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Опис  навчальної дисципліни та інформація про розробника 

 

Назва навчальної 
дисципліни 

Податкова система 

Назва структурного 
підрозділу 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування  

Контактні дані 
розробників, які залучені 
до викладання 

Викладач: Дорошенко Ольга, к. е. н., доцент 
Контакти: 12 каб. (деканат факультету обліку та 
фінансів, 2-й поверх) 
e-mail: olga.doroshenko@pdaa.edu.ua 
тел. +380952297863,  
сторінка викладача: 
https://www.pdaa.edu.ua/people/doroshenko-olga-
oleksandrivna 

Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень 
Спеціальність 071 Облік і оподаткування 
Попередні умови для 
вивчення навчальної 
дисципліни 

дисципліни гуманітарного та фундаментально-
прикладного блоку 

 

Заплановані результати навчання:  
Мета вивчення навчальної дисципліни: вивчення фінансових відносин, 

пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості 

національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових 

ресурсів. 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та 

організаційних основ податкової системи та податкової політики, методики 

розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними 

особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності податкових органів. 

Компетентності: 

інтегральна: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під 

час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 

характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 

загальні (ЗК): 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

спеціальні (фахові) (СК): 

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства 



  

та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.  

Програмні результати навчання 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної 

і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.  

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України 

та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи 

оподаткування та формування звітності на підприємствах.  

Методи навчання:  

МН 1 Словесні методи (лекція); 

МН 2 Наочні методи (демонстрування, спостереження); 

МН 3 Практичні методи (практичні роботи, робота з навчально-методичною 

літературою); 

МСМ 2 Методи стимулювання і мотивації обов’язку й відповідальності; 

МНК 1 Методи усного контролю (усне опитування, обговорення теоретичних 

питань); 

МНК 2 Методи письмового контролю (контрольна робота, письмове виконання 

практичних завдань); 

МНІ 4 Комп’ютерні і мультимедійні методи (використання мультимедійних 

презентацій, дистанційне навчання). 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Сутність і види податків. Податкова система України.  

Тема 2. Податок на додану вартість.  

Тема 3. Акцизний податок.  

Тема 4. Мито.  

Тема 5. Податок на прибуток підприємств.  

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб.  

Тема 7. Спрощена система оподаткування суб’єктів підприємництва.  

Тема 8. Єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників.  

Тема 9. Рентні платежі.  

Тема 10. Майнове оподаткування.  

Тема 11. Місцеві та інші податки і збори.  

Тема 12. Податкові органи. Податкова політика України. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год 

Кількість кредитів 3 

Форма семестрового контролю залік  



  

Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни:  

 

Структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

ОО_б.д._2021 ОО_б.з._2021 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п с. р. л п с. р. 

Тема 1. Сутність і види податків. Податкова система 

України 
6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 2. Податок на додану вартість 10 2 2 6 10 2 - 8 

Тема 3. Акцизний податок 8 2 2 4 8 - - 8 

Тема 4. Мито 6 - - 6 6 - - 6 

Тема 5. Податок на прибуток підприємств 10 2 2 6 10 - 2 8 

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб 10 2 2 6 10 2 - 8 

Тема 7. Спрощена система оподаткування суб’єктів 

підприємництва 
8 2 2 4 8 - - 8 

Тема 8. Єдиний податок для сільськогосподарських 

товаровиробників 
8 2 2 4 8 - - 8 

Тема 9. Рентні платежі 6 - 2 4 6 - - 6 

Тема 10. Майнове оподаткування 6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 11. Місцеві та інші податки і збори 6 - - 6 6 - - 6 

Тема 12. Податкові органи. Податкова політика 

України 
6 - - 6 6 - - 6 

у т. ч. індивідуальні завдання (контрольна робота) - - - - 40 - - 40 

Усього годин  90 16 14 60 90 4 2 84 

 

  



  

Забезпечення тематикою дисципліни успішного опанування програмних 

результатів навчання для здобувачів вищої освіти (ОО_б.д_2021, ОО_б.з_2021) 

Теми занять 
Програмні результати навчання 

Разом 
ПР02 ПР03 ПР06 ПР07 

Тема 1. Сутність і види податків. 

