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Назва дисципліни Податкова система 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Форма контролю екзамен 

Викладач (-і) 

Цап Володимир Дмитрович, доц., к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/tsap-

volodimir-dmitrovich/ 

E-mail викладача 
volodymyr.tsap@tsatu.edu.ua 

 

1. Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 
 

Вивчення дисципліни дозволяєрозкрити основні аспекти податкової системи України, 

зокрема, теоретичні основи оподаткування, його законодавче та нормативне забезпечення, 

напрями діяльності Державної податкової служби, практичні аспекти нарахування всіх 

податків та зборів, єдиного соціального внеску, складання податкової звітності з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення. 

Веб-сайт курсу  

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=5068 

(доступ через особистий логін і пароль для навчально-інформаційного 

порталу ТДАТУ) 

2. Мета викладання дисципліни 

Формування базових знань щодо теорії і практики функціонування податкової системи з 

урахуванням сучаснихособливостей її розвитку у контекстісоціально-економічної 

трансформації та реформуванняумов ведення бізнесу. 

3. Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями дисципліни є: 

 вивчення нормативно-правової бази, що регламентує питання оподаткування; 

 вивчення сутності та функцій податкової системи,  

 засвоєння методика нарахування окремих податків та зборів, порядку їх сплати; 

 засвоєння порядку використання програмного забезпечення для формування податкової 

звітності 

4. Результати навчання – компетентності (з урахуванням softskills) 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

знання - теоретичні основи становлення і розвитку податкових систем, термінологія 

оподаткування; 

- норми основних нормативно правових актів з яких складається податкове 

законодавство; 

- види податків, ставки, порядок сплати зобов’язань до бюджетів всіх рівнів;   

- механізм нарахування зобов’язань зі сплати податків, подачі звітності та 

сплати податків та обов'язкових платежів, що входять до податкової системи 

України; 

- закономірності у сфері податкових відносин; 

уміння РН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади) 

РН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових  відносин 

РН18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність 

РН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення 

аналітичних звітів 

комунікація донесення до фахівців і нефахівців інформації про місце і значення 
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податкової системи в процесі формування фінансових відносин між 

учасниками фінансової системи країни 

soft skills здатність аналітично мислити, уміння оцінити ситуацію та забезпечити 

прийняття ефективних управлінських рішень 

Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними 

компетентностями: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної 

науки. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними 

та правовимиактами 

СК 7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних 

звітів 

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів 

5. Пререквізити 

Дисципліни, що передують 

вивченню даної дисципліни 

Економіка, Макроекономіка 

6. Постреквізити 

Дисципліни, які спираються 

на вивчення даної дисципліни 

Макроекономічна політика, Соціальна відповідальність, 

Звітність суб’єктів господарської діяльності 

7. Структура курсу 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість 

годин балів 

лк лаб. пр. СРС  

Змістовий модуль 1 «Основні положення податкової системи в Україні. Податки та 

збори з доходів фізичних осіб» 

1 

Лекція 1 Сутність та види податків 2 - - - - 

Лекція 2 

Облік платників податків. 

Адміністрування податків, 

зборів, платежів. 

2     

Практична 

робота 1,2 
Сутність та види податків - - 4 - 3 

Самостійна 

робота 1 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 12 2 

2 

Лекція 3 

Облік платників податків. 

Адміністрування податків, 

зборів, платежів. 

2 - - - - 

Практична 

робота 3,4 

Облік платників податків. 

Адміністрування податків, 

зборів, платежів. 

- - 4 - 3 

Самостійна 

робота 2 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 12 2 

3 
Лекція 4 

Податок на доходи фізичних 

осіб (ПДФО). Військовий 

збір. 

2 - - - - 

Лекція 5 Податок на доходи фізичних 2     
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осіб (ПДФО). Військовий 

збір. 

Практична 

робота 5-6 

Податок на доходи фізичних 

осіб (ПДФО). Військовий 

збір. 

- - 4 - 3 

Самостійна 

робота 3 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 12 2 

4 

Лекція 6 
Єдиний соціальний внесок 

(ЄСВ) 
2 - - - - 

Практична 

робота 7-8 

Єдиний соціальний внесок 

(ЄСВ) 
- - 4 - 3 

Самостійна 

робота 4 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 12 2 

5 

Лекція 7,8 Єдиний податок 4 - - - - 

Практична 

робота 9-10 
Єдиний податок - - 4 - 3 

Самостійна 

робота 5 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 12 2 

6,7 

Самостійна 

робота 6,7 

Підготовка до написання 

ПМК І 
– – – 10 – 

ПМК І 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль І 
– – – – 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 106 год. 16 - 20 70 35 

Змістовий модуль 2 «Система майнового та ресурсного оподаткування» 

