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Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – 1-й курс: 43 % (64 год / 150 год);

1.

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ

1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни "Податкова система" є вивчення студентами
наступних питань: сутність податків, їх роль в економіці, класифікація податків і специфіка
кожного з них.
Цілі викладання дисципліни "Податкова система": сформувати у студентів систему
знань про податки, їх суть, види, призначення; про податкову політику підприємства,
регіону, країни; про податкову систему України то податкові системи інших країн світу і т.д.
Основні задачі дисципліни: формування у студентів практичних навичок у виконанні
розрахунків податків; формування аналітичних здібностей з розробки податкової політики
підприємства та її оптимізації.
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:
ЗНАТИ:
1. на ознайомчо-орієнтовному рівні
основні поняття, принципи та наукові підходи до формування податкової системи ;
основні нормативні документи, які врегульовують систему оподаткування в Україні;
взаємозв’язок фінансової і бюджетної систем;
основні методи регулювання бюджету;
особливості формування бази оподаткування;
теорію податкової політики;
2. на понятійно-аналітичному рівні
методику основних бюджетоутворюючих загальнодержавних та місцевих податків та
зборів;
види та методи податкового планування ;
шляхи вдосконалення та загальні принципі реформування податкової системи;
ВМІТИ:
знаходити й аналізувати чинні законодавчі акти і консультаційні матеріали з питань
податкової політики ;
розраховувати суми податків, зборів та платежів;
аналізувати методи регулювання доходів та видатків бюджетів;
обирати економічно доцільний спосіб оподаткування альтернативними податками за
спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності;
кваліфіковано ставити та виконувати завдання з оптимізації (мінімізації)
оподаткування на підприємстві;
оцінювати специфіку адміністрування загальнодержавних та місцевих податків і
зборів;
обирати легальні способи мінімізації податкових платежів;
аналізувати динаміку надходжень до Зведеного бюджету України податкових
платежів за різні періоди;
давати порівняльну характеристику податковим системам в економічно розвинутих
державах світу й Україні;
1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі
Дисципліна "Податкова система" вивчається в комплексі з такими дисциплінами:
«Бюджетна система»,«Фінансовий аналіз» та іншими.

2. ПРОГРАМА
Заліковий кредит 1 (модульний цикл І) Основні положення оподаткування в Україні.
Прямі податки.
Тема 1. Основи побудови податкової системи
1.1. Поняття податкової системи. Основні принципи побудови та призначення податкової
системи. Наукові концепції оподаткування. Податкова політика, як засіб макроекономічного
регулювання економікою держави.
1.2. Податки, обов’язкові внески, та їх зміст. Функції податків. Класифікація податків.
1.3.Базові принципі оподаткування. Основні принципи функціонування податкової системи.
Тема 2. Теоретичні основи визначення податкового навантаження
2.1. Сутність понять «податкове навантаження», «ефективна ставка оподаткування».
2.2. Методики визначення податкового навантаження.
2.2.1. Методика Е. Мендози, А. Разіна, Л. Тезара.
2.2.2. Методика Д. Кері, Г. Чилінгиріана, Дж. Рабесона.
2.2.3. Методика фінансових експертів країн ЄС.
Тема 3. Загальні принципи податкової системи України.
3.1. Законодавча база податкової системи України.
3.2. Загальні принципи податкової системи України.
3.3. Особливості податкової системи України.
Тема 4. Порівняльний аналіз податкової системи України та закордонних країн.
4.1. Особливості побудови податкової системи закордонних країн
4.2. Порівняльний аналіз податкової системи України та закордонних країн.
Тема 5. Податок на доходи фізичних осіб. Військовий збір.
5. 1. Платники податку, об'єкт оподаткування
5. 2. База оподаткування: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
5.3. Податкова знижка. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.
5. 4. Ставки податку.
5.5. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету
5.6. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги.
5.7. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів.
5.8. Особи, відповідальні за утримання та сплату податку до бюджету.
5. 9. Оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та нерухомого майна.
5.10. Оподаткування спадщини.
5. 11. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження
господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
5.12. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну
професійну діяльність.
5.13. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації).
5.14. Сплата, декларування.
5.15. Військовий збір.
Тема 6. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
6.1 Об’єкт оподаткування, ставки внеску.
6. 2. Механізм справляння внеску.
6. 3. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) внеску до бюджету.
Тема 7. Податок на прибуток підприємств
7.1 Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки податку.
7. 2. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств.
7.3 Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.
7.4 Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
7.5 Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

7.6 Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
7. 7 Звільнення від оподаткування.
7.8. Звітні (податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації та строки сплати
податку.

