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Анотація 

 В умовах, коли в Україні активно розбудовується економіка ринкового типу, коли 
наша держава прагне стати справді незалежною , економічно могутньою країною, 
у науці і в практиці висуваються принципово нові підходи до управління 
народним господарством, серед яких особливе місце посідають фінансові 
інструменти й важелі. Фінансова система, передусім бюджетна й податкова 
суттєво впливають на формування і зростання валового внутрішнього продукту і 
національного доходу, на їх розподіл і споживання, на становище і рівень життя 
широких верств населення. 
Мета курсу «Податкова система» - сформувати у молодих людей сучасне 
економічне мислення. Навчити механізму оподаткування всіма 
загальнодержавними і місцевими податками і зборами, порядок справляння. 
Основні завдання курсу - допомогти студентам зрозуміти функцію податків і 
зборів в Україні, проблеми оподаткування; зорієнтуватися у виборі ефективного 
управлінського рішення; засвоїти первинні навички податкового законодавства. 
Знання, які студент здобуде, вивчаючи податкову систему, є теоретичною та 
методологічною базою для подальшого опанування функціональних і галузевих 
економічних дисциплін. Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
а) знати:  

- економічну природу податків, їх склад та класифікацію; 
- функції податків; 
- принципи побудови податкової системи України; 
- задачі та структуру податкових органів; 
- порядок нарахування та сплати податків і обов’язкових зборів та платежів 

до бюджету та 
- державних цільових фондів, що здійснюються, як фізичними, так і 

юридичними особами;  



- принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; 
- форми відповідальності платників податку за порушення податкового 

законодавства. 
б) уміти:  

- 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; 
- аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на 

результати діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;  
- визначати розмір штрафних санкцій за порушення податкового 

законодавства; 
- оскаржувати дії податкових органів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи оподаткування . 
 
 Тема 1. Суть , види і функції податків. 
 Ознаки податків як фінансово економічної категорії. Відносини між державою і 
платниками податків. Класифікація податків за критеріями. Економічний зміст 
податків. Форми оподаткування. Способи стягнення податків. Фіскальна та 
регулююча функції податків та їх значення в регулюванні економічними 
процесами та явищами. 
 
Тема 2. Податкова система України та організаційні засади її побудови . 
 Правові основи оподаткування. Виконавчо-контролюючі органи податкової 
системи. Порядок розроблення та правила оподаткування . неформальні правила 
оподаткування.  Принципи побудови системи оподаткування . Ставки та 
механізми справляння податків і зборів.  Обов’язки платників податків і зборів та 
їх права.  Обов’язки фінансових установ.  Роль яку відіграє система оподаткування 
в Україні. 
 
 Тема3. Види загальнодержавних податків .   
 Загальнодержавні податки ,механізм їх формування в доході бюджету. Поняття і 
склад загальнодержавних податків.  Платники податків та об’єкти оподаткування. 
Групи на які поділяються загальнодержавні податки.  Види загальнодержавних 
податків. Фіскальна та регулююча функція податків.   Тема 4. Види місцевих 
податків і зборів. 
 
 Тема4. Місцеві податки та механізм їх формування в місцевих бюджетах. 
оняття і склад місцевих податків і зборів.  Платники податків та об’єкти 
оподаткування .Ставки податку , пільги в оподаткуванні та інше. Місцеві органи 
влади їх повноваження у формуванні місцевих бюджетів.  Види місцевих податків 
і зборів.  
 

Модуль ІІ. Загальнодержавні податки і збори. 
 
 Тема 5. Податок на прибуток .  
 Платники податку та об’єкт оподаткування . Поняття і склад доходу. Поняття і 
склад витрат. Оподаткування операцій особливого виду. Амортизація основних 
фондів у податковому обліку.  Оподаткування нерезидентів.  Порядок 
врегулювання сумнівної , безнадійної заборгованості.  Ставки податку , порядок 
його нарахування і сплати , пільги в оподаткуванні. 
 
