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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна передбачає гармонійне поєднання теоретичних знань та практично орієнтованих навичок щодо визначення сутності та 
організації функціонування податкової системи, з’ясування її ролі у фінансовій системі держави, аналізу закономірностей у сфері 
формування податкових відносин  

Мета та цілі 
Полягає у формуванні та закріпленні у майбутніх фахівців з різних економічних профілів системних знань з концептуальних засад та 
організаційних аспектів побудови податкової системи держави на принципах її ефективного функціонування й забезпечення соціально-
економічного розвитку суспільства 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Результати навчання 

Демонструвати базові знання та вміння розкриття сутності категорій і процесів побудови податкової системи. Обґрунтовувати 
призначення та функції податкової системи у фінансовій системі держави. Усвідомлювати впровадження механізму перерозподілу 
доходів через бюджет і цільові фонди. Бути обізнаним у сфері нормативно-правового регулювання відносин щодо адміністрування 
податків і зборів в Україні. Визначати теоретичні аспекти та формулювати напрями податкової оптимізації 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити  «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Аналіз господарської діяльності підприємств», «Фінанси», «Статистика» 

Вимоги 
викладача 

Студенту необхідно відвідувати всі заняття відповідно до встановленого розкладу, не спізнюватися та бути готовим до кожного заняття. 
Дотримуватися етичних норм та правил поведінки. При підготовці до занять самостійно опрацьовувати навчальну літературу: основну та 
додаткову, на електронних носіях і в Інтернеті. У разі пропуску лекційних та/або практичних занять студент отримає додаткове завдання, 
яке готує самостійно, та усно захищає його у лектора. Відпрацьовувати практичні заняття - за наявності допуску викладача. Підсумковий 
контроль здійснюється виключно в присутності студента 



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Теоретичні основи оподаткування Практична 
робота 1 

Дослідити еволюцію податків. 
Проаналізувати концепції 
розвитку теорій податків. 
Розкрити сутність та види 
податків 
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Огляд літературних джерел щодо 
виникнення та становлення податків. 
Вивчення підходів до трактування 
податків, дослідження видів податків   
 

Лекція 2 Податкова система Практична 
робота 2 

Проаналізувати сутність та 
організаційне забезпечення 
функціонування податкової 
системи. Дослідити питання 
обліку платників податків 

Визначення поняття податкової 
системи, розкриття принципів її 
побудови та складових. Засвоєння 
організаційних аспектів та порядку 
обліку платників податків 

Лекція 3 Податкова політика в системі державного регулювання 
економіки 

Практична 
робота 3 

Дослідження сутності 
податкової політики в системі 
державного регулювання 
економіки. Аналіз стратегії, 
тактики податкової політики, 
оцінка її ефективності 

Огляд літературних джерел щодо 
визначення сутності податкової 
політики в системі державного 
регулювання економіки. Вивчення 
передумов підвищення її ефективності 

Лекція 4 Податковий механізм Практична 
робота 4 

Розкрити сутність поняття 
податкового механізму, 
проаналізувати його функції та 
надати характеристику його 
елементам 

Огляд економічної літератури щодо 
змісту поняття «податковий механізм», 
його функцій, структурних параметрів 
та елементного складу 

Лекція 5 Непрямі податки Практична 
робота 5 
 

Дослідження сутності та видів 
непрямих податків. Аналіз 
особливостей стягнення 
податку на додану вартість, 
акцизного податку і мита 

Вивчення поняття та видів непрямих 
податків. Зокрема, детальна 
характеристика ключових з них: 
податку на додану вартість, акцизного 
податку і мита  

Лекція 6 Загальнообов’язкове державне соціальне страхування Практична 
робота 6 

Аналіз побудови системи 
загальнообов’язкового 
соціального страхування. 
Платники ЄСВ, ставка та 
порядок нарахування, сплати 
й подання звітності 

Вивчення нормативної бази щодо 
загальнообов’язкового соціального 
страхування. Опрацювання питань, 
пов’язаних з розрахунком, обліком та 
сплатою ЄСВ  

Лекція 7 Основні види прямих податків в загальній структурі 
податкових надходжень 

Практична 
робота 7 

Дослідження основних 
прямих податків: податок на 
прибуток, податок на доходи 
фізичних осіб. Порядок їх 
нарахування та оподаткування 

Ознайомлення з поняттям та видами 
прямих податків і зборів. Детальна 
характеристика основних з них 

Лекція 8 Природно-ресурсні податки та платежі Практична Вивчення різних ресурсних Вивчення порядку оподаткування, 



робота 8 платежів, екологічного 
податку та інших ресурсних 
платежів: визначення 
платників, об’єктів 
оподаткування та ставок 

