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1. ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 
 
Робоча програма з навчальної дисципліни ВБ 1.11 «Оподаткування 
бізнесу» 
 
 
Розробник: 
 
доцент, к.е.н., 
доцент кафедри економіки та маркетингу Р.Г. Майстро 
 
 
Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні 
кафедри економіки та маркетингу 
 

Протокол від «21» березня 2019року № 4 
 
 
 
Завідувач кафедри економіки та маркетингу   проф В.В. Сисоєв 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 
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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
    
    
    
    
    

 
4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Формування у студентів базових знань щодо сутності податків та 

податкової системи. 
 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
 
Професійні компетентності (ПК) 

СК7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 
обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 

СК13 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, стану 
функціональних підсистем підприємств, оцінку їх конкурентоспроможності 

СК1.2. Здатність визначення напрямків організації власного бізнесу, вибору системи 
оподаткування та розрахунку суми податків. 

 
4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 

– економічну природу податків та зборів, податкову систему України; 
- порядок обліку платників податків і зборів, об’єкти оподаткування, методику 
обчислення і сплати податків і зборів у відповідності з чинним податковим 
законодавством. 

вміти: 
- визначати платників, об’єкти оподаткування;  
- здійснювати обчислення податків і зборів;  
- формувати податкову звітність платників податків.; 
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Програмні результати навчання (РН) 

Шифр Зміст 

ПР10 
Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 
характеризують результативність їх діяльності.. 

ПР15 Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку 

ПР1.2. 
Знати етапи створення власного бізнесу та його реєстрації, обґрунтовувати його 
доцільність та ефективність, розраховувати та оптимізувати суму податкового 
навантаження 

 
4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
ПП 4 Економіка підприємства 

Дипломне проектування 

ПП 5 Маркетинг 
ПП 16 Бізнес-планування 
ВБ 1.1 Управління ресурсами 
підприємства 
ВБ 1.3 Бізнес-економіка 
ВБ 1.9 Конкурентоспроможність 
бізнесу 

 
 

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

Денне навчання 

С
ем

ес
тр

 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г  

(г
од

ин
) /

 к
ре

ди
ті

в 
EC

TS
 

З них За видами аудиторних 
занять (годин) 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і з
ав

да
нн

я 
ст

уд
ен

ті
в 

(К
П

, К
Р,

 Р
Г,

 Р
, Р

Е)
 

Поточний 
контроль 

Семестровий 
контроль  

А
уд

ит
ор

ні
 за

ня
тт

я 
 

(г
од

ин
) 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
  

(г
од

ин
) 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 за
ня

тт
я 

П
ра

кт
ич

ні
 за

ня
тт

я,
 с

ем
ін

ар
и 

К
он

тр
ол

ьн
і р

об
от

и 
 

(к
іл

ьк
іс

ть
 р

об
іт

) 

За
лі

к 

Ек
за

ме
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8 150/5 64 86 32 - 32 РЕ 2 - + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 40 %; 
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Заочне навчання 

С
ем

ес
тр

 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г  

(г
од

ин
) /

 к
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ди
ті

в 
EC

TS
 

З них За видами аудиторних 
занять (годин) 
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ст
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ен
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Поточний 
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контроль  

А
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я 
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од

ин
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ті
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а 

ро
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од
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) 

Л
ек
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ї 
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ат
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ні
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ня
тт
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(к
іл

ьк
іс
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 р

об
іт

) 

За
лі

к 

Ек
за

ме
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8 150/5 12 138 6 - 6 Р 2 - + 

 
6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№
 з/

п.
 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 С

Р)
 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 

Номер семестру (якщо дисципліна 
викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 д

оп
ом

іж
на

) 

1 2 3 4 5 
Семестр 7 

Змістовий модуль № 1  
 

1 Л 4 Тема № 1 Теоретичні основи 
оподаткування. Сутність та основні риси 
податків. Податки в системі доходів 
державного бюджету. Функції податків. 
Фіскальна функція, механізм її 
реалізації. Податки як основа фінансової 
бази держави. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

2 ПЗ 4 Основні напрями податкового 
регулювання економіки й соціальної 
сфери. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

 СР 10 Термінологія оподаткування. 1 – 21, 1-17, 
1-9 

3 Л 4 Тема 2. Види податків та їх 
класифікація Класифікація податків, її 
ознаки. Поділ податків за економічним 
змістом на прямі й непрямі. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 
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Класифікація податків за економічною 
ознакою об’єкта оподаткування – 
податки на доходи, капітал і 
споживання. Класифікація за ознакою 
органів державної влади, які їх 
встановлюють, – загальнодержавні й 
місцеві податки. Класифікація податків 
залежно від способу їх стягнення – 
розкладкові й окладні.  

