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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програмою передбачено перелік розділів і тем курсу “Податкова 
система України”, що входить до освітньо-професійної програми під-
готовки фахівців напряму “Економіка і підприємництво”.

Мета  вивчення  курсу  —  засвоїти  основи  податкової  системи  та 
здійснення податкової політики України; загальної теорії оподатку-
вання;  термінології  оподаткування;  класифікації  податків,  а  також 
основні  принципи  побудови  систем  оподаткування;  види  прямих  і 
непрямих податків, ресурсних платежів, місцевих податків,  зборів  і 
неподаткових надходжень у бюджет.

Завдання курсу:
  •  засвоєння сутності та видів податків;
  •  засвоєння механізму оподаткування;
  •  формування  навичок  податкової  роботи  щодо  правильності 

розрахування, повноти і своєчасності перерахування податків у 
бюджет.

Предмет  навчальної  дисципліни:  чинна  система  оподаткування  в 
Україні, особливості податкової політики держави та суб’єктів госпо-
дарювання в умовах переходу до ринкової економіки; податки, збори, 
інші обов’язкові платежі з юридичних і фізичних осіб та особливості 
їх сплати до бюджетів згідно з чинним законодавством України.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
  •  основні функції податків, етапи генезису податків, термінологію 

оподаткування, класифікацію податків за різними ознаками;
  •  визначення  та  сутність  податку,  податкової  системи,  їх  роль  і 

місце у процесі формування дохідної частини бюджету України; 
принципи оподаткування та податкової системи держави; особ-
ливості податкової системи України; види податків та зборів, що 
існують в Україні;

  •  законодавчу та нормативну базу, яка регулює питання податко-
вої системи в Україні;

  •  систему оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні;
  •  особливості методики обчислення та сплати різних форм і видів 

податкових платежів до бюджетів різних рівнів згідно з вимога-
ми чинного податкового законодавства.

У процесі вивчення предмета необхідно формувати вміння творчо 
і діалектично оцінювати суспільні явища, що відбуваються в умовах 
ринкової економіки, вміння працювати  із законодавчим та  інструк-
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тивним матеріалами, науковими та навчальними літературними дже-
релами.

При вивченні матеріалу курсу використовуються різні форми за-
нять:  лекції,  семінари,  практичні  заняття  із  застосуванням  ділових 
ігор, проблемних ситуацій, із використанням практичних матеріалів 
місцевих  органів  державної  податкової  служби,  технічних  засобів, 
бланкового та інструктивного матеріалу.

Курс  “Податкова  система”  тісно  пов’язаний  з  такими  дисциплі-
нами:  “Фінанси”,  “Бюджетна  система  України”,  “Основи  економіч-
них теорій”, “Економічна історія”, “Фінансове право” “Казначейська 
справа”, “Податковий менеджмент” та ін.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА” 

№  
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Теоретичні засади оподаткування

1 Економічна сутність та функції податків

2 Класифікація податків

3 Податкова система і податкова політика

� Ухиляння від сплати податків та їх перекладання

5 Становлення і розвиток вітчизняної податкової системи

Змістовий модуль ІІ. Характеристика податків за їх видами

6 Податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок з 
громадян)

7 Податок на прибуток підприємств

8 Оподаткування майна та землі

9 Непряме оподаткування

10 Інші платежі та доходи бюджетів

Разом годин: 108
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 ЗМІСТ  
дисципліни 

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА” 

Змістовий модуль І. Теоретичні засади оподаткування

Тема 1. Економічна сутність і функції податків
Податки як економічна, фінансова категорія. Специфічні ознаки 

податків, їх характеристика. Податки — головне джерело надходжень 
до бюджетної системи. Форми організації податкових відносин. Виз-
начення податків, зборів, обов’язкових відрахувань.

Функції  податків  як  прояв  їх  сутності.  Фіскальна  і  регулююча 
функції податків, їх зміст.

Об’єктивна  необхідність  податків.  Умови  і  причини  функціону-
вання податків. Роль держави у виникненні, розвитку та використан-
ні податків.

Значення податків. Роль податків у перерозподілі національного 
доходу. Об’єктивні та суб’єктивні передумови виникнення податків. 
Якісна характеристика податкових методів регулювання економіки.

Теоретичні концепції податків. 
Література [І — 1; 2; �; ІІ — 1�; 29; �1; 52]

Тема 2. Класифікація податків
Основні види податків, що застосовуються на території України. 

Загальнодержавні податки та їх місце в механізмі регулювання мак-
роекономічних пропорцій.

Місцеві податки та обов’язкові платежі. Пряме та непряме оподат-
кування. Види прямого оподаткування та його роль у системі фінан-
сового регулювання.

Види непрямих податків, їх переваги та недоліки. Проблеми спів-
відношення прямих і непрямих податків.