 Тема 6. Податок на додану вартість.  
 Платники податку та об’єкт оподаткування . База оподаткування .  Операції , що 
звільнені від оподаткування .  Ставки податку. Порядок обчислення і сплата 
податку.  Пільги в оподаткуванні податком на додану вартість. Порядок 
заповнення податкових накладних. Податковий кредит і дата його виникнення. 
Податкове зобов’язання і дата виникнення. 
 
 Тема 7. Акцизний збір. 



 Поняття акцизного збору та його платники. Об’єкт оподаткування акцизним 
збором .  Загальний порядок обчислення і сплати акцизного збору .  Особливості 
оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Платники акцизного 
збору та об’єкти оподаткування . Порядок і термін сплати акцизного збору та 
подання розрахунку. Порядок маркування алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів. Ставки акцизного збору.  
  
 Тема 8. Податок з доходів фізичних осіб. 
 Платники податку та об’єкт оподаткування . Склад загального місячного 
оподаткування. Доходи , що не включаються до оподатковуваного доходу.   
Податковий кредит . Податкові соціальні пільги.  Оподаткування операцій з 
продажу об’єктів нерухомого майна та рухомого майна. Оподаткування доходу , 
отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів , 
майна , майнових чи немайнових прав. Оподаткування доходу отриманого як 
подарунок.  Ставки податку . Особи відповідальні за нарахування , утримання та 
сплату податку до бюджету. Порядок нарахування , утримання та сплати податку 
до бюджету.  Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи 
громадян. 
 
 Тема 9. Спеціальні режими оподаткування  
 Платники єдиного податку й об’єкт оподаткування. Склад єдиного податку. 
Особливості оподаткування фізичних осіб. Особливості оподаткування  
юридичних осіб. Розподілення коштів Держказначейством від сплати єдиного 
податку.  Порядок переходу суб’єктів малого підприємництва на спрощену 
систему оподаткування. 
 
Тема 10. Інші загальнодержавні податки і збори. 
 Екологічний податок . Платники збору та нормативи збору за забруднення 
навколишнього середовища. Порядок сплати та подання звітності.  Рентна плата. 
Платники збору та об’єкти оподаткування. 
  
 Тема 11. Податок на майно. 
 Платник податку та об’єкт оподаткування . Розмір та порядок сплати. Особливості 
оподаткування. 
 
 Тема 12. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії 
угоди про розподіл продукції.  
 Платник податку . Особливості оподаткування.  
 
 Тема 13. Державна фіскальна служба та її завдання. 
 Завдання державної фіскальної служби та її функції. 
  
 Тема 14. Облік платників податків і зборів . 
Порядок взяття на облік платників податків – юридичних осіб та їх філій. 
Особливості обліку великих платників податків.  Особливості взяття на облік 
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості взяття на облік 
фізичних осіб , які не є суб’єктами підприємницької діяльності.  Порядок подання 
податкової декларації, визначення суми податкових зобов’язань та строки їх 
погашення. 
 
 Тема 15. Податковий борг та податкова застава.  



 Поняття узгодженої суми податкового зобов’язання. Поняття податкової застави 
платника податку.  Податкова порука. Продаж активів , що перебувають у 
податковій заставі. Списання та розстрочення податкового боргу.  
 
 Тема 16. Штрафні санкції. 
 Порядок нарахування та сплата пені на податковий борг. Відповідальність банків. 
 Штрафні санкції нараховані контролюючими органами. Закон України «Про 
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та 
державними цільовими фондами. Види штрафних санкцій нарахованих самим 
платником податку. 

 
Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб інд. с.р. л п лаб інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
МОДУЛЬ І Теоретичні основи оподаткування . 

Тема 1. Функції 
податків. 

7 1 1   5       

Тема 2.Податкова 
система України та 
організаційні 
засади її побудови. 