4 ПЗ 4 Переваги і недоліки прямих податків, 
проблеми їх стягнення, регулюючий 
механізм окремих видів прямих податків 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

 СР 10 Переваги та недоліки непрямих 
податків, їх місце в податковій системі. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

5 Л 4 Тема 3. Податкова політика держави 
Сутність податкової політики в системі 
державного регулювання економіки. 
Цілі та завдання податкової політики. 
Методи та інструменти податкової 
політики. Принципи формування 
державної податкової політики. 
Стратегія і тактика податкової політики. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

6 ПЗ 4 Ефективність податкової політики. 1 – 21, 1-17, 
1-9 

 СР 10 Коефіцієнти фіскальної ефективності 
податкової політики 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

7 Л 4 Тема 4. Податкова система держави 
Наукові основи побудови податкової 
системи. Поняття податкової системи і 
вимоги до неї. Структурна побудова 
податкової системи. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

8, 
9 

ПЗ 4 Склад та структура податкової системи 
України, законодавчі акти, що її 
регламентують. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

 СР 10 Основні недоліки податкової системи в 
Україні. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

10 Л, М1 2 Модульна контрольна № 1  
Змістовий модуль № 2  

 
11 Л 2 Тема 5 Непрямі податки Види непрямих 

податків: податок на додану вартість, 
акцизний податок, мито. Сутність 
податку на додану вартість, його 
зародження та розвиток.. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

12 ПЗ 2 Порядок обчислення податку на додану 
вартість: податкове зобов’язання, 

1 – 21, 1-17, 
1-9 
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податковий період, дата виникнення 
податкового зобов’язання, податковий 
кредит, податок на додану вартість, що 
підлягає перерахуванню в доход 
бюджету, відшкодування сум податку на 
додану вартість. 

 СР 6 Особливості акцизного оподаткування в 
Україні. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

13 Л 2 Тема 6 Визначення відповідальних за 
реалізацію бізнес-стратегії 
Аналіз наявного потенціалу 
підприємства для реалізації бізнес-
стратегії 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

14 ПЗ 2 Складання графіку заходів реалізації 
бізнес-стратегії 

1 – 21, 1-17, 1-9 

 СР 6 Виокремлення підрозділів, які 
відповідальні за розроблення та 
реалізацію бізнес-стратегії в 
організаційній структурі підприємства 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

15 Л 4 Тема 7 Прямі податки Види прямих 
податків. Прибуткове оподаткування 
юридичних і фізичних осіб. Сутність 
податку на прибуток підприємств, його 
зародження та розвиток. Платники і 
ставки податку на прибуток. Об’єкт 
оподаткування. Порядок визначення 
прибутку як об’єкта оподаткування, 
його економічний зміст і кількісна 
визначеність. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

16 ПЗ 4 Доходи й витрати підприємств як основа 
визначення прибутку, їх склад. Порядок 
визначення доходів та їх склад. Доходи, 
що не враховуються для визначення 
об’єкта оподаткування. Порядок 
визначення доходів. Склад витрат та 
порядок їх визначення. Витрати, що не 
враховуються при визначенні 
оподатковуваного прибутку. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

17 СР 6 Перелік витрат, які включаються до 
податкової знижки. Обмеження права на 
нарахування податкової знижки. 
Податкові соціальні пільги та підстави і 
порядок їх надання. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

18 Л 2 Тема 8 Плата за ресурси і послуги та 
інші платежі Сутність екологічного 
податку. Платники, об’єкт та база 

1 – 21, 1-17, 
1-9 
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оподаткування, ставки податку. Порядок 
обчислення і сплати податку в бюджет. 
Звітність платників податку. Державна 
власність на ресурси як основа 
отримання державою доходів за їх 
використання. 