8 

Лекція 9 
Податок на додану вартість 

(ПДВ) 
2 - - - - 

Практична 

робота 11 

Податок на додану вартість 

(ПДВ) 
- - 2 - 3 

Практична 

робота 12 

Податок на додану вартість 

(ПДВ) 
  2   

Самостійна 

робота 8 

Робота на навчально-

інформаційному порталі. 
- - - 12 2 

9 

Лекція 10 Акцизний податок 2 - - - - 

Лекція 11 
Податок на прибуток 

підприємств 
2     

Практична 

робота 13 
Акцизний податок - - 2 - 3 

Практична 

робота 14 

Податок на прибуток 

підприємств 
  2   

Самостійна 

робота 9 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 12 2 

10 

Лекція 12 Плата за землю 2 - - - - 

Практична 

робота 15-16 
Плата за землю - - 4 - 3 

Самостійна 

робота 10 

Робота на навчально-

інформаційному порталі. 
- - - 12 2 

11 

Лекція 13 Податок на майно 2 - - - - 

Лекція 14 
Екологічний податок. Плата 

за ренту. 
2     

Практична Податок на майно - - 2 - 3 



6 

 

робота 17 

Практична 

робота 18 

Екологічний податок. Плата 

за ренту. 
  2   

Самостійна 

робота 11 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 12 2 

12 

Лекція 15 Митні платежі 2 - -  - 

Практична 

робота 19-20 
Митні платежі - - 4  3 

Самостійна 

робота 12 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 12 2 

13,14 

Самостійна 

робота 13,14 

Підготовка до написання ПМК 

ІІ 
– – – 10 – 

ПМК ІІ 
Підсумковий контроль за 

модуль ІІ 
– – – – 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 104 год. 14 - 20 70 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 210 год. 30 – 40 140 100 

8. Методи та форми навчання 

Форми навчання:  

 за рівнем взаємодії здобувача вищої освіти з викладачем: індивідуальне, групове, 

колективне; 

 за місцем проведення занять: аудиторне, поза аудиторне  

Методи навчання: 

- за організацією пізнавальної діяльності: словесні (лекції, дискусії), наочні 

(презентації), практичні (вправи); 

- за видами занять: лекції (лекція-візуалізація, лекція – бесіда); практичні заняття 

(індивідуальні та групові вправи, тематична дискусія, робота в малих групах); 

- за мотивацією навчально-пізнавальної діяльності (ситуація звернення до життєвого 

досвіду студентів, заохочення); 

- за контролем ефективності навчально-пізнавальної діяльності (самоконтроль через 

виконання тестів на навчально-інформаційному порталі, індивідуальне опитування, 

фронтальне опитування, ПМК, екзамен); 

- за формою стимулювання пошукової та дослідницької діяльності (завдання щодо 

використання мережі Інтернет, групові та/або індивідуальні проекти, моделі різних 

форматів професійних ситуацій). 

9. Політика курсу 

 Відвідування занять є важливою складовою навчання. За пропуски занять без поважної 

причини здобувач вищої освіти буде не атестований з даної дисципліни. Усі пропущені 

заняття мають бути відпрацьовані.  

 Дозволяється вільне відвідування лекцій здобувачам за індивідуальним графіком 

навчання.  

 Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  

 Під час виконання письмових тестових завдань не допустимо порушення академічної 

доброчесності. 

 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до 

учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до 

обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу. 

10. Система оцінювання курсу 

Щотижнево – бали за роботу на практичних заняттях; в межах кожної теми – бали за 
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самостійну роботу; по завершенню змістового модуля – бали за ПМК; по завершенню 

семестру – бали за екзамен. Результати поточного та підсумково-модульного контролю 

формують узагальнену оцінку в балах за накопичувальним принципом 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 

оцінювання знань студентів ТДАТУ» за 100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання 

Практичні заняття Частка вірно виконаних завдань 

Самостійна робота 

(СРС) 

Студент опрацьовує питання, що призначені для самостійного 

вивчення і для контролю проходить тестування на НІПТДАТУ (дві 

спроби – середній результат) 

Підсумково-

модульний контроль 

(ПМК І, ІІ) 

Відбувається у вигляді тестових завдань та письмових робіт в кінці 

вивчення змістових модулів 

Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

 Повнота розкриття питання (вірні відповіді ) 

 Якість інформації 

 Самостійність  

 

11. Інформаційні ресурси та пакет дисципліні 

 

Рекомендована література 

1. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування" від 8 липня 2010 року N 2464-VI 

2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI (зі змінами та 

доповненнями). 

3. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К.: 

«Центр учбової літератури», 2017. – 416 с. 

4. Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко 

В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с. 

5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755 (зі змінами та доповненнями) 

6. Сенченко В. Б. Податкова система. Практикум. [текст] : навч. посіб. / В. Б. Сенченко – К. 

: «Центр учбової літератури», 2014. – 160 с. 

7. Податкова система: Навчальний посібник / С.В. Косторной, О.О. Яцух, В.Д. Цап [та ін.]; 

за ред. С.В. Косторного. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. – 196 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=5068 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Методичний кабінет кафедри фінансів, банківської справи та страхування. 

4. Internet: 

https://tax.gov.ua – Державна податкова служба України 

https://rada.gov.ua – Верховна Рада України 

 

 

 

  