Поділ податків за платниками.
Тенденції у структурі оподаткування.

Література [І — 2; 3; ІІ — 1�; �1; 51; 52]

Тема 3. Податкова система і податкова політика
Поняття  податкової  системи.  Основні  терміни,  що  викорис-

товуються при оподаткуванні. Об’єкти, джерела, одиниці оподатку-
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вання. Ставка податку. Податкові пільги та санкції. Принципи побу-
дови податкової системи. 

Податкова політика як складова фінансової політики. Залежність 
податкової політики від базисних відносин. Роль держави у форму-
ванні  та  реалізації  податкової  політики.  Взаємозв’язок  податкової 
політики і розвитку економіки.

Концепції податкової політики. Системність у побудові податко-
вої політики. Співвідношення прямих і непрямих податків.

Податки й інфляція. Взаємозв’язок цін і податків. Критерії якості 
податкової системи.

Сутність податкового механізму, його структура. Умови ефектив-
ності податкового механізму.

Податкове право, його значення в податковій політиці. Джерела 
податкового права. Податковий період. Податкове планування.

Література [І — 1–�; ІІ — 1�; �1; 51–53]

Тема 4. Ухиляння від сплати податків та їх перекладання
Види ухиляння від сплати податків. Легалізовані методи ухилян-

ня: штучне збільшення витрат виробництва, прискорена амортизація, 
пільгове оподаткування, вкладання коштів у цінні папери, благодій-
ницька діяльність та ін. Протизаконне приховування доходів. Межі 
ухиляння від сплати податків. Відповідальність платників за ухилян-
ня від оподаткування.

Сутність і напрями перекладання податків. Перекладання непря-
мих  податків.  Перекладання  прямих  податків.  Фактори  впливу  на 
процес і результати перекладання податків.

Ухиляння  від  сплати  податків  і  проблеми  подвійного  оподатку-
вання.  Особливості  оподаткування  у  сфері  міжнародного  бізнесу. 
Прояви  подвійного  оподаткування.  Поняття  повторного  оподатку-
вання.

Міжнародні податкові конвенції.
Література [І — 1; 2; �; ІІ — 29; 39; �1; 51; 52]

Тема 5. Становлення і розвиток вітчизняної податкової 
системи

Характеристика  податкової  системи  Росії  на  межі  ХІХ–ХХ  ст. 
Прямі  та  непрямі  податки  в  доходах  бюджету.  Податкова  політика 
тимчасового уряду.
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Заходи Радянської влади та їх значення для досягнення економіч-
них і політичних завдань першого етапу революції. Згортання грошо-
вих податків у роки “воєнного комунізму”. Натуральні податки та їх 
значення.

Податкова  політика  в  роки  непу:  загальна  характеристика,  цілі, 
значення.

Система оподаткування в повоєнні роки.
Відображення в податковій політиці адміністративно-командних 

методів управління. 
Об’єктивна  необхідність  переходу  від  неподаткових  до  податко-

вих форм взаємовідносин суб’єктів господарювання з державою в пе-
ріод становлення ринкових відносин.

Податкова політика України на сучасному етапі, її основні тенден-
ції, умови успішної реалізації, аналіз результатів.

Напрями податкової реформи, зміст і характеристика. Формуван-
ня законодавчої бази. Сучасні методи податкового регулювання со-
ціально-економічних процесів. 

Література [І –2–�; ІІ — 1�; �1; 51; 52]

Змістовий модуль ІІ. Характеристика податків за їх видами

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб (прибутковий 
податок з громадян)

Принципи побудови податку на доходи фізичних осіб. Елементи 
податку: суб’єкти та об’єкти оподаткування, предмет оподаткування, 
формування бази оподаткування, система ставок оподаткування, сис-
тема  пільг  з  податку.  Категорії  суб’єктів  та  об’єктів  оподаткування, 
режими оподаткування різних категорій.

Нормативно-правова  база,  що  регулює  питання  оподаткування 
доходів фізичних осіб. 

Особливості  визначення  об’єкта  оподаткування  та  формування 
бази оподаткування: суми виплат, що не включаються в сукупний річ-
ний оподатковуваний дохід; суми виплат, на які зменшується дохід з 
метою оподаткування. Ставки податку. Особливість визначення суми 
податкового окладу.

Особливості оподаткування доходів, одержаних не за місцем ос-
новної роботи та прирівняних до них доходів.
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Особливості  оподаткування  доходів,  одержаних  від  здійснення 
підприємницької діяльності без утворення юридичної особи (фізич-
них осіб — суб’єктів підприємницької діяльності). Форми сплати по-
датку за видами та формами підприємницької діяльності.

Особливості оподаткування доходів резидентів і нерезидентів Ук-
раїни.

