
 

 
 

 
Кафедра обліку та фінансів 
___________________________________________ 
 
СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Податкова система 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

Фахова передвища 

 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма  Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Семестр  6 семестр (9 кл), 4 семестр (11 кл) 

Факультет /відділення Обліку та фінансів 

Курс  3 курс (9 клас), 2 курс (11 клас) 

Анотація курсу  Мета: формування теоретичних і практичних 

знань з теорії та практики оподаткування, 

розкриття шляхів забезпечення фінансових 

інтересів держави, захист прав платників 

податків, опанування теоретико-методологічних 

основ здійснення аналізу діючої системи 

оподаткування, засвоєння студентами методів 

практичного застосування оподаткування та 

набуття навичок у нарахуванні, обчисленні 

найбільш поширених податків діючої системи 

оподаткування в Україні. 

Завдання вивчення сутності і тенденцій розвитку 

податкових відносин; ознайомлення з джерелами 

оподаткування та особливостями оподаткування 

на підприємствах різних галузей, сфер діяльності 

та форм власності; вивчення комплексу 

показників оцінки різноманітних баз 

оподаткування; засвоєння основ методичної 

послідовності та порядку  розрахунку  податків; 

визначення кола платників для відповідних 

податків; знання основ пільгового 

оподаткування із сукупності податків, зборів, 



внесків та платежів підприємств. 

Предмет: система відносин між сторонами 

податкової системи, практичні аспекти 

застосування конкретних видів податків на 

підставі вивчення їх змісту, виконання потреб 

фінансового ринку і окремих галузей 

економічної та соціальної сфери національного 

суспільства. 

Сторінка курсу в 

MOODLE  

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=5

61  

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  Глигало Наталія Анатоліївна 

Канали комунікації:  

СДН Moodle, повідомлення в чаті 

Е-mail antares-n@ukr.net 

Messenger https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_o.pdf / 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_f.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

- здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

- знання предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

- здатність аналізувати економічні події та 

явища з урахуванням сучасних теоретичних 

та методичних основ обліку і оподаткування; 

- здатність використовувати математичний 

інструментарій для розв’язання прикладних 

економічних та оптимізаційних завдань в 

сфері обліку і оподаткування; 

- здатність застосовувати норми права та 

податкового законодавства України в 

практичній діяльності суб’єктів 

господарювання; 

- здатність перевіряти законність, 

достовірність, економічну доцільність 

господарських і фінансових операцій з метою 

збереження власності, попередження 

порушень та зловживань; 

- здатність використовувати методи обліку і 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=561
http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=561
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_o.pdf%20/


оподаткування на підприємстві; 

- здатність демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави; 

- здатність організовувати власну професійну 

діяльність, застосовувати знання для 

розв’язання практичних ситуацій, приймати 

рішення відповідно до чинного 

законодавства. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

- визначати місце предметної області в 

загальній системі знань і розуміти значення 

облікової, податкової та статистичної систем 

в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері економічної відповідальності 

підприємств; 

- визначати сутність об’єктів обліку і 

оподаткування для розуміння їх ролі та 

впливу на результати господарської 

діяльності; 

- використовувати математичний 

інструментарій для розв’язання прикладних 

завдань у сфері обліку і оподаткування; 

- розуміти особливості обліку і оподаткування 

для використання у професійній діяльності та 

господарській практиці підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання за видами економічної 

діяльності; 

- характеризувати господарські операції та 

процеси, вміти здійснювати їх документальне 

оформлення для відображення в обліку 

підприємств різних організаційно-правових 

форм господарювання; 

- дотримуватися вимог чинного податкового 

законодавства щодо розрахунку і сплати 

податків, зборів, обов’язкових платежів до 



відповідних бюджетів, їх обліку та 

формування податкової звітності суб’єктів 

господарювання; 

- формувати та надавати облікову-аналітичну 

інформацію для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на відповідних рівнях 

управління підприємством з метою 

підвищення ефективності бізнесу; 

- проявляти вміння працювати самостійно і в 

команді, нести професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися етичних 

принципів, норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної мети. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Облік і оподаткування 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 28 

Кількість практичних занять – 28 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 64 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 28 

Кількість практичних занять – 28 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 64 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Словесні (дискусія, самостійна з джерелами 

інформації, науково-популярна розповідь, 

інформаційна, проблемна лекція, прес-

конференція, евристична бесіда); 

Наочні (презентаційні повідомлення); 

Практичні (дослідницький, проектний метод); 

Інтерактивні методи (фокус-групи, метод кейсів, 

«мозкового штурму», ситуаційного аналізу, 

контент-аналіз, практичні тренінги, проведення 

майстер-класів) 



Зміст дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи 

оподаткування 

Еволюція податків. Сутність податків. Податки в 

системі доходів державного бюджету. Податки 

та інші форми платежів до бюджету: плата, 

внески, відрахування, збори. Функції податків. 

Основні напрями податкового регулювання. 

Елементи системи оподаткування: суб’єкт, 

об’єкт оподаткування, джерело сплати, база 

оподаткування, податковий період, податкова 

ставка і квота. Класифікація податків. 

Тема 2. Організація 

податкової системи України 

Податкове законодавство та принципи системи 

оподаткування в Україні. Державна фіскальна 

служба України. Платники податків, їх права та 

обов'язки. Порядок реєстрації платників, 

облікові документи. Облік надходжень податків, 

облікові реєстри. Контроль за своєчасним 

надходженням податків. Податкове 

адміністрування. Відповідальність платників за 

своєчасність і правильність розрахунків з 

бюджетом і за подання декларацій. Види 

податків та зборів в Україні: загальнодержавні та 

місцеві податки і збори. 

