 

Оцінка в 
балах 

Сума балів 

min max min max 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. 
Обов’язкова робота: 

1. - опрацювання окремих 
питань тем; 10 3 1 1 3 3 

2. - тестування в moodle; 10 1 2 3 2 3 
Індивідуальна робота: 

3. - індивідуальне завдання; х х х х х х 
4. - підготовка презентацій; Х 1 1 2 1 2 
Разом по 1 змістовому модулю 20 х х х 6 8 

Змістовий модуль 2. 
Обов’язкова робота: 

1. - опрацювання окремих 
питань тем; 16 3 1 1 3 3 

2. - тестування в moodle 14 1 2 3 2 3 
Індивідуальна робота: 

3. - підготовка презентацій Х 1 1 2 1 2 
4. - підготовка тез доповіді 

на конференцію  х 1 0 1 0 1 
5. - підготовка наукової 

статті  х 1 0 3 0 3 
Разом по 2 змістовому модулю 30 х х х 6 12 
Всього самостійної роботи 50 х х х 12 20 

 

6.6 ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

6.6.1 Питання для поточного контролю 
 

Змістовий модуль 1 Економічна природа податків.  
 

1. Апарат Державної фіскальної служби України. 
2. Види непрямих податків. 
3. Головні завдання та функції ДФСУ. 
4. Державні податкові інспекції Головного управління 

Державної фіскальної служби України. 
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5. Завдання Державної фіскальної служби України. 
6. Загальна характеристика непрямих податків, їх переваги та 

недоліки, роль у формуванні доходів бюджету. 
7. Загальна характеристика прямих податків, їх переваги і 

недоліки, роль у формуванні доходів бюджету. 
8. Загальні положення щодо обліку платників податків. 
9. Історія створення Державної фіскальної служби України. 
10. Класифікаційні ознаки податків. 
11. Класифікація податків. 
12. Контрольна робота ДФСУ щодо розрахунків платників 

податків з державою 
13. Об’єкт, база оподаткування та її одиниця виміру. 
14. Об’єктивна обумовленість і суть податків. 
15. Органи Державної фіскальної служби України та їх 

завдання. 
16. Організаційна діяльність Державної фіскальної служби 

України. 
17. Платники податків, їх права та обов’язки. 
18. Податкова політика у системі державного регулювання 

економіки 
19. Поняття податкової роботи 
20. Поняття та особливості податкового компромісу. 
21. Принципи оподаткування, їх характеристика. 
22. Принципи оподаткування. Функції податків. 
23. Прямі податки, їх характеристика 
24. Розподіл податків між ланками бюджетної системи. 
25. Склад податкової системи України. 
26. Спеціалізовані департаменти та орган Державної 

фіскальної служби України. 
27. Ставка податку та її види. 
28. Строк сплати податку та збору та податковий період. 
29. Структура Державної фіскальної служби України 
30. Сутність податків. 
31. Сутність, об'єкт, суб'єкт та мета податкового менеджменту 
32. Сфера дії Податкового кодексу України, склад податкового 

законодавства. 
33. Територіальні органи Державної фіскальної служби 

України. 
34. Умови та порядок застосування податкового компромісу. 
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35. Фінансові санкції, які накладаються органами Державної 
фіскальної служби України. 

36. Функції Державної фіскальної служби України. 
37. Функції податків. 
38. Функції та права контролюючих органів. 
39. Характеристика осинових елементів податкової системи. 
40. Характеристика основних принципів оподаткування. 

 
Змістовий модуль 2 Податки і оподаткування в умовах 

функціонування  ринкових відносин 
 

1. Адміністративна відповідальність осіб, винних в 
порушенні податкового законодавства.  

2. Акцизний податок у системі непрямого оподаткування. 
3. База оподаткування акцизним податком. 
4. База оподаткування податком на додану вартість. 
5. Види рентної плати. 
6. Визначення об'єкта оподаткування та місце постачання 

товарів та послуг. 
7. Витрати платників податку на прибуток підприємств, які 

включаються/ не включаються до валових витрат. 
8. Відповідальність осіб, винних в порушенні податкового 

законодавства. 
9. Відповідальність платників податків за податкові 

правопорушення. 
10. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її 

справлянням. 
11. Вплив податкової політики на інвестиційну активність. 
12. Дата виникнення податкових зобов'язань. 
13. Декларування. Митна декларація. 
14. Доходи, які включаються / не включаються до складу 

загального оподатковуваного доходу для оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб. 