Податкова система України 
+ + + + 4 

Тема 2. Податок на додану вартість + + + + 4 

Тема 3. Акцизний податок + + + + 4 

Тема 4. Мито + + + + 4 

Тема 5. Податок на прибуток 

підприємств 
+ + + + 4 

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб + + + + 4 

Тема 7. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів підприємництва 
+ + + + 4 

Тема 8. Єдиний податок для 

сільськогосподарських товаровиробників 
+ + + + 4 

Тема 9. Рентні платежі + + + + 4 

Тема 10. Майнове оподаткування + + + + 4 

Тема 11. Місцеві та інші податки і збори + + + + 4 

Тема 12. Податкові органи. Податкова 

політика України 
+ + + + 4 

Разом 12 12 12 12 48 

максимальний відсоток у підсумковій 

оцінці з навчальної дисципліни, % 
25 25 25 25 100 

мінімальний відсоток у підсумковій 

оцінці з навчальної дисципліни, % 
12 12 12 12 60 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання  

Програмні результати навчання 

Відсоток у 

підсумковій оцінці з 

навчальної 

дисципліни, % 

Пороговий рівень 

оцінок, балів 

макси-

мальний 

міні-

мальний 
ПР02. Розуміти місце і значення облікової, 
аналітичної, контрольної, податкової та статистичної 
систем в інформаційному забезпеченні користувачів 
обліково-аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 
відповідальності підприємств.  

25 25 15 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль 
і місце в господарській діяльності.  

25 25 15 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 
діяльності підприємств різних форм власності, 
організаційно-правових форм господарювання та 
видів економічної діяльності.  

25 25 15 

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і 
податкової систем України та враховувати їх 
особливості з метою організації обліку, вибору 
системи оподаткування та формування звітності на 
підприємствах.  

25 25 15 

Разом 100 100 60 



  

ПОЛІТИКА ВПЛИВУ НА ЗАСВОЄННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

Мета дисципліни: вивчення фінансових відносин, 

пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом 

частини вартості національного продукту з метою 

формування загальнодержавного фонду грошових 

ресурсів. 

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних та організаційних 

основ податкової системи та податкової політики, методики 

розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків 

юридичними та фізичними особами, альтернативних систем 

оподаткування, діяльності податкових органів.  

Компетентності Загальні (ЗК) Фахові (спеціальні) (ФК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

 

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування.  

Програмні результати навчання 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.  

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, 

вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.  
 



  

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни  

Денна форма навчання ОО_б.д._2021 

Назва теми 

Види навчальної роботи здобувачів вищої освіти 

Р
аз

о
м

  

опитування  

виконання 

вправ на 

практичних 

заняттях  

виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

(виконання 

практ.завд)1 

контрольна 

робота2 

Тема 1. Сутність і види податків. 

Податкова система України 
- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

- 

Тема 2. Податок на додану вартість 4 4 8 

Тема 3. Акцизний податок 4 4 8 

Тема 4. Мито - - - 

Тема 5. Податок на прибуток 

підприємств 
4 4 8 

Тема 6. Податок на доходи фізичних 

осіб 
4 4 8 

Тема 7. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів 

підприємництва 

4 4 8 

Тема 8. Єдиний податок для 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

4 4 8 

Тема 9. Рентні платежі 4 4 8 

Тема 10. Майнове оподаткування - - - 

Тема 11. Місцеві та інші податки і збори - - - 

Тема 12. Податкові органи. Податкова 

політика України 
- - - 

Виконання завдань самостійної роботи 

(практичних завдань)  (теми 2-11) 
- - 20 

Підсумкова контрольна робота  (теми 1-

12) 
- - - 24 

Разом 28 28 20 24 100 
 

1 протягом семестру здобувачі вищої освіти виконують завдання самостійної роботи по темах 2-11 

навчальної дисципліни (за кожну тему отримуючи максимум 2 бали, при цьому бали виставляються сумарно 

окремою позицією наприкінці семестру; 
2 протягом семестру передбачено написання однієї контрольної роботи (максимум 24 бали), при 

цьому бали виставляються окремою позицією наприкінці семестру. 

 



  

Заочна форма навчання ОО_б.з._2021 

Назва теми 

Види навчальної роботи здобувачів вищої освіти 

Р
аз

о
м

  

опитування  

виконання 

вправ на 

практичних 

заняттях  

виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

(виконання 

практ.завд)1 

виконання 

індивідуального 

завдання 

(контрольна 

робота)2 

Тема 1. Сутність і види податків. 

Податкова система України 
- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

- 

Тема 2. Податок на додану вартість - - - 

Тема 3. Акцизний податок - - - 

Тема 4. Мито - - - 

Тема 5. Податок на прибуток 

підприємств 
20 20 40 

Тема 6. Податок на доходи 

фізичних осіб 
- - - 

Тема 7. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів 

підприємництва 

- - - 

Тема 8. Єдиний податок для 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

- - - 

Тема 9. Рентні платежі - - - 

Тема 10. Майнове оподаткування - - - 

Тема 11. Місцеві та інші податки і 

збори 
- - - 

Тема 12. Податкові органи. 

