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1. Опис дисципліни

Найменування показників

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Вид контролю

Характеристика дисципліни

Обов’язкова для студентів
спеціальності 6.030508 «Фінанси
та кредит»
осінній
5
150
1
6
8
136
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль - формування у студентів професійних знань щодо побудови
податкової системи в рамках податкової політики держави, з’ясування
економічної природи податків, їх суті, функцій, об’єктивності в ринкових
умовах.
Завдання: засвоєння теоретичних основ організації податкової системи
та податкової політики держави, основних засад діяльності органів державної
фіскальної служби, принципів адміністрування податків, вивчення методики
нарахування та контролю сплати загальнодержавних та місцевих податків і
зборів, практичного механізму їх застосування, освоєння вимог до заповнення
податкової звітності та механізму обчислення податків, прийняття самостійних
рішень щодо вибору методів та принципів організації процесу оподаткування
відповідно до діючої податкової політики, виявлення умов, мотивів та наслідків
ухилення платників від сплати податків.
Предмет: економічні відносини з приводу нарахування та сплати
податків підприємствами.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Сутність і види податків
Тема 2. Податкова система і податкова політика
Тема 3. Державна фіскальна служба України
Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету
Тема 5. Податок на додану вартість
Тема 6. Акцизний податок

Тема 7. Мито
Тема 8. Податок на прибуток підприємств
Тема 9. Майнові податки та збори
Тема 10. Податок з доходів фізичних осіб
Тема 11. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
Тема 12. Плата за ресурси та послуги
Тема 13. Інші податки
Тема 14. Ухилення від податків та перекладання податків
Тема 15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки
Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи і побудова податкової системи.
Тема 1. Сутність і види податків
8
8
Тема 2. Податкова система і
2
12
2
8
податкова політика
Тема 3. Державна фіскальна служба
8
України
8
Тема 4. Облік платників і надходжень
8
8
податків до бюджету
Разом за змістовим модулем 1
36
2
2
32
Змістовий модуль 2. Прямі та непрямі податки в податковій системі.
Тема 5. Податок на додану вартість
13
1
2
10
Тема 6. Акцизний податок
8
8
Тема 7. Мито
8
8
Тема 8. Податок на прибуток
13
1
2
10
підприємств
Тема 9. Майнові податки та збори
8
8
Тема 10. Податок з доходів фізичних
13
1
2
10
осіб
Тема 11. Спрощена система
11
1
10
оподаткування суб'єктів малого
підприємництва
Тема 12. Плата за ресурси та послуги
8
8
Тема 13. Інші податки
8
8
Тема 14. Ухилення від податків та
перекладання податків
8
8
Тема 15. Податкова політика в
системі державного регулювання
8
8
економіки
Тема 16. Неподаткові платежі в
бюджет
8
8
Разом за змістовим модулем 2
114
4
6
104
Усього годин
150
6
8
136

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття

Семінар – розгорнута бесіда
Тема 2. Податкова система і податкова політика
Семінар з виконанням розрахункових задач
3
Тема 5. Податок на додану вартість
Семінар з виконанням розрахункових задач
6
Тема 8. Податок на прибуток підприємств
Семінар з виконанням розрахункових задач
8
Тема 10. Податок з доходів фізичних осіб
Всього
1

Кількість
годин
2
2
2
2
8

5. Індивідуальні завдання
Відповідно до індивідуального варіанта студента (порядковий номер
студента у списку академічної групи) розв’язати практичне завдання
запропоноване у темах: «Податок на додану вартість», « Податок на прибуток
підприємств», «Податок з доходів фізичних осіб», «Спрощена система
оподаткування суб'єктів малого підприємництва» методичних рекомендацій з
курсу вивчення дисципліни.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Назва модулю

Змістовий модуль
1. Теоретичні
основи і побудова
податкової системи

Кількість
годин
самостійної
роботи
32

Зміст самостійної роботи

Засоби
діагностики

1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування
рекомендованої
літератури
для
обговорення питань: Податкова політика
держави та її основні принципи.
Податкова система України, її становлення
і розвиток. Основні напрями податкової
реформи в Україні. Загальні положення
щодо обліку платників податків. Взяття на
облік юридичних осіб та відокремлених
підрозділів юридичних осіб.
Облік
самозайнятих осіб. Вимоги до відкриття та
закриття рахунків платників податків у
банках
та
фінансових
установах.
Державний реєстр фізичних осіб платників податків
Джерело [1-11].
2. Самотестування.

Змістовий модуль 2.
Прямі та непрямі
податки в
податковій системі

104

1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
рекомендованої літератури для вивчення виконання
питань:
Платники податку.
Визначення індивідуального
об'єкта оподаткування. Розміри ставок податку.
Податковий кредит і податкове зобов’язання. завдання
Електронне адміністрування податку на додану
вартість.
Порядок
надання
податкової
декларації та строки розрахунків з бюджетом.
Особливості оподаткування операцій під час
переміщення товарів через митний кордон
України. Склад податку на майно. Податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки. Транспортний податок. Туристичний
збір. Збір за місця для паркування
транспортних засобів. Рентна плата за
спеціальне використання води. Рентна плата за
користування
радіочастотним
ресурсом
України. Рентна плата за користування надрами
в цілях, не пов’язаних з видобуванням
корисних
копалин.
Рентна
плата
за
користування надрами для видобування
корисних копалин.