15. Екологічний податок. 
16. Електронне адміністрування податку на додану вартість. 
17. Єдиний податок. 
18. Єдиний податок для платників ІV групи: об’єкт 

оподаткування, ставки та порядок сплати. 
19. Єдиний соціальний внесок, його адміністрування. 
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20. Загальна характеристика місцевих податків і зборів. 
21. Загальні положення щодо митних режимів. 
22. Загальні правила подання звітності з екологічного податку. 
23. Законодавство України з питань державної митної справи. 
24. Збір за місця для паркування транспортних засобів 
25. Звільнення від оподаткування ПДВ. 
26. Звільнення від оподаткування податком на прибуток. 
27. Мито та його види. 
28. Мито у системі непрямого оподаткування. 
29. Мито: загальна характеристика, види мита. 
30. Мито: платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги і 

порядок сплати. 
31. Нульова ставка ПДВ. 
32. Об’єкт оподаткування податку на додану вартість. 
33. Об’єкт та база оподаткування екологічним податком. 
34. Об’єкт, суб’єкт та ставки оподаткування. 
35. Об'єкти оподаткування акцизним податком. 
36. Оподаткування операцій особливого виду. 
37. Оподаткування пасивних доходів. 
38. Основні елементи мита. 
39. Основні елементи податку на доходи фізичних осіб. 
40. Основні елементи податку на прибуток. 
41. Особливості оподаткування акцизним податком 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
42. Особливості оподаткування підакцизних товарів. 
43. Підакцизні товари та ставки податку. 
44. Пільги з податку на доходи фізичних осіб. 
45. Пільги та строки сплати податку на прибуток підприємств. 
46. Плата за землю. 
47. Платники акцизного податку. 
48. Платники екологічного податку. 
49. Платники і ставки податку на додану вартість. 
50. Платники та об’єкт оподаткування акцизним податком. 
51. Платники, об’єкт оподаткування і ставки з податку на 

прибуток підприємств. 
52. Платники, ставки і об’єкт оподаткування податку на 

доходи фізичних осіб. 
53. Подання декларації і строки сплати рентної плати. 
54. Податкова знижка. 
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55. Податкова накладна. 
56. Податкова політика України. 
57. Податкова соціальна пільга в оподаткуванні доходів 

фізичних осіб. 
58. Податок на додану вартість, його сутність. 
59. Податок на доходи фізичних осіб у системі прямого 

оподаткування. 
60. Податок на землю: пільги і порядок сплати. 
61. Податок на землю: платники,  об’єкт оподаткування і 

ставки. 
62. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки. 
63. Податок на прибуток підприємств у системі прямого 

оподаткування. 
64. Поняття акцизного податку та його платники та об’єкт 

оподаткування. 
65. Поняття податкової політики. 
66. Поняття подвійного оподаткування.  
67. Поняття рентної плати. 
68. Поняття ухилення і уникнення від сплати податків.  
69. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання 

товарів/послуг. 
70. Порядок визначення дати виникнення податкового 

зобов’язання та права платника на податковий кредит з податку на 
додану вартість. 

71. Порядок визначення дати збільшення валового доходу і 
валових витрат по податку на прибуток підприємств. 

72. Порядок визначення доходів та їх склад. 
73. Порядок визначення прибутку для оподаткування податком 

на прибуток підприємств. 
74. Порядок визначення суми акцизного податку. 
75. Порядок визначення суми мита. 
76. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до 

бюджету. Характеристика податкового зобов’язання та податкового 
кредиту. 

77. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті 
(перерахуванню) до Державного бюджету України або 
відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному 
відшкодуванню), та строки проведення розрахунків. 
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78. Порядок нарахування та сплати податку на доходи 
фізичних осіб. 

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

80. Порядок оподаткування різних видів доходів. 
81. Порядок подання річної декларації про майновий стан і 

доходи (податкової декларації). 
82. Рентна плата за користування надрами в цілях, не 

пов'язаних з видобуванням корисних копалин. 
83. Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин. 
84. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом 

України. 
85. Рентна плата за спеціальне використання води. 
86. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 
87. Рентна плати за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, 
транзитне транспортування трубопроводами природного газу та 
аміаку територією України. 

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

89. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових 
операцій. 

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

91. Розміри ставок податку на додану вартість. 
92. Склад витрат та порядок їх обчислення. 
93. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку  
для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. 

94. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку 
для юридичних осіб. 

95. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності. 
96. Ставки податку на доходи фізичних осіб. 
97. Ставки податку, порядок його нарахування та сплати. 
98. Ставки та порядок обчислення і сплати податку. 
99. Сутність екологічного податку.  
100. Транспортний податок. 
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6.6.2 Питання для підсумкового контролю (екзамен) 
1. Поняття податку та збору. 
2. Принципи податкового законодавства. 
3. Види податків та зборів. 
4. Загальнодержавні податки та збори. 
5. Місцеві податки і збори. 
6. Обов’язки платника податків. 
7. Права платника податків. 
8. Функції контролюючих органів. 
9. Права контролюючих органів. 
10. Основні елементи податків в Україні. 
11. Об’єкт та база оподаткування. 
12. Ставка податку та її види. 
13. Строк сплати податку та збору. 
14. Податковий період та його види. 
15. Податкова звітність та основні вимоги до неї 
16. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової 

звітності. 
17. Об’єкт та база оподаткування податком на прибуток. 
18. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. 
19. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації 