Податкова політика України 
- - - 

Виконання завдань самостійної 

роботи (практичних завдань)  (теми 

2-11) 

- - 20 

Виконання індивідуального завдання 

контрольна робота   
- - - 40 

Разом 20 20 20 40 100 
 

  

1 протягом семестру здобувачі вищої освіти виконують завдання самостійної роботи по темах 1-11 

навчальної дисципліни (за кожну тему отримуючи максимум 2 бали, при цьому бали виставляються сумарно 

окремою позицією наприкінці семестру; 
2 протягом семестру (у міжсесійний період) передбачено виконання  індивідуального завдання 

(контрольної роботи, яка містить 2 теоретичні питання та 2 задачі) (максимум 40 балів), при цьому бали 

виставляються окремою позицією наприкінці семестру. 

 



  

Структура курсу та система оцінювання (денна форма навчання) 

 

  

Тема 1. Сутність і види податків. 

Податкова система України 

ПР02. Розуміти місце і значення 

облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств  

(пороговий рівень оцінок: 

- максимальний – 25 балів; 

- мінімальний – 15 балів) 

Опитування 

4 бали за теми 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

(загальна сума 28, але не 

менше 17 балів) 

Виконання вправ на 

практичних заняттях  

4 бали за теми 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

(загальна сума 28, але не 

менше 17 балів) 

 

Виконання завдань 

самостійної роботи  

2 бали за теми 2 - 11  

(загальна сума 20, але не 

менше 12 балів) 

Контрольна робота 

(2 теоретичних питання – 6 

балів за кожне, 2 задачі – 

6 балів за кожну 

(загальна сума 24 бали, але не 

менше 14 балів) 

Тема 2. Податок на додану 

вартість 

Тема 3. Акцизний податок 

Тема 5. Податок на прибуток 

підприємств 

Тема 6. Податок на доходи 

фізичних осіб 

Тема 7. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів 

підприємництва 

Тема 8. Єдиний податок для 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

Тема 9. Рентні платежі 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності 

(пороговий рівень оцінок: 

- максимальний – 25 балів; 

- мінімальний – 15 балів) 

ПР06. Розуміти особливості практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності 

підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної 

діяльності (пороговий рівень оцінок: 

- максимальний – 25 балів; 

- мінімальний – 15 балів) 

 
Тема 10. Майнове оподаткування 

Тема 11. Місцеві та інші податки і 

збори 

Тема 12. Податкові органи. 

Податкова політика України 

ПР07. Знати механізми функціонування 

бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою 

організації обліку, вибору системи 

оподаткування та формування звітності на 

підприємствах (пороговий рівень оцінок: 

- максимальний – 25 балів; 

- мінімальний – 15 балів) 

 

Тема 4. Мито 



  

 

Структура курсу та система оцінювання (заочна форма навчання) 

 

  

Тема 1. Сутність і види податків. 

Податкова система України 

ПР02. Розуміти місце і значення 

облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств  

(пороговий рівень оцінок: 

- максимальний – 25 балів; 

- мінімальний – 15 балів) 

Опитування 

20 балів за тему 5  

(загальна сума 20 балів, але не 

менше 12 балів) 

Виконання вправ на 

практичних заняттях  

20 балів за тему 5  

(загальна сума 20 балів, але не 

менше 12 балів) 

 

Виконання завдань 

самостійної роботи  

2 бали за теми 2 - 11  

(загальна сума 20 балів, але не 

менше 12 балів) 

Контрольна робота 

(2 теоретичних питання – 10 

балів за кожне, 2 задачі – 

10 балів за кожну 

(загальна сума 40 балів, але 

не менше 24 балів) 

Тема 2. Податок на додану 

вартість 

Тема 3. Акцизний податок 

Тема 5. Податок на прибуток 

підприємств 

Тема 6. Податок на доходи 

фізичних осіб 

Тема 7. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів 

підприємництва 

Тема 8. Єдиний податок для 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

Тема 9. Рентні платежі 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності 

(пороговий рівень оцінок: 

- максимальний – 25 балів; 

- мінімальний – 15 балів) 

ПР06. Розуміти особливості практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності 

підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної 

діяльності (пороговий рівень оцінок: 

- максимальний – 25 балів; 

- мінімальний – 15 балів) 

 
Тема 10. Майнове оподаткування 

Тема 11. Місцеві та інші податки і 

збори 

Тема 12. Податкові органи. 

Податкова політика України 

ПР07. Знати механізми функціонування 

бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою 

організації обліку, вибору системи 

оподаткування та формування звітності на 

підприємствах (пороговий рівень оцінок: 

- максимальний – 25 балів; 

- мінімальний – 15 балів) 

 

Тема 4. Мито 



  

Шкала оцінювання ЄКТС та 4-бальна шкала 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЄКТС 

Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

90 – 100 А 

зараховано 

82 – 89 В 

74 – 81 С 

64 – 73 D 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незараховано 

1 – 34 F 
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