6 1    5       

Тема 3. Види 
загальнодержавних 
податків. 

7 1 1   5       

Тема 4.Види 
місцевих податків і 
зборів. 

7 1 1   5       

Усього 27 4 3   20       
МОДУЛЬ 2 . Загальнодержавні податки і збори. 

ТЕМА 5. Податок 
на прибуток 

13 4 3   6       

Тема 6 Податок на 
додану вартість 

12 4 2   6       

Тема 7 Акцизний 
збір 

10 3 2   5       

Тема 8 Податок з 
доходів фізичних 
осіб 

12 4 2   6       

Тема 9 Спеціальні 
режими 
оподаткування 

12 4 2   6       

Тема 10 Інші 
загальнодержавні 
податки 

10 3 2   5       

Тема 11 . Податок 
на майно 

9 3 2   4       

Тема 12. 
Особливості 
оподаткування 
платників податків 
в умовах дії угоди 
про розподіл 
продукції. 

10 3 2   5       

Тема 13 .Державна 
фіскальна служба 

9 2 2   5       



та її завдання. 
Тема 14. Облік 
платників податків 

9 2 2   5       

Тема 15. 
Податковий борг та 
податкова застава 

9 2 2   5       

Тема 16. Штрафні 
санкції 

8 2 2   4       

Усього 123 36 25   62       
Усього годин 150 40 28   82       

 
5 . Теми практичних занять (денна форма) 

 
 Тема 1. Суть , види і функції податків. 

1. Ознаки податків як фінансово економічної категорії 
2. Класифікація податків за критеріями 
3. Форми оподаткування. Способи стягнення податків. 
4. Фіскальна та регулююча функції податків. 

 
 Тема 2. Податкова система України та організаційні засади її побудови. 

1. Загальні теорії податків .  
2. Сутність і види податків .  
3. Класифікація податків 

  
 Тема 3 . Загальнодержавні податки і збори 

1. Загальнодержавні податки ,механізм їх формування в доході бюджету. 
2. Поняття і склад загальнодержавних податків. 
3. Платники податків та об’єкти оподаткування. Групи на які поділяються 

загальнодержавні податки. 
 
 Тема 4. Види місцевих податків і зборів. 

1. Місцеві податки та механізм їх формування в місцевих бюджетах. 
2. Поняття і склад місцевих податків і зборів. 
3. Платники податків та об’єкти оподаткування. Ставки податку, пільги в 

оподаткуванні та інше. Місцеві органи влади їх повноваження у формуванні 
місцевих бюджетів. 

 
Тема 5. Податок на прибуток .  

1. Платники податку та об’єкт оподаткування. 
2. Поняття і склад валового доходу. 
3. Поняття і склад валових витрат. 
4. Ставки податку, порядок його нарахування і сплати, пільги в оподаткуванні. 

 
Тема 6. Податок на додану вартість.  

1. Податок на додану вартість. Платники податку та об’єкт оподаткування. 
2. База оподаткування податком на додану вартість. 
3. Ставка податку на додану вартість та порядок обчислення. 
4. Пільги в оподаткуванні ПДВ. 

 
Тема 7. Акцизний збір. 

1. Поняття акцизного збору та його платники. Об’єкт оподаткування 
акцизним збором . 

2. Загальний порядок обчислення і сплати акцизного збору . 



3. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
Платники акцизного збору та об’єкти оподаткування .  

4. Порядок і термін сплати акцизного збору та подання розрахунку. Порядок 
маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.  

5. Ставки акцизного збору.  
 
 Тема 8. Податок з доходів фізичних осіб. 

1. Платники податку та об’єкт оподаткування . Склад загального місячного 
оподаткування. Доходи , що не включаються до оподатковуваного доходу.  

2. Податковий кредит . Податкові соціальні пільги. 
3. Оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна та рухомого 

майна. 
4. Ставки податку . Особи відповідальні за нарахування , утримання та сплату 

податку до бюджету. Порядок нарахування , утримання та сплати податку 
до бюджету. 