необоротних активів. 
20. Різниці, що виникають при формуванні резервів 

(забезпечень). 
21. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових 

операцій. 
22. Звільнення від оподаткування податком на прибуток. 
23. Об’єкт та база оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб. 
24. Доходи, які не включаються до розрахунку загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу. 
25. Податкові соціальні пільги з податку на доходи фізичних 

осіб. 
26. Платники податку на додану вартість. 
27. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку на 

додану вартість. 
28. Визначення об’єкта оподаткування податком на додану 

вартість. 
29. Дата виникнення податкових зобов’язань з податку на 



33 
 

додану вартість. 
30. Порядок визначення бази оподаткування податком на 

додану вартість в разі постачання товарів/послуг. 
31. Розміри ставок податку на додану вартість. 
32. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною 

ставкою податку на додану вартість. 
33. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою 

ставкою податку на додану вартість. 
34. Операції, що не є об’єктом оподаткування податком на 

додану вартість. 
35. Операції, звільнені від оподаткування податком на додану 

вартість. 
36. Електронне адміністрування податку на додану вартість. 
37. Податкова накладна. 
38. Порядок надання податкової декларації з податку на 

додану вартість та строки розрахунків з бюджетом. 
39. Платники акцизного податку. 
40. Об’єкти оподаткування акцизним податком. 
41. Підакцизні товари. 
42. Порядок обчислення акцизного податку з товарів, 

вироблених на митній території України. 
43. Порядок обчислення акцизного податку з товарів, які 

ввозяться на митну територію України. 
44. Порядок і строки сплати акцизного податку. 
45. Платники екологічного податку. 
46. Об’єкт та база оподаткування екологічним податком. 
47. Порядок обчислення екологічного податку. 
48. Склад рентної плати. 
49. Подання декларації і строки сплати рентної плати. 
50. Склад податку на майно. 
51. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 
52. Транспортний податок. 
53. Платники земельного податку. 
54. Об’єкти оподаткування земельним податком. 
55. Порядок визначення доходів та їх склад для платників 

єдиного податку першої - третьої груп. 
56. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного 

податку 4 групи. 
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57. Ставки єдиного податку. 
58. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. 
59. Збір за місця для паркування транспортних засобів 
60. Туристичний збір. 
 

6.7 РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ТА 
СХЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Відрізняється від традиційної більш широким інтервалом балів, 

які диференційовані відповідно до складності матеріалу, що 
контролюється його об’ємом, рівнем самостійності освоєння, тощо. 

 
Схема поточного і підсумкового контролю знань  

№ 
змістового 

модулю 

Кількість 
годин Форма контролю 

Кількість 
заходів 

Оцінка Сума 

ЛК ПЗ min max min max 

1 
 

10 20 

Аудиторна робота: 
– опитування на 
заняттях; 
– виконання практичних 
завдань; 
Самостійна робота: 
– опрацювання окремих 
питань тем; 
– тестування в moodle; 
– підготовка 
презентацій; 
Разом:  

 
 
2 
 
5 
 
 
3 
 
1 
1 

 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
2 
1 

 
 
3 
 
1 
 
 
1 
 
3 
2 

 
 
2 
 
5 
 
 
3 
 
2 
1 
13 

 
 
6 
 
5 
 
 
3 
 
3 
2 
19 

2 30 40 

Аудиторна робота: 
– опитування на 
заняттях; 
– виконання практичних 
завдань; 
– контрольна робота; 
Самостійна робота: 
– опрацювання окремих 
питань тем; 
– тестування в moodle; 
– підготовка 
презентацій; 
– підготовка тез доповіді 
на конференцію;  
– підготовка наукової 
статті; 
Разом: 

 
 
2 
 

11 
1 
 
 
3 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

 
 
1 
 
1 
4 
 
 
1 
2 
 
1 
 
0 
 
0 

 
 
3 
 
1 
12 
 
 
1 
3 
 
2 
 
1 
 
3 

 
 
2 
 

11 
4 
 
 
3 
2 
 
1 
 
0 
 
0 
23 

 
 
6 
 

11 
12 
 
 
3 
3 
 
2 
 
1 
 
3 
41 

Поточний контроль знань 36 60 
Підсумковий контроль знань (екзамен) 24 40 
Всього по дисципліні 60 100 
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Поточний контроль знань здійснюється шляхом проведення 
усного опитування, написання контрольних робіт по вивченим темам, 
рішення ситуаційних задач. На семінарських заняттях практикується 
експрес-опитування, виступи здобувачів вищої освіти по складним 
питанням, дискусії.  

Шкала оцінювання ЕCTS 
Оцінка 
ЕСТS 

Визначення Оцінка в балах Традиційна 
оцінка 

А  
Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 

90-100 «5» 

В С  
Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю помилок 

75-89 «4» 

D E 
Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 60-74 «3» 

ЕX 
Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим, як досягти мінімального 
критерію 

35-59 «2» 

F 
Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота 1-34 «2» 

 
Здобувачі вищої освіти, що набрали менше 36 балів до екзамену 

не допускаються. До складання екзамен такі здобувачі вищої освіти 
можуть бути допущені тільки після того, як наберуть необхідну 
кількість балів. 
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