Тема 3. Податок на додану 

вартість 
Сутність податку на додану вартість, його 

зародження та розвиток. Передумови 

впровадження ПДВ в Україні. Податок на додану 

вартість як ціноутворюючий фактор. Методика 

включення податку в ціну. Платники податку на 

додану вартість. Порядок реєстрації платником 

ПДВ. Об'єкт оподаткування, особливості його 

визначення у різних галузях. Операції, звільнені 

від оподаткування. Розміри ставок податку. 

Операції, що підлягають оподаткуванню за 

нульовою ставкою. Податковий кредит та 

зобов’язання. Адміністрування ПДВ.  

Тема 4. Акцизний податок Загальна характеристика акцизного податку як 

специфічного акцизу. Особливості акцизного 

оподаткування в Україні. Платники, об'єкти та 

база оподаткування акцизним податком. Ставки 

акцизного податку та особливості їх 

застосування до окремих груп підакцизних 

товарів. Методика обчислення сум акцизного 

податку, що підлягають сплаті до бюджету. 

Порядок включення акцизного податку у ціну 

товарів. Особливості маркування підакцизних 



товарів. Строки сплати акцизного податку та 

подання декларації. 

Тема 5. Мито Мито як джерело доходів бюджету, митна 

політика. Мито та його види. Платники, об`єкти 

та база оподаткування митом. Порядок митного 

оформлення. Митний брокер, його права та 

повноваження. Митне декларування. Митна 

декларація, порядок її подання. Ставки мита. 

Визначення митної вартості, її достовірності. 

Звільнення від оподаткування митом (податкові 

пільги). Товари що не підлягають 

оподаткуванню при ввезенні на митну територію 

України. Порядок розрахунків та сплати митних 

платежів до бюджету. 

Тема 6. Податок на 

прибуток підприємств 
Прибуткове оподаткування в системі податків 

підприємств та організацій. Платники податку та 

об’єкт оподаткування. База оподаткування та 

ставки податку. Порядок обчислення податку на 

прибуток підприємств. Оподаткування 

прибутком операцій особливого виду. Різниці, 

які виникають при нарахуванні амортизації 

необоротних активів. Різниці, що виникають при 

формуванні резервів (забезпечень). Особливості 

прибуткового оподаткування платників різних 

галузей. Строки й порядок розрахунків з податку 

за фактичними даними на основі бухгалтерської 

звітності платників. Декларація з податку на 

прибуток, її характеристика та порядок подання. 

Тема 7. Податок з доходів 

фізичних осіб 
Оподаткування доходів фізичних осіб як форма 

індивідуального оподаткування. Платники 

податку та сукупний оподатковуваний дохід. 

Ставки податку на доходи фізичних осіб. 

Податкова соціальна пільга та її види. Податкова 

знижка. Порядок нарахування, утримання, 

сплати та перерахування податку до бюджету. 

Порядок подання річної декларації про майновий 

стан і доходи.  

Тема 8. Екологічний 

податок 
Плата за ресурси як інструмент впливу на 

економічне та раціональне використання 

ресурсів. Платники екологічного податку, об’єкт 

та база оподаткування. Ставки екологічного 

податку. Порядок обчислення екологічного 

податку.  

Тема 9. Рентна плата Сутність та види рентної плати. Рентна плата за 

користування надрами. Рентна плата за 



користування радіочастотним ресурсом України. 

Рентна плата за спеціальне використання води. 

Лімітування забору води і побудова тарифів 

плати за воду. Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів. Порядок видачі 

дозволу за рубку деревини, механізм 

нарахування плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів.  

Тема 10. Податок на майно Склад місцевих податків та зборів і порядок їх 

справляння. Суть майнового оподаткування та 

види майнового оподаткування. Податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

платники, об'єкт оподаткування, ставки податку, 

терміни сплати і порядок зарахування до 

бюджету.  

Тема 11. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва 

Спрощена система оподаткування, обліку та 

звітності. Порядок визначення кола суб’єктів 

спрощеної системи оподаткування з числа 

юридичних та фізичних осіб. Умови переходу 

суб'єктів малого бізнесу на спрощену систему 

оподаткування. Облік платників єдиного податку 

- юридичних і фізичних осіб. Платники єдиного 

податку. Доходи платника єдиного податку 1-3 

групи. Об'єкт та база оподаткування для 

платників єдиного податку 4 групи. Ставки 

єдиного податку. Порядок нарахування та строки 

сплати єдиного податку.  

Тема 12. Інші податки і 

збори 
Порядок справляння туристичного збору. Ставки 

збору для внутрішнього та в’їзного туризму. 

Категорії осіб, які не сплачують туристичний 

збір. Платники, об’єкт, база оподаткування та 

ставка збору за місця для паркування 

транспортних засобів 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується 

в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  



Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку або іспиту, відповідно до графіку 

навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Експрес-опитування  (6 тем) 12 

Практичні завдання (6 тем) 12 

МКР (2 роботи)  16 

Індивідуальна практична робота 15 

Наукова стаття, тези доповідей, реферат 15 

Екзамен 30 

Всього 100 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Експрес-опитування  (6 тем) 24 

Практичні завдання (6 тем) 24 

МКР (2 роботи)  22 

Індивідуальна практична робота 15 

Наукова стаття, тези доповідей, реферат 15 

Всього 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в 

широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 

вміння 



E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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