Заліковий кредит 2 (модульний цикл ІІ) Непряме оподаткування. Реформування
податкової системи.
Тема 8. Податок на додану вартість
8.1 Платники податку. Об’єкт оподаткування.
8. 2. Місце постачання товарів та послуг.
8.3. Дата виникнення податкових зобов'язань
8.4. Порядок визначення бази оподаткування.
8.5. Розміри ставок податку. Види операцій, до яких застосовуються різні ставки податку.
Операції, що не є об'єктом оподаткування Операції, звільнені від оподаткування
8.6. Податковий кредит.
8.7. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до Державного бюджету України
або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки
проведення розрахунків.
8.8. Електронне адміністрування податку на додану вартість.
8.9. Податкова накладна.
8.10. Звітні (податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з
бюджетом
Тема 9. Акцизний податок
9.1 Платники податку, підакцизні товари, ставки податку.
9. 2. Механізм справляння податку (із застосуванням адвалорних ставок; специфічних ставок;
одночасно адвалорних та специфічних ставок).
9.3. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України
9.4. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України
9.5. Роздрібна торгівля підакцизними товарами
9.6. Порядок і строки сплати податку.
9.7. Акцизні склади.
Тема 10. Митні платежі
10.1 Митний Кодекс України. Платники податку, база, об’єкт оподаткування. Класифікація
митних платежів.
10.2. Визначення митної вартості товарів. УКЗЕД. Ставки мита. Механізм справляння митних
платежів.
10.3. Справляння акцизного податку та ПДВ при експортно-імпортних операціях.
10.4. Сплата, декларування й виконання податкових зобов’язань.
Тема 11. Екологічний податок. Плата за ренту
11.1 Екологічний податок ( платники податку, об'єкт та база оподаткування, порядок подання
податкової звітності та сплати податку)
11.2. Рентна плата (склад рентної плати, подання декларації і строки сплати рентної плати).
Тема 12. Місцеві податки і збори
12.1.Єдиний податок
12.2. Податок на майно.
12.2.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
12.2.2. Транспортний податок
12.2.3. Плата за землю.
12.3. Місцеві збори.
Тема. 13. Реформування податкової системи
13.1. Аналіз проведених податкових реформ.
13.1. Напрямки та шляхи реформування податкової системи України.

3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Самостійне
Загальний
Т е м а

обсяг,
годин

Лекції,

Практичні,

Лабораторні,

годин

Годин

годин

опрацювання
матеріалу
(СРС),
Годин

Індивід.
завдання
(РР),
годин
(із обсягу
СРС)

Модульний цикл І
Тема 1.
Основи побудови
податкової системи.

1

9

2

2

5

Тема 2.
Теоретичні основи
визначення
податкового
навантаження.
Тема 3 Загальні принципи
податкової системи України.

4

1

1

2

5

1

1

3

Тема 4. Порівняльний аналіз
податкової системи України та
закордонних країн.
Тема 5. Податок на доходи
фізичних осіб. Військовий збір

10

2

2

6

4

22

5

5

12

2

6

1

1

4

1

20

4

4

12

2

44

10

Тема 6. Єдиний соціальний
внесок (ЄСВ)
Тема 7. Податок на прибуток
підприємств.
Модульний контроль
Всього із залікового кредиту 1
Тема 8. Податок на додану
вартість
Тема 9. Акцизний податок

76

16
16
модульний цикл ІІ

0

20
12
10

4
2
2

4
2
2

12
8
6

3
2
2

Тема 11. Екологічний податок.
Плата за ренту

8

2

2

4

1

Тема 12. Місцеві податки і
збори

16

4

4

8

2

Тема
13.
Реформування
податкової системи.