5. Порядок подання річної 
декларації про майновий стан і доходи громадян 

 
 Тема 9. Спеціальні режими оподаткування.  

1. Платники єдиного податку й об’єкт оподаткування. Склад єдиного податку. 
2. Особливості оподаткування фізичних осіб. Особливості оподаткування  
3. юридичних осіб. Розподілення коштів Держказначейством від сплати 

єдиного податку. 
4. Порядок переходу суб’єктів малого підприємництва на спрощену систему 

оподаткування. 
5. Фіксований сільськогосподарський податок 

 
 Тема 10. Інші загальнодержавні податки і збори. 

1. Збір за забруднення навколишнього середовища . Платники збору та 
нормативи збору за забруднення навколишнього середовища. Порядок 
сплати та подання звітності.  

2. Збір за спеціальне використання природних ресурсів. Платники збору та 
об’єкти оподаткування. 

  
Тема 11 . Податок на майно 

1. Склад податку на майно 
2. Податок на майно, відмінне від земельної ділянки , платники ,об»єкт, база 

нарахування , ставка податку 
3. Пільга в оподаткуванні  
4. Порядок обчислення 

 
Тема 12. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії 
угоди про розподіл продукції. 

1. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди 
2. Особливості сплати податку на прибуток 
3. Особливості справляння рентної плати 
4. Особливості сплати податку на додану вартість 

 
 Тема 13. Державна фіскальна служба та її завдання 
 

1. Фіскальна та регулююча функція фіскальних органів 
 
 



 Тема 14. Облік платників податків 
 
 Тема 15. Податковий борг та податкова застава 
  
Тема 16. Штрафні санкції 
 
 

5. Самостійна робота (денна форма) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Функції податків 5 

2. Податкова система України та організація засади її побудови 5 

3.  Види загальнодержавних податків 5 

4.  Види місцевих податків 5 

5.  Податок на прибуток 4 

6.  Податок на додану вартість 4 

7.  Акцизний збір 3 

8.  Податок з доходів фізичних осіб 2 

9.  Єдиний податок 3 

10.  Інші загальнодержавні податки 3 

11.  Податок з реклами  4 

12.  Ринковий збір 3 

13  Інші місцеві податки та збори 3 

14  Державна фіскальна служба та її завдання 4 

15  Облік платників податків 3 

16  Податковий борг та податкова застава 3 

17  Штрафні санкції 2 

Разом: 60 

 
7. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Практичні заняття Практичні заняття Сума 

Модуль 1 Модуль 2  

Тема 1 Тема 2 Тема 
3 

Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 
7 

Тема 
8 

 
30 

3 3 6 6 3 3 3 3 

Самостійна робота Самостійна робота  
20 

 
10 10 

Модульна Модульна контрольна   



контрольна  
робота 

робота 50 

25 25 

Всього:  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною 
шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

не зараховано 
з можливістю 

повторного 
складання 

0–34 F незадовільно 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Податкова система: Навчальна програма (для студентів спеціальності 074 – Публічне 

управління та адміністрування (спеціальність – Фінанси) / Лариса Лугош. – Ужгород, 

2017. – 14 с. 

 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1.      Сутність та види податків. 
2. Податкова система й податкова політика держави. 
3. Організація податкової служби і податкової роботи. 
4. Ухилення від сплати податків. Перекладання сплати податків на 

споживачів. 
5. Податок на додану вартість. 
6. Акцизний збір. 
7. Мито. 
8. Оподаткування прибутку підприємств та організацій. 
9. Оподаткування доходів фізичних осіб. 
10. Плата за ресурси. 
11. Плата за землю. 



12. Майнове оподаткування. 
13. Державне мито. 
14. Місцеві податки та збори. 

 
 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

1. Класифікація податків, її ознаки. 
2. Наукові основи побудови податкової системи. 
3. Податки в системі державних доходів. 