Джерела: [1, 7-13,18-23].
2. Самотестування

3. Підготовка індивідуального завдання

7. Результати навчання

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Знання теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової
політики
засвоєння методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків
юридичними та фізичними особами
розуміння теоретичних і практичних аспектів діяльності державної податкової
служби
Здатність визначати базу оподаткування, розмір податків та строки їх сплати до
бюджетів усіх рівнів
виконувати розрахунки, пов’язані з визначенням і нарахуванням податків
визначати штрафні санкції у випадку порушення податкового законодавства, а
також оскаржувати дії податкових органів
аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на результати
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності
Уміння використовувати сучасні інформаційні технології для оптимізації
інформаційних потоків щодо обсягів податкових надходжень
Використовувати знання щодо ведення обліку, складання звітності розрахунку
податкових зобов’язань з прямих податків та ресурсних платежів

8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1
15

Змістовий модуль 2
20

Підсумковий
тест (екзамен)

Сума
в
балах

50

100

Індивідуальне
завдання
15

Шкала оцінювання: національна та ECTS

100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100

A

5, «відмінно»

80-89

B

75-79

C

70-74

D

60-69

E

35-59

FX

0-34

F

4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

9. Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій, методичні вказівки з вивчення дисципліни,
комплекти індивідуальних завдань, навчальна та наукова література,
нормативні документи.

10. Рекомендована література
Основна
1. Слободянюк Н.О. Податкова система. Конспект лекцій / Н.О. Слободянюк.
– Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 456 с.
2. Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю.,
Хомутенко В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с.
3. Кухарєва, О. О. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / О. О. Кухарєва, О.
В. Лиса ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Екон. ф-т, Каф. фінансів. - Д.
: Біла К. О. [вид.], 2012. - 271 с.
4. Податкова система [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В'юн В.
Г. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. Г. В'юна. - Миколаїв : Дизайн та
поліграфія, 2013. - 391 с.
5. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від
02.12.2010 р. №2755-VI – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
6. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від
08.07.2010 р. №2456-VI – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
7. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від
16.01.2003 р. №436-ІV – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
8. Митний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від
11.07.2002 р. №92-ІV – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
9. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
[Електронний ресурс]: Закон України від 15.03.2003 р. № 755- IV] Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua
10. Про міжнародні договори України [Електронний ресурс]: Закон України від
29.06.2004 № 1906- ІV] Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
11. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від
22.01.96 №118. - Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
Допоміжна
12. Гавриленко Н.В. Податкова система: Навчальний посібник/ Н. В.
Гавриленко. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 328 с.
13. Десятнюк О. М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика:
монографія. — Т. : ТНЕУ, 2009. - 309с.
14. Мельник В. Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорії / В.М.
Мельник, Г.Л. Пенякова // Фінанси України. – 2009. - №5. – С. 78-86.
15. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи 6 монографія /
П.В. Мельник, Л.Л. тарангул, З.С. Варналій та ін.; за ред. З.С. Варналія. – К.
Знання України, 2008. – 675 с.
16. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник/ А. М.
Соколовська. - К.: Кондор, 2010. - 326 с.
17. Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. та ін. Система податкових

пільг в Україні у контексті європейського досвіду / НДФІ при Міністерстві
фінансів України / К. : НДФІ, 2006. - 320с
18. Данілов, О. Д. Податкова система у запитаннях і відповідях [Текст] : навч.
посіб. / О. Д. Данілова, Т. В. Паєнтко ; Київ. екон. ін-т менедж. - К. : [б. в.],
2013. - 293 с. Дулік, Тетяна Олександрівна. Податкова система [Текст] : навч.метод. посіб. / [Т. О. Дулік, Т. Ю. Александрюк, Л. Г. Маркова] ; Дніпропетр.
держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2014. - 208 с. : табл. - Бібліогр.:
с. 203-207.
19. Замасло, Ольга Теодорівна. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / О. Т.
Замасло, І. І. Приймак, О. В. Грін ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ
ім. Івана Франка, 2011. - 377 с.
20. Податкова система України. Тренінг-курс [Текст] : навч. посіб. / [О. М.
Тимченко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Тимченко ; Держ. навч.-наук. установа
"Акад. фін. упр.". - К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2012. - 654 с.
21. Податкова система: практичні питання застосування норм Податкового
кодексу України. Кн.1. [Текст] : офіц. матеріали, [відповіді на запитання] / за
заг. ред. В. Ю. Захарченка, Голови ДПС України ; Держ. податкова служба
України. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 367 с.
22. Тофанюк, Ольга Володимирівна. Податкова система [Текст] : навч. посіб. /
О. В. Тофанюк, Т. Ю. Павленко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського
"Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2012. - 71 с.
Інформаційні ресурси
23. Матеріали офіційного сайту Міністерства фінансів України / [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
24. Матеріали офіційного сайту Рахункової палати України / [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index
25. Матеріали офіційного сайту Верховної Ради України / [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/
26. Матеріали офіційного сайту Урядового порталу / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/
27. Матеріали офіційного сайту Міністерства доходів і зборів України /
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minrd.gov.ua/
28. Офіційний сайт міжнародного агентства фінансової інформації Bloomberg
[Електронний ресурсі. - Режим доступу: http://www.bloomberg.com/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зав. кафедри

_________________Н.О. Слободянюк

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ

3

Змістовий модуль 2.
2

3

Прямі та не прямі податки в
податковій системі

5

1

3

Індивідуальне завдання
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