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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Податкова система» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки Бакалавр 

спеціальності 071 «Менеджмент» і є вибірковою. 

Податкова система і її створення ˗ не тільки практична, але і виключно 

важлива наукова проблема. Вона вимагає глибокого аналізу господарсько-

економічного життя країни, доходів різних структур, підприємців, власників, 

населення. 

Найбільшого розвитку податкова система досягає в умовах ринкової 

економіки. Вона стає основною ланкою фінансових відносин між державою, 

юридичними і фізичними особами. Тому набуття теоретичних знань щодо 

основ оподаткування та вивчення процесу функціонування сучасної 

податкової системи України стає необхідною умовою  підготовки фахівців 

відповідної кваліфікації. 

Міждисциплінарні зв'язки: курс «Податкова система» орієнтований на 

нове економічне мислення, носить комплексний узагальнюючий характер і 

об'єднує через призму управлінської діяльності в одне ціле знання, 

отримані студентами у процесі вивчення наступних дисциплін: 

«Менеджмент і адміністрування», «Економічна теорія», «Історія економіки 

та економічних вчень», «Міжнародні економічні відносини», «Вступ до 

фаху». 

Згідно з навчальним планом дисципліна «Податкова система» 

викладається у 3-му навчальному семестрі і закінчується складанням 

заліку. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістовні модулі:  

Тема 1.   Податкова система України. 

Тема 2.   Основа та принципи побудови податкової системи. 

Тема 3.   Місцеві податки та збори. 

Тема 4.   Деякі прямі податки та збори. 

Тема 5.   Система соціального страхування в Україні. 

Тема 6.   Податок на додану вартість. 

Тема 7.   Податок на прибуток. 

Тема 8.   Спрощена система оподаткування. 

Тема 9.   Акцизний податок. 

Тема 10. Звітність та перевірки. 

 
1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» ˗ є 

підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які володіють новим 

управлінським мисленням і знаннями основ податкової політики, 

механізмів оподаткування та методів податкової роботи фіскальних служб 

та платників податків в Україні.  



1.2. Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка студентів із 

питань:  

- змісту і функцій податків і зборів, їх місця і ролі у фінансовій системі 

країни;  

- особливостей фінансової діяльності підприємства та її вплив на 

систему оподаткування;  

- сучасних форм державного регулювання діяльності підприємства 

через фіскальну систему та систему пільг та основних нормативно-правових 

активів України у цій сфері;  

- характеристики податкового механізму та організації його роботи на  

підприємстві.  

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні:  

 місце податків і податкового механізму у фінансовій системі 

України; 

 склад та структуру податків; 

 сутність фіскального механізму оподаткування; 

 класифікація витрат і доходів підприємства для визначення 

об'єкту оподаткування; 

 сутність прибутку як економічної категорії; 

 принципи розподілу і використання прибутку на підприємстві; 

 основні принципи оподаткування прибутку підприємства; 

 сутність та джерела непрямого оподаткування; 

 система управління Державною податковою службою України; 

 роль податкової системи в регулюванні економіки; 

 порядок, способи та терміни обчислення і сплати податків. 

спеціальні:  

 розраховувати суму амортизаційних відраховувань як для цілей 

оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку; 

 визначати вплив тимчасових і постійних різниць у прибутковому 

оподаткуванні; 

 освоїти методику розрахунку податків і обов'язкових платежів; 

 порядок їх сплати юридичними і фізичними особами; 

 застосувати одержані знання для вирішення практичних завдань в 

області оподаткування 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин 24- лекції, 24 

– практичні, 72 – самостійна робота / 4 кредити ECTS. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1 Податкова система України 

Вступ. Сутність, призначення та функції податків. Поняття, що 

прийняті при обкладенні податками. Податкова система України. Система 

обкладання податками та зборами. Сутність податків, їх визначення та 

ознаки. Податки в системі доходів бюджету держави. 

Елементи системи оподаткування: платник (суб'єкт) і носій податку, 

об'єкт оподаткування, одиниця оподаткування, податкова ставка, джерело 

сплати. Методи побудови податкових ставок. Тверді і процентні ставки. 

Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні і регресивні, їх 

комбінації. Проста і складна прогресії оподаткування. 

Класифікація податків, її ознаки. Класифікація за формою 

оподаткування – прямі й непрямі податки. Класифікація податків за 

економічною ознакою об'єкта оподаткування – податки на доходи, капітал і 

споживання. Класифікація податків за ознакою органів державної влади, які 

їх установлюють, - загальнодержавні і місцеві. Класифікація податків 

залежно від способу їх стягнення – окладні і розкладкові. 