Декларування  доходів  фізичних  осіб.  Категорії  платників,  зобо-
в’язаних декларувати власні доходи. Форми податкових декларацій 
в Україні, їх структура. Порядок заповнення та терміни подання де-
кларацій.

Податок на промисел, його призначення. Платники податку, поря-
док визначення суми податку та її сплати. 

Література [І — 1–3; ІІ — 6; 7; 1�; �1; 50–52]

Тема 7. Податок на прибуток підприємств
Поняття про дохід і прибуток та порядок їх обчислення. Корпора-

тивний  прибутковий  податок  як  основний  вид  особистого  прямого 
оподаткування юридичних осіб.

Роль і значення податку у формуванні доходів бюджетів, регулю-
ванні доходів підприємств різних форм власності. Склад платників 
податку.

Податок на прибуток підприємства: економічний зміст і сутність. 
Платники податку. Об’єкт оподаткування. Порядок обчислення опо-
датковуваного  прибутку.  Склад  валового  доходу,  скоригованого  ва-
лового  доходу.  Склад  валових  витрат  виробництва.  Амортизація  та 
амортизаційна політика підприємства.

Порядок  обчислення  оподатковуваного  прибутку  та  податку  на 
прибуток, складання декларації з податку на прибуток. Система ста-
вок податку і пільг. 

Оподаткування  окремих  категорій  платників  податку:  банківсь-
ких і страхових організацій, підприємств з іноземними інвестиціями 
та нерезидентів, неприбуткових організацій, відокремлених підрозді-
лів (філій).

Література [І — 1; 2; �; ІІ — 1�; �1; 50–5�]

Тема 8. Оподаткування майна та землі
Економічна сутність оподаткування землі в Україні. Нормативно-

правова база, що регулює земельні відносини в Україні. Земельний 
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кодекс  України.  Плата  за  землю  в  Україні  та  її  форми:  земельний 
податок та орендна плата. Суб’єкти та об’єкти оподаткування. Кла-
сифікація земельних ділянок з метою оподаткування. Предмет опо-
даткування. Система ставок земельного податку та їх диференціація 
залежно від класифікації землі та її кадастрової оцінки. Пільги з пла-
ти за землю.

Організація обліку суб’єктів оподаткування платою (податком) за 
землю. 

Податок на нерухоме майно. Податок із власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів. Економічна сутність 
оподаткування транспортних засобів в Україні. Нормативно-правова 
база, що регулює оподаткування власників транспортних засобів.

Суб’єкти  та  об’єкти  оподаткування.  Класифікація  об’єктів  опо-
даткування  відповідно  до  чинного  законодавства  України.  Система 
ставок податку. Алгоритм обчислення та сплати податку до бюджету. 
Пільги та порядок їх надання.

Література [І — 1; 3; �; ІІ — 7–10; �1; 51; 52]

Тема 9. Непряме оподаткування
Суть і значення непрямих податків. Частка непрямих податків у 

доходах державної системи. Платники і об’єкти непрямих податків. 
Визначення оподатковуваного обороту. Пільги при сплаті непрямих 
податків.  Порядок  обчислення  суми  податкових  платежів.  Форму-
вання цін з ПДВ і акцизним збором, складання розрахунків (деклара-
цій). Строки сплати в бюджет і звітність платників.

Порядок маркування алкогольних і тютюнових виробів марками 
акцизного збору. Перспективи розвитку акцизних платежів.

Економічна природа і значення податку на додану вартість у за-
безпеченні  дохідної  частини  бюджету.  Економічна  сутність  податку 
на додану вартість. 

Пільги з податку, порядок їх надання, ставки податку. Порядок об-
числення ПДВ і терміни сплати в бюджет: податкове зобов’язання та 
податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання.

Відшкодування  суми  податку.  Строки  відшкодування.  Особли-
вості та проблеми відшкодування ПДВ із бюджетів. Етапи визначен-
ня суми ПДВ.

Строки сплати ПДВ  і подання декларацій. Можливості  застосу-
вання електронного методу подання ПДВ.
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Порядок  ведення  обліку  податку  та  складання  розрахункових  і 
відвантажувальних документів. Податковий облік ПДВ. Книги облі-
ку придбання та продажу товарів (робіт, послуг). Податкова наклад-
на.

Література [І — 2–�; ІІ — 5; 7; 1�–22; 29; �1; 50; 51]

Тема 10. Інші платежі та доходи бюджетів
Інші доходи бюджетів, їх види. Доходи від приватизації державно-

го майна. Благодійні внески до бюджету. Доходи від реалізації конфіс-
кованого, безгосподарного, майна, скарбів, що за правом спадковості 
переходять  до  держави.  Загальне  поняття  такого  майна,  його  види, 
порядок виявлення, обліку, оцінювання і реалізації. Збір на розвиток 
виноградарства,  садівництва  та  хмелярства.  Портовий,  консульта-
тивний збори, збір за використання радіочастотного ресурсу, збір за 
забруднення  навколишнього  середовища  та  інші  платежі  в  бюджет 
неподаткового характеру.

