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ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Тип Професійної підготовки за вибором студента 

Код  К-41 

Семестр 6 

Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредитів / 90 год 

Форма контролю Залік 

Викладач К. е. н., доцент Юрчишена Л.В. 

Необхідні обов'язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Макроекономіка», «Фінанси», «Бюджетна система 

України», «Економічна історія», «Фінанси 

підприємств» 

Місце у структурно-логічній схемі: К-41 Податкова система викладається на третьому 

році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання: українська 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теоретичні основи оподаткування та побудови податкової системи. Сутність та види 

податків. Податкова система і податкова політика держави. Державна фіскальна служба України 

Характеристика загальнодержавних податків та зборів.  Податок на додану вартість. 

Акцизний податок. Мито. Податок на прибуток підприємств. Податок на доходи фізичних осіб. 

Екологічний податок. Рентна плата. 

Характеристика місцевих податків та зборів, податкові правопорушення. Місцеве та 

майнове оподаткування в Україні. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Транспортний податок. Плата за землю. Орендна плата. Туристичний збір. Спрощена система 

оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Перекладання та ухилення від податків 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3). 

Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5). 

Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності (ПРН-6). 

Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати її 

особливості з метою організації обліку та формування звітності на суб’єктах господарювання 

(ПРН-7). 



Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку, 

контролю, аудиту (ПРН-21). 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Становлення та правове регулювання системи оподаткування в Україні. Державна 

фіскальна служба та податкова політика України. 

Непрямі податки: ПДВ, акциз і мито. 

Суб’єкти господарювання як платники податків та зборів. Податкова система і податкова 

політика держави. Державна фіскальна служба України та податковий менеджмент. 

Характеристика загальнодержавних податків та зборів.  Податок на додану вартість. 

Акцизний податок і мито.  

Податок на прибуток підприємств. Податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний 

внесок. Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів та екологічний податок. 

Правове регулювання місцевих податків. Повноваження органів місцевого 

самоврядування в системі оподаткування.  Податок на майно: податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю. Туристичний збір та збір 

за місця для паркування транспортних засобів.  

Спрощена система оподаткування для юридичних осіб. Оподаткування підприємницької 

діяльності фізичних осіб та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. 

Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції. 

 
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3). 



Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5). 

Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності (ПРН-6). 

Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати її 

особливості з метою організації обліку та формування звітності на суб’єктах господарювання 

(ПРН-7). 

Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку, 

контролю, аудиту (ПРН-21). 

 

 


