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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Податкова система» спрямована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами 
теоретичних та практичних аспектів податкової системи, організації роботи фіскальних органів, визначення, 
узгодження та сплати податкових платежів, реалізації стратегії добровільної сплати податків, порядку 
обчислення, декларування та погашення податкових зобов’язань з основних бюджетоутворюючих податків. 
Ця дисципліна відноситься до дисциплін, які формують професійний рівень майбутніх економістів, охоплює 
методологічні засади сутності податків, проблематику податкової політики, основ податкового менеджменту 
та податкового адміністрування, порядку обчислення та сплати податків, зборів та відрахувань. 

 
Структура курсу 

 
 

№ 
з/п 

 
Тема 

 
Результати навчання 

 
Завдання 

1 

 

Соціально- 
економічний зміст, 

види та функції 
податків 

Знати необхідність і сутність податків в 
історичному ракурсі; встановлення ролі податків 
в системі доходів Державного та місцевих 
бюджетів; володіти термінологією 
оподаткування, функціями податків, методами 
побудови податкових ставок, класифікацією 
податків. 

 
 

Тести, 
питання 

2 

 
 
 

 Податкова політика і 
податкова система 

Обґрунтовувати природу, поняття, необхідність 
та напрямки податкової політики, критерії її 
реалізації; розрізняти суть та інструменти 
податкового регулювання ринку; проводити 
аналіз сутності податкової системи і основних 
вимог до неї; встановлення податкової структури, 
та факторів, що її визначають; ідентифікувати 
наукові принципі побудови податкової системи. 

 
 
 
 

Кейси 
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3 

 
 

 Організація 
діяльності 

контролюючих органів у 
сфері оподаткування і 

податкової роботи 

Проводити аналіз змісту та нормативного 
забезпечення податкового адміністрування; 
окреслювати права та обов’язки платників 
податків, порядок їх обліку у фіскальних органах; 
обґрунтовувати завдання, функції та принципи 
організаційну структуру, соціальний статус, 
права та обов’язки працівників фіскальних 
органів; оцінювати основи правового 
регулювання оподаткування; визначати сутність 
податкового менеджменту та принципів 
реалізації податкового контролю в Україні. 

 
 
 
 
 

Кейси 

4 

 
 

Податок на додану 
вартість 

Здійснювати аналіз сутності, фіскальної ролі, 
призначення та еволюції становлення податку на 
додану вартість; обґрунтування специфіки 
використання елементів ПДВ, механізму його 
обчислення та сплати, алгоритму визначення 
податкового зобов’язання та податкового 
кредиту; окреслення проблем оформлення 
податкових накладних, сплати податку, його 
декларування, а також відшкодування. 

 
 

Задачі, 
кейси 
тести, 

питання 

5 

 
 

Акцизний 
податок 

Використовувати інструментарій акцизного 
оподаткування як форми специфічних акцизів; 
володіти переліком підакцизних товарів і ставок 
акцизного податку; методикою обчислення сум 
акцизного податку, що підлягають сплаті до 
бюджету; складати декларацію з акцизного 
податку 

 

Задачі, 
кейси, 
тести, 
питання 

6 

 
 
 

 
Мито як фіскальний 
інструмент та засіб 

митного регулювання 

Виявляти зв’язки між економічною сутністю та 
призначенням мита в системі доходів бюджету; 
окреслювати роль мита, як регулятора 
міжнародного бізнесу та процесів споживання; 
вміти аналізувати сутність митної політики та 
термінології митної справи, порядок розрахунку 
та сплати мита; специфіку контрольної діяльності 
фіскальних органів України за повнотою та 
своєчасністю сплати мита в бюджет; володіти 
необхідними знаннями для переміщення товарів 
через митний кордон без порушення 
законодавства. 

 
 
 
 

Задачі, 
кейси, 
тести, 
питання 

7 

 
 
 

Податок на 
прибуток 

підприємств 

Вміти аналізувати напрямки трансформації 
оподаткування доходів юридичних осіб в Україні, 
фіскальної ролі та тенденцій оподаткування 
розвитку; порядком обчислення та сплати 
податку на прибуток; обґрунтовувати особливості 
оподаткування окремих видів діяльності та 
операцій, пільг з податку на прибуток, їх 
економіко-фіскальне значення, склад та порядок 
заповнення податкової звітності з податку на 
прибуток, специфіку податкового контролю за 
сплатою податку на прибуток підприємств до 
бюджету. 

 
 
 
 

Задачі, 
кейси, 
тести, 
питання 
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8 

 
 
 

Податок на доходи 
фізичних осіб 

Окреслювати засади оподаткування доходів 
фізичних осіб у світовій фіскальній практиці, 
визначати бюджетну роль та особливості 
нарахування податку на доходи фізичних осіб, 
особливості оподаткування окремих видів 
доходів та оподаткування доходів від зайняття 
підприємницькою діяльністю та інших доходів; 
вміти розраховувати військовий збір. 

 
 

Задачі, 
кейси, 
тести, 
питання 

9 

 
 

Екологічний податок 

 
Вивчити об’єкти та особливості оподаткування 
екологічним податком. Знати механізм 
справляння екологічного податку. 

Задачі, 
кейси, 
тести, 
питання 

10 

 
 

Спеціальні податкові 
режими 

Вивчити алгоритм справляння єдиного податку 
для платників – суб’єктів підприємницької 
діяльності. Вміти обґрунтовувати потребу 
реформування порядку оподаткування доходів 
населення в Україні. 

 
Задачі, 
кейси, 
тести, 
питання 

11 

 
 

Рентна плата 

Аналізувати склад рентної плати за користування 
надрами та за спеціальне використання водних 
та лісових ресурсів, характеризувати 
відповідальність платників рентної плати та 
контроль за її справлянням. 

 
Задачі, 
кейси, 
тести, 
питання 

12 

 
 

Місцеві податки і   
збори 

Вивчити особливості оподаткування 
майновими податками та місцевими зборами в 
інших країнах, знати механізм справляння 
податку на майно: плати за землю, податку на 
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 
та транспортного податку. 

 
Задачі, 
кейси, 
тести, 
питання 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 балів). Перескладання модулів відбувається 
із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, довідка, заява 
студента тощо). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). При розрахунках дозволяється користуватися лише калькуляторами. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та 
адміністрацією факультету. 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
Заліковий 
модуль 1 

Заліковий 
модуль 2 

Заліковий 
модуль 3 

30 % 40 % 30 % 

Усне опитування під час 
занять (теми 1-4)  – 10 балів 

за тему – макс. 40 балів  

Модульна контрольна робота, 
тестування – макс. 

60 балів 

Усне опитування під час 
занять 5 балів за тему  (5-12) 

– макс. 40 балів  
Модульна контрольна робота, 

тестування з 1 до 12 теми – 
макс. 60 балів 

Підготовка КПІЗ – макс. 40 
балів 

 Захист КПІЗ – макс. 40 балів 
Участь у тренінгах 

– макс. 20 балів 
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Шкала оцінювання студентів: 
ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 

 