8

2

2

4

74
150

16
32

16
32

Тема 10. Митні платежі

Модульний контроль
Всього із залікового кредиту 2
Всього з навчальної дисципліни

0
0

42
86

10
20

4.
Номер лекційного
заняття

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Обсяг лекційних
занять, годин

Тема лекції
Тема 1.
системи.

Основи побудови податкової

1

2

Посилання на основний
підручник (посібник)
[1]
[3, стор.6-27]
[4, стор.6-27]
[9]
[13]
[14,стор.3-4 ]

2

Тема 2. Теоретичні основи визначення
податкового навантаження.

1

[1]
[3,стор.28-61]
[4,стор.28-61]
[13]
[14,стор.5-8 ]

2

Тема 3. Загальні принципи податкової
системи України

1

[1]
[3,стор.34-38]
[4,стор.34-38]
[14,стор.9-10, 25-30]

3

Тема 4. Порівняльний аналіз податкової
системи України та закордонних країн.

2

4, 5, 6

Тема 5. Податок на доходи фізичних
осіб. Військовий збір

5

[3,стор.62-72]
[4,стор.62-72]
[5]
[8]
[14,стор.12-16]
[3,стор.118-177]
[4,стор.118-177]

6

Тема 6. Єдиний соціальний внесок

1

[6]

4

[1]
[2]
[3,стор.197-234]
[4,стор.197-234]

(ЄСВ)
7, 8

Тема
7.
Податок
підприємств.

на

прибуток

Всього за модульний цикл І

16

Тема 8. Податок на додану вартість

4

11

Тема 9. Акцизний податок

2

12

Тема 10. Митні платежі

2

13

Тема 11. Екологічний податок. Плата за
ренту

2

[1]
[2]

14, 15

Тема 12. Місцеві податки і збори

4

16

Тема 13. Реформування податкової
системи.

2

[1]
[2]
[3, стор.290--301]
[4, стор.290--301]
[1]
[3, стор.304-316]
[4, стор.304-316]
[10], [11], [12]

Всього за модульний цикл ІІ

16

Всього за 2 семестр

32

9, 10

[1]
[2]
[1]
[2]
[1]
[2]
[3,стор.238-256]
[4,стор.238-256]

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Номер
практичного
заняття

1

Тема практичного заняття
Тема 1. Основи побудови податкової системи.
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу.

Обсяг
практичних
занять, годин

2

Посилання на
основний підручник
(посібник)
[1]
[3, стор.6-27]
[4, стор.6-27]
[9],[13]
[14,стор.3-4 ]

2

Тема 2. Теоретичні основи визначення податкового
навантаження.
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу.

1

[1]
[3,стор.28-61]
[4,стор.28-61]
[13]
[14,стор.5-8 ]

2

Тема 3. Загальні принципи податкової системи
України
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу.

1

[1]
[3,стор.34-38]
[4,стор.34-38]
[14,стор.9-10, 25-30]

3

Тема 4. Порівняльний аналіз податкової системи
України та закордонних країн.
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу.

2

[3,стор.62-72]
[4,стор.62-72]
[5]
[8]
[14,стор.12-16]

Тема

5

4, 5, 6

6

7, 8

9, 10

11

12

13

14, 15

16

5. Податок на доходи фізичних осіб.
Військовий збір.
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу. Вирішуються
задачі.
Тема 6. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу. Вирішуються
задачі.
Тема 7. Податок на прибуток підприємств.
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу. Вирішуються
задачі.
Всього за модульний цикл І

[3,стор.118-177]
[4,стор.118-177]

1

[6]

4

[1]
[2]
[3,стор.197-234]
[4,стор.197-234]