платників та особливостей звітування 
за рентними платежами, екологічним 
податком та іншими ресурсними 
платежами 

Лекція 9 Інші податки, збори та неподаткові платежі Практична 
робота 9 

Огляд видів місцевих податків 
і зборів, аналіз особливостей 
їх справляння. Розкриття 
сутності неподаткових 
платежів в структурі доходів 
бюджету України  

Огляд літератури з визначення й видів 
місцевих податків і зборів. Вивчення 
принципів та порядку їх стягнення 

Лекція 10 Спрощена система оподаткування Практична 
робота 10 

Дослідження особливостей та 
порядку застосування 
спрощеної системи 
оподаткування. Визначення 
доходів та їх складу для 
платників єдиного податку 

Вивчення передумов, ставок й 
особливостей обрання спрощеної 
системи оподаткування. Аналіз 
єдиного податку в Україні 

Лекція 11 Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків Практична 
робота 11 

Розкриття теоретичних 
аспектів податкової 
оптимізації. Дослідження 
способів ухилення від сплати 
податків та фінансово-
правового підґрунтя щодо 
юридичної відповідальності   

 

Ознайомлення з поняттям податкової 
оптимізації та організаційними 
питаннями, пов’язаними з ухиленням 
платників від сплати податків 

Лекція 12 Деякі питання функціонування податкової системи Практична 
робота 12 

Аналіз поняття «податкове 
навантаження», визначення 
його оптимального рівня. 
Дослідження організаційно-
законодавчого забезпечення 
усунення подвійного 
оподаткування 

 
Розкриття поняття «податкове 
навантаження» й пов’язаних з ним 
категорій. Аналіз передумов 
виникнення подвійного оподаткування 
та шляхи його усунення 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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1. Бечко П. К., Захарчук О. А. Основи оподаткування: навч. посібник. К.: Центр 
учбової літератури, 2009. 168 с. 
2. Податкова система України: навч. посібник. К.: Міністерство фінансів 
України, Національний університет державної податкової служби, 2011. 656 с. 
3. Колєсніченко, А. С. Використання поняття істотності в обліку, звітності, 
аудиті та оподаткуванні. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник 
наукових праць: Випуск 6(74). Ч. 3. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 
2019. с. 106-112. 
4. Проскура К. П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: 
ефективність та напрями модернізації: Монографія. К.: ТОВ «Емкон», 2014. 
376 с. 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЗАЛІКУ  
Критерії, що лежать в основі періодизації становлення та розвитку податків. Ключові риси, властиві сучасним податковим системам країн світу. Охарактеризуйте історичні етапи 
становлення та розвитку служби контролю за оподаткуванням.  Дайте визначення податкової системи. Перелічіть принципи, на яких ґрунтується податкове законодавство України. Назвіть 
загальнодержавні податки. Функції податкових органів. Назвіть методи державного регулювання економіки. Дайте визначення податкової політики, назвіть її мету, 
завдання та методи. Назвіть принципи формування сучасної податкової політики та охарактеризуйте їх. Розкрийте, у чому полягає дискусійність поняття «податковий 
механізм». Назвіть основні елементи та функції податкового механізму. Висвітліть особливості податкового регулювання як елементу податкового механізму. Переваги та 
недоліки ПДВ. Назвіть, які операції не є об’єктом оподаткування ПДВ. Сформулюйте, що є об’єктом оподаткування акцизним податком. Дайте визначення мита. В чому 
полягають сутність і призначення податку на прибуток. Об’єкти оподаткування податком на прибуток. Платники ПДФО, визначення об’єкту оподаткування. 
Охарактеризуйте механізм сплати військового збору. Сформулюйте призначення та порядок обліку єдиного соціального внеску. В чому полягає сутність місцевих податків 
і зборів, їх склад. Назвіть принципи місцевого оподаткування. Охарактеризуйте групи платників єдиного податку. Наведіть структуру природно-ресурсних платежів. 
Платники, ставка та порядок обчислення екологічного податку. Способи законного зменшення податкових платежів. Наведіть приклад податкової оптимізації. Дайте 
визначення поняттю «ухилення від сплати податків». Визначте сутність податкового навантаження на макро- та мікрорівні. Назвіть показники для визначення 
податкового навантаження на рівні підприємства і держави. Окресліть ключові проблеми податкової системи України 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  
Лекційні та практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійним обладнанням для презентації лекцій, магнітною дошкою для маркера 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 

модульної роботи: 60 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 30 % семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 10 % семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  
Студент має дотримуватися Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. 
При виникненні конфліктних ситуацій вони мають відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту необхідно звертатись до завідувача кафедри 
економічного аналізу та обліку 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