4. Принципи оподаткування. 
5. Податкова політика та її напрямки. Особливості податкової 

політики в період переходу до ринкових відносин. 
6. Порядок і форми розрахунків з бюджетом. 
7. Ухилення від сплати податків у сфері міжнародного бізнесу та 

його напрямки. 
8. Акцизний збір як форма специфічних акцизів. 
9. Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. 
10. Податок на прибуток у системі податків з підприємств та ор-

ганізацій. 
11. Оподаткування операцій особливого виду (податок на прибуток). 
12. Оподаткування доходів населення. 
13. Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності. 
14. Засади і мета встановлення плати за ресурси. 
15. Майнове оподаткування та його значення в сучасних умовах. 
16. Перелік операцій і послуг, з яких стягується державне мито, 

ставки державного мита. 
17. Місцеві податки і збори. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
1. Сутність та функції податків. 
2. Класифікація податків, її ознаки.  
3. Види прямих податків. Види непрямих податків. 
4. Наукові основи побудови податкової системи.  
5. Податки в системі державних доходів.  
6. Принципи побудови податкової системи. 
7. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. 
8. Податкова політика: поняття та напрямки. 
9. Особливості податкової політики в період переходу до ринкових відносин. 
10. Податкова служба держави, система органів податкової служби України. 
11. Правове регламентування встановлення податків. 
12. Облік платників і надходжень податків. 
13. Порядок і форми розрахунків з бюджетом. 
14. Поняття ухилення від податків. 
15. Сутність та форми перекладання податків. 
16. Ухилення від податків у сфері міжнародного бізнесу та його 
17. напрямки. 
18. Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. 



19. Платники і ставки податку на додану вартість. 
20. Пільги з податку на додану вартість. 
21. Порядок обчислення податку на додану вартість. 
22. 22.Акцизний збір як форма специфічних акцизів.  
23. Порядок включення акцизного збору у ціну товарів. 
24.  Строки сплати акцизного збору та подання декларацій. 
25. Мито як джерело доходів бюджету, митна політика.  
26. Платники і ставки мита. 
27. Інші митні доходи держави. 
28. Податок на прибуток у системі податків з підприємств та організацій. 
29. Платники і ставки податку на прибуток.  
30. Пільги з податку на прибуток. 
31. Порядок обчислення та сплати податку па прибуток.  
32. Оподаткування операцій особливого виду (податок на прибуток). 
33. Прибутковий податок з громадян. 
34. Оподаткування доходів населення.  
35. Ставки прибуткового податку з доходів населення. 
36. Оподатковувані й неоподатковувані доходи. 
37. Оподаткування доходів від роботи за наймом. 
38. Обчислення величини прибуткового податку за сукупним річним доходом. 
39. Особливості оподаткування авторських гонорарів і винагород.  
40.Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності за 

наявності та відсутності прав юридичної особи. 
41.  Засади й мета встановлення плати за ресурси.  
42. Плата за використання лісових ресурсів.  
43. Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів. 
44. Плата за розробку корисних копалин (мінеральних ресурсів), її платники. 
45. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь. 
46. Основи побудови земельного податку. 
47. Плата за землі сільськогосподарського призначення.  
48. Плата за землі несільськогосподарського призначення.  
49. Майнове оподаткування та його значення в сучасних умовах.  
50. Податок з власників транспортних засобів, його платники.  
51. Податок на нерухоме майно. 
52. Державне мито, його сутність і види. 
53. Побудова ставок державного мита. 
54. Перелік операцій і послуг, з яких стягується державне мито, ставки 

державного мита. 
55. Порядок сплати державного мита і його перерахування в бюджет. 
56. Місцеві податки та збори і порядок їх встановлення. 
57. Податок на промисел, його призначення. 
58. Місцеві збори. 
59. Особливості, призначення, значення для бюджету інших платежів. 
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