16

Тема 8. Податок на додану вартість
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу. Вирішуються
задачі.
Тема 9. Акцизний податок
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу. Вирішуються
задачі.
Тема 10. Митні платежі
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу. Вирішуються
задачі.
Тема 11. Екологічний податок. Плата за ренту
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу. Вирішуються
задачі.
Тема 12. Місцеві податки і збори
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу. Вирішуються
задачі.
Тема 13. Реформування податкової системи.
Практичне заняття. Протягом заняття відбувається
обговорення лекційного матеріалу. Обговорюються
доповіді та дискусійні питання.
Всього за модульний цикл ІІ

16

Всього за 2 семестр

32

4
[1]
[2]
2
[1]
[2]
2

[1]
[2]
[3,стор.238-256]
[4,стор.238-256]

2
[1]
[2]
4

2

[1]
[2]
[3, стор.290--301]
[4, стор.290--301]
[1]
[3, стор.304-316]
[4, стор.304-316]
[10], [11], [12]

6.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1. Лекції (докладне викладення навчального матеріалу) із застосуванням
мультимедійного проектора, elearning-СумДУ
і використання студентами
роздрукованого конспекту; практичні заняття – робота за індивідуальними
завданнями під керівництвом викладача (вирішення багатоваріантних задач на основі
розрахунків на прикладі найпростіших завдань); самостійне опрацювання
навчального матеріалу із використанням конспекту лекцій та основної навчальної
літератури, робота із довідниками.
2. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, спостереження
за ходом виконання практичних робіт і співбесіда з проблемних питань, контроль
самостійного виконання індивідуальних завдань
7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульнорейтинговою системою (регламент додається).
9. ОБОВЯЗКОВІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ
Передбачається ОДЗ – завдання в методичних вказівках до дисципліни
8.
№
п/п

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Вид

Наявна
кількість
Примірн

Кодекс України

Електронний
ресурс

Коментар

1

Навчальний
посібник

3

Навчальний
посібник
Електронне
видання

1

Найменування учбово-методичної літератури
Основна література
Податковий Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Податкова система: практичні питання застосування норм Податкового
кодексу України [Текст] / За заг. ред. В.Ю. Захарченка. — К. :
Юрінком Інтер, 2011. — 368 с.
Податкова система України. Тренінг-курс [Текст] : навч. посіб.
/ О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М. Кокшарова та ін. ; За заг.
ред. О.М. Тимченко. — К. : ДННУ "Академія фінансового управління",
2012. — 656 с.
Гавриленко Н.В. Податкова система [Текст] : навч. посіб.
/ Н. В. Гавриленко. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 328 с.
Податкова система (+Авторизований доступ) / І.О. Лютий, Л.М.
Демиденко, М.В. Романюк та ін.; За ред. І.О. Лютого. — К. : ЦУЛ,
2009. — 456 с.
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" зі змінами від
02.03.2015. / Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
Додаткова література
Карлін М.І..Державні фінанси України (+Авторизований доступ)
[Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. — К. : Знання, 2008. — 348 с.
Карлін М.І.. Державні фінанси розвинутих країн [Текст] : навч. посіб.
/ М. І. Карлін. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 484 с.
Загородський В.С. Принципи функціонування податкової системи
ринкового типу / Загородський В.С. // Фінанси України, № 10, 2003. –
С. 92.
Гобзенко, Л. О. Зарубіжні фахівці про Податковий кодекс України
[Текст] / Л. О. Гобзенко // Економіка. Фінанси. Право. — 2010. — №
12. — С. 11-16.

Ел. версія

Закон України

Електронний
ресурс

Навчальний
посібник

17
+
Ел. версія
2

Навчальний
посібник
Періодика
Періодика

1

1

11

Єфименко, Т. І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху
реформування вітчизняної податкової системи [Текст] / Т. І. Єфименко
// Фінанси України. — 2010. — № 12. — С. 3-11.

Періодика

1

12

Періодика

1

13

Подмарьов, О. Ю. Податковий кодекс - перші кроки у системі
оподаткування прибутку підприємств [Текст] / О. Ю. Подмарьов
// Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 7. — С. 59-62.
Соколовська, А. М. Податкова система держави: теорія і практика
становлення [Текст] / А. М. Соколовська. — К. : Знання-Прес, 2004. —
454 с.
Конспекти лекцій

Навчальний
посібник

1

14

Кірсанова Т.О. Конспект лекцій з дисципліни ―Податкова система‖: для
студ.спец.»Фінанси» усіх форм навчання.Суми:СумДУ,2006.-30с.