 

ТЕМА 2 Основа та принципи побудови податкової системи 

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова 

податкової системи. Оптимізація співвідношення між різними видами 

податків. Фактори, що визначають структуру податкової системи. 

Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової 

системи. Рівень бюджетної централізації валового національного продукту і 

чинники, що його визначають. 

Форми власності та їх вплив на вибір форм і об'єктів оподаткування. 

Особливості оподаткування суб'єктів різних форм власності. 

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового 

національного продукту. Податки як інструмент фінансового регулювання 

розвитку суспільства. Рівнонапруженість оподаткування різних суб'єктів. 

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрями. 

Фактори, що визначають напрями і характер податкової політики. Принципи 

податкової політики. Дотримання соціальної справедливості в справлянні 

податків. Стабільність та гнучкість податкової політики, їх взаємозв'язок. 

Економічна ефективність податкової системи. 

Особливості податкової політики в період переходу до ринкових 

відносин. Суть податкового регулювання ринку. Етапи становлення ринкової 

економіки і характер податкової політики на кожному з них. 

Податкова система України, основні етапи її становлення.. Податковий 

кодекс. 

 



ТЕМА 3 Місцеві податки та збори 

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх установлення. 

Законодавство України про місцеве оподаткування. 

Єдиний соціальний внесок: платники, об'єкт оподаткування, ставки 

податку. 

Місцеві збори, їх призначення. Готельний, курортний, ринковий збори. 

Збори за паркування автомобілів, за видачу ордера на квартиру, з власників 

собак, за перегони на іподромі (участь, виграш, тоталізатор), за право 

використання місцевої символіки, за право проведення кіно- і телезйомок, за 

проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, за проїзд 

територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон та 

з-за кордону, за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. 

 

ТЕМА 4 Деякі прямі податки та збори 

Податок з власників транспортних засобів. Податок на землю. Сплата 

за спеціальне використання природних ресурсів. Збір за забруднення 

навколишнього середовища. Сплата торгівельного патенту. Екологічний 

податок. Рентні платежі. Прибутковий податок з громадян. 8-ДР. 

 

ТЕМА 5 Система соціального страхування в Україні 

Види, завдання та принципи загальнодержавного страхування. 

Суб’єкти та об’єкти страхування. Збір на обов’язкове пенсійне страхування. 

Ставки збору до Пенсійного фонду з різних господарських операцій. Збір на 

соціальне страхування на випадок безробіття. Збір на соціальне страхування 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Збір на соціальне 

страхування  від нещасних випадків на виробництві. Склад щомісячних 

відрахувань обов'язкових страхових внесків до державних цільових фондів. 

Напрями використання коштів цільових державних фондів. Законодавчі 

підстави для нарахування страхових внесків. Платники страхових зборів, 

об'єкти оподаткування, ставки податків, порядок нарахування та терміни 

сплати. Документальне оформлення нарахованих страхових внесків, що 

підлягають перерахуванню до фондів. Пільги зі страхового оподаткування. 

Контроль податкових органів за правильністю обчислення та 

своєчасністю сплати обов'язкових страхових платежів. Штрафні санкції до 

порушників страхового оподаткування. 

 

ТЕМА 6 Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість, передумови його виникнення та 

шляхи розвитку в Україні. Визначення термінів і понять. Платники і ставки 

податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування, особливості його 

визначення в різних галузях. 

Методика включення податку в ціну товарів, робіт і послуг. Податок на 

додану вартість як ціноутворюючий фактор. 



Порядок обчислення податку на додану вартість. Платники та база 

обкладання податком. 

Особливості ПДВ. Звільнення від сплати ПДВ. Застосування 

«нульової» ставки податку. Дата виникнення зобов'язань та кредиту. 

Податкові накладні, книги обліку (реєстри) придбання та продажу. 

Декларація з ПДВ. 

 

ТЕМА 7 Податок на прибуток 

Особливості податку на прибуток. Доходи та витрати для цілей 

оподаткування. Виключення з витрат. Платники податку. Правила ведення 

податкового обліку. Позасистемне ведення обліку. Застосування 

позабалансових рахунків. Система регістрів обліку. Система регістрів і 

рахунків обліку. Облік податку на прибуток. Відкладені податкові 

зобов'язання та активи. Постійні різниці. Часові різниці. Структура та склад 

Декларації про прибуток. Порядок заповнювання та перенесення збитків. 

Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх спрямування, регулювання 

та призначення. Умови застосування окремих пільг. 

Особливості оподаткування банківської і страхової діяльності, операцій 

з розрахунками в іноземній валюті, з торгівлі цінними паперами, дивідендів, 

неприбуткових установ та організацій. 

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Авансові платежі, 

їх терміни і порядок. Строки і порядок розрахунків податку за фактичними 

даними на основі бухгалтерської звітності платників. Форми розрахункових 

документів, порядок їх заповнення. Порядок складання декларації про 

прибуток підприємства. 

Контроль податкових інспекцій за розрахунками з бюджетом щодо 

податку на прибуток. Попередня перевірка розрахунків податку за даними 

бухгалтерських балансів та звітів, її періодичність. Оформлення результатів 

попередньої перевірки. Документальна перевірка ведення бухгалтерського 

обліку і достовірності фінансової звітності, її терміни, організація, напрями 

та періодичність. План документальної перевірки. 

Оформлення та реалізація результатів документальної перевірки. 

Санкції до платників – порушників податкового законодавства. 

 

ТЕМА 8 Спрощена система оподаткування 

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єкта малого 

підприємництва за єдиним податком. Облік єдиного податку юридичною 

особою ˗ суб'єктом підприємницької діяльності. Книга обліку доходів і 

витрат суб'єкта малого підприємництва ˗ юридичної особи, яка застосовує 

спрощену систему оподаткування, обліку і звітності. Порядок складання і 

подання звітності з єдиного податку юридичною особою. Порядок сплати 

єдиного податку.  



Облік єдиного податку фізичною особою ˗ суб'єктом підприємницької 

діяльності. Особливості ведення Книги обліку доходів і витрат. Порядок 

складання і подання звітності, сплати єдиного податку фізичною особою. 

Особливості та порівняльна характеристика систем оподаткування 

фізичних осіб ˗ суб'єктів підприємницької діяльності щодо обов'язкових 

умов застосування, сфери застосування, розміру податку, мінімального 

терміну роботи, сплати податків і зборів, обліку доходів і витрат, сплати 

ПДВ, організації податкової звітності. 

 

ТЕМА 9 Акцизний податок 

Особливості акцизного оподаткування в Україні. Платники акцизного 

збору та об'єкт оподаткування. Перелік підакцизних товарів і ставки 

акцизного збору. 

Порядок включення акцизного збору в ціну товарів. Методика 

обчислення сум акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету. 

Документальне оформлення акцизного збору, порядок складання розрахунку 

акцизного збору. 

Пільги з акцизного оподаткування. 

Строки сплати акцизного збору та подання звітів. Порядок камеральної 

та документальної перевірок звітів, оформлення та реалізація їх результатів. 

Санкції податкових інспекцій до порушників законодавства з акцизного 

оподаткування. 

 

ТЕМА 10 Звітність та перевірки 

Порядок погашення зобов'язань перед бюджетом. Склад податкової 

звітності. Порядок виправлення помилок. 

Види перевірок. Порядок проведення. Акт перевірки. Виймання 

документів. Відповідальність за порушення. Оскарження дій перевіряючих 

органів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль з дисципліни – залік. Він має за мету з'ясування 

рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу в ході 

вивчення дисципліни. 

Мінімальний бал допуску до заліку становить 60 максимальний – 74. 

При складанні заліку, здобувач може добрати 26 балів і таким чином 

підвищити свій показник за шкалою в 100 балів. 

Залік складається з: 

Теоретичного питання  - максимум 10 балів; 

Задача – максимальна оцінка 16 балів. 
 

Оцінка за 100 

баловою шкалою 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 5 (відмінно) 

75-89 4 (добре) 

60-74 3 (задовільно) 

35-59 2 (незадовільно) з можливістю скласти повторно 

1-34 2 (незадовільно) з повторним вивченням дисципліни 
 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок з дисципліни 

«Податкова система» забезпечується різноманітними індивідуальними 

засобами діагностики: 

1) теоретичні: 

- теоретичні питання; 

- тестові завдання; 

- ситуаційні завдання. 

2) практичні: 

- розрахункові задачі; 

- схематичні узагальнюючі завдання. 

3) творчі: 

- реферат; 

- презентація; 

- доповідь. 
 