19 ПЗ 2 Принципи встановлення плати за 
ресурси: обов’язковість і однократність.  

1 – 21, 1-17, 
1-9 

20 СР 6 Склад рентної плати. 1 – 21, 1-17, 
1-9 

21 Л 2 Тема 9 Місцеві податки та збори 
Сутність, види та функції місцевих 
податків і зборів. Місцеві податки: 
податок на майно, єдиний податок. 
Склад податку на майно. Податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки. Платники, об’єкт 
оподаткування. База оподаткування. 
Ставка податку. Пільги із сплати 
податку. Податковий період. Порядок 
обчислення та сплати податку. Порядок і 
строки сплати податку. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

22 ПЗ 2 Місцеві збори: збір за місця для 
паркування транспортних засобів, 
туристичний збір. Збір за місця для 
паркування транспортних засобів. 
Платники збору. Об’єкт і база 
оподаткування збором. Ставки збору. 
Особливості встановлення збору. 
Порядок обчислення та строки сплати 
збору. Туристичний збір. Платники 
збору. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

23 СР 6 Туристичний збір. Платники збору. 1 – 21, 1-17, 1-9 
24 Л 2 Тема 10 Система адміністрування 

податків в Україні Зміст і принципи 
системи податкового адміністрування в 
Україні. Основні вимоги до раціональної 
податкової структури. Нормативно-
правова та організаційна складові 
системи адміністрування податків. 
Модернізація системи податкового 
адміністрування в Україні.  

1 – 21, 1-17, 
1-9 

25 ПЗ 2 Податковий кодекс та проблеми 
реформування податкового 
адміністрування. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

26 СР 6 Недоліки та суперечності нормативно- 1 – 21, 1-17, 
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правових актів, що регулюють 
податкове адміністрування в Україні. 

1-9 

27 Л 2 Тема 11 Податкова оптимізація та 
ухилення від сплати податків Засоби 
зменшення податкових платежів: 
податкова оптимізація і ухилення від 
сплати податків. Поняття податкової 
оптимізації. Основні способи і засоби 
оптимізації податків в Україні. Поняття 
ухилення від податків. Можливості 
ухилення від сплати з різних видів 
податків. Боротьба з ухиленням від 
сплати податків. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

28 ПЗ 2 Види ухилення від податків. 
Приховування доходів та інші форми 
податкових зловживань. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

29 СР 6 Особливості ухилення від податків у 
сфері тіньової економіки. 

1 – 21, 1-17, 
1-9 

30 Л, М2 2 Модульна контрольна № 2  
Разом 
(годин) 

150   
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  20 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 20 

4 Виконання індивідуального завдання: РЕ 16 
5 Інші види самостійної роботи 10 
 Разом 86 

 
Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Оподаткування» включає самостійне опрацювання студентами певного кола 
питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами пробуджує у 
них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно аналізувати прочитане, 
сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 
 Опрацювання лекційного матеріалу; 
 Підготовку до іспиту. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 
теоретичного матеріалу дисципліни «Оподаткування», а й науково-дослідна 
робота з дослідження аспектів систем оподаткування. 

 
8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 

що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає на шостому семестрі навчання - 
виконання письмової роботи. 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 7 семестр  
1 Реферат 15 

 
 
Мета виконання реферату– висвітлити проблеми оподаткування бізнесу в 

Україні.  
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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Методами навчання дисципліни «Оподаткування» є способи спільної 
діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують вироблення 
позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь 
і навичок, формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, 
культури розумової праці майбутніх фахівців за спеціальністю 
051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни «Бізнес-
стратегія» використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; 
частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Методами контролю з дисципліни «Оподаткування» є поточний, 

модульний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни «Оподаткування» включає семестровий контроль у формі іспиту у  
сьомому семестрі. 

 
11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
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Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  Розрах
ункове 
завдан

ня 

Відвідування 
занять Сума 

Т1 – Т4 Т5 – Т 11 

25 25 20 30 100 
 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

13.1 Базова література 
1. Баранова В. Г., Дубовик О. Ю., Хомутенко В. П. Податкова система: 

навч. посіб. Одеса: ВМВ, 2014. 344 с.  
2. Ватуля І. Д. Податки, збори і платежі. Київ: ЦУЛ, 2011. 325 с.  
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