Конспект
лекцій

127
+
Ел. версія

Метод. матеріал

47
+
Ел. версія

Метод. матеріал

47
+
Ел. версія

15

16

Методичні посібники
Кірсанова Т.О. та ін. Методичні вказівки для організації самостійної
роботи з дисципліни ―Податкова система‖: для студ. Напряму
«Економіка і підприємництво» спеціальності «Фінанси» денної і
заочної форм навчання та слухачів ФПФ.-Суми:СумДУ,2008.-29с.
Кірсанова Т.О. та ін. Методичні вказівки до виконання практичних
занять з дисципліни ―Податкова система‖: для студ. Напряму
«Економіка і підприємництво» спеціальності «Фінанси» денної і
заочної форм навчання та слухачів ФПФ.-Суми:СумДУ,2008.-38с.

Розробник програми

Зав. кафедри економіки та управління

проф., к.е.н., В.Л.Акуленко

к.е.н., І.В.Прожога

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОДАТКОВА СИСТЕМА"
1. Структура навчальної дисципліни:
- загальний обсяг -150 (86 +64) год. / 5 кредитів;
- лекції - 32 год./16 лекційних занять;
- практичні заняття - 32 год./16 практичних занять;
- СРС – 86 год.
- іспит (ДСК).
2. Організація навчального процесу:
- семестрів викладання - 1;
- модульних циклів - 2.
3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни:
R = 100 балів = Rмод.атест.+ RДСК= 60+40 (балів).
4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
а) Робота на аудиторних заняттях:
- лекції: 16 лк. х 0,3 бал/лк. = 4,8 балів;
- практичні заняття: 16 пр. х 0,3 бал / пр. = 4,8 бала.
б) Складання комплексних письмових модульних контролів - всього 32 балів
(один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного – 16 балів).
Модульний контроль складається із завдань різної складності.
в) Виконання та захист розрахункової роботи – 18,4 балів.
г) Додаткові бали. Додатково за рішенням викладача наприкінці семестру
студенту нараховуються заохочувальні бали за наступні види роботи: участь в
олімпіадах різних рівнів; участь у конференціях; наукові публікації; виконання
науково-методичних розробок тощо.
5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному
оцінюванні):
1-й модульний цикл: (8 лк (max 2,4 бала), 8 пр. занять (max 2,4 бал), модульний
контроль (max 16 балів)) ─ max 20,8 балів.
2-й модульний цикл: (8 лк (max 2,4 бала), 8 пр. занять (max 2,4 бал), модульний
контроль (max 16 балів), розрахункова робота ОДЗ (max 18,4 балів)) ─ max 39,2
балів.
6. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Семестрова атестація здійснюється на підставі модульних атестацій та з
обов’язковим заходом додаткового семестрового контролю (ДСК):
a) рейтингові бали шкали оцінювання з навчальної дисципліни розподіляються
між модульними атестаціями і ДСК: 60 балів і 40 балів (60% і 40% від максимальної
суми рейтингових балів з дисципліни). Захід ДСК проводиться в період
екзаменаційної сесії;
б) оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів
здійснюється за такою шкалою:

Оцінка ECTS

Оцінка за
національною
шкалою

Визначення

90-100

A

5 (відмінно)

Відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок

82-89

B

Сума балів
(R)

Вище середнього рівня з кількома
помилками

4 (добре)
74-81

C

В загальному правильна робота з
певною кількістю помилок

64-73

D

Непогано, але з незначною
кількістю недоліків

3 (задовільно)
60-63

E

Виконання задовольняє мінімальні
критерії

35-59

FX

Можливе повторне складання

0-34

F

Розробник програми

2 (незадовільно)

Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

проф., к.е.н., В.Л.Акуленко