Література [І — 2–�; ІІ — 7; 1�; �1; �9–5�]

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
  1.  Класифікація податків та її ознаки.
  2.  Збори на формування цільових державних фондів.
  3.  Доходи,  які  не  включаються  до  складу  загального  або  річного 

оподатковуваного доходу.

Варіант 2
  1.  Повноваження органів державної податкової служби.
  2.  Поняття  валових  доходів,  валових  витрат  та  амортизаційних 

відрахувань.
  3.  Особливості нарахування та сплати єдиного податку.

Варіант 3
  1.  Необхідність  запровадження  спрощеної  системи  оподаткуван-

ня.
  2.  Загальна характеристика земельного та майнового оподаткуван-

ня.
  3.  Характеристика податку на додану вартість.
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Варіант 4
  1.  Значення податків у системі державних доходів.
  2.  Податковий кредит, соціальні податкові пільги.
  3.  Порядок нарахування та сплати податку за землю.

Варіант 5
  1.  Доходи,  які  не  включаються  до  складу  загального  або  річного 

оподатковуваного доходу.
  2.  Фіксований сільськогосподарський податок.
  3.  Збір на обов’язкове соціальне страхування.

Варіант 6
  1.  Сутність податку на прибуток підприємства.
  2.  Основи організації податкової служби України.
  3.  Ставка податку з доходів фізичних осіб та її еволюція.

Варіант 7
  1.  Земельний податок із земель сільськогосподарського призначен-

ня.
  2.  Види прямих і непрямих податків.
  3.  Податкова система та особливості її побудови.

Варіант 8
  1.  Податкова політика та її головні напрями.
  2.  Дохід фізичних осіб: порядок формування та оподаткування.
  3.  Акцизний збір: порядок і терміни сплати.

Варіант 9
  1.  Функції податків та їх характеристика.
  2.  Особливості стягнення податків на майно.
  3.  Державне мито: особливості нарахування та сплати.

Варіант 10
  1.  Податкова служба держави: структура та функції.
  2.  Елементи податку та їх характеристика.
  3.  Поняття  бази  оподаткування  при  оподаткуванні  прибутку  під-

приємства.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1.  Сутність та ознаки податків.
  2.  Тенденції розвитку прибуткового оподаткування в Україні.
  3.  Акцизний збір: характеристика та порядок стягнення.
  �.  Загальна характеристика майнового оподаткування.
  5.  Види прямих і непрямих податків, їх характеристика.
  6.  Збори на формування цільових державних фондів.
  7.  Земельний податок із земель сільськогосподарського призначен-

ня.
  8.  Значення та місце податків у соціально-економічному розвитку 

країни.
  9.  Необхідність  запровадження  спрощеної  системи  оподаткуван-

ня.
 10.  Сутність об’єкта оподаткування як елемента податку.
 11.  Методи побудови податкової системи, їх особливості в Україні. 
 12.  Об’єкти оподаткування ПДВ.
 13.  Збір на обов’язкове соціальне страхування.
 1�.  Основи організації податкової служби в Україні.
 15.  Класифікація податків, її ознаки.
 16.  Оподаткування фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку 

діяльність.
 17.  Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.
 18.  Особливості нарахування та сплати єдиного податку.
 19.  Законодавча  і  нормативна  база  оподаткування  прибутку  в  Ук-

раїні.
 20.  Особливості оподаткування ПДВ.
 21.  Принципи побудови податкової системи.
 22.  Склад загального місячного оподатковуваного доходу.
 23.  Порядок нарахування та сплати податку за землю.
 2�.  Склад неподаткових доходів бюджету, їх характеристика.
 25.  Порядок заповнення декларацій з ПДВ і податкової накладної.
 26.  Соціально-економічний зміст і призначення податків.
 27.  Терміни сплати акцизного збору та порядок його перерахування 

до бюджету.
 28.  Ухиляння від сплати податків: легальні та нелегальні методи.
 29.  Функції податків та їх характеристика.
 30.  Характеристика елементів оподаткування ПДВ: платники, став-

ки податку, об’єкт оподаткування.
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 31.  Особливості функціонування податкової системи в Україні.
 32.  Сутність перекладання податків.
 33.  Співвідношення прямих і непрямих податків у податковій сис-

темі України.
 3�.  Спільні та відмінні ознаки податків, відрахувань і платежів.
 35.  Податкова політика та її головні напрями.
 36.  Сутність податку на прибуток підприємства.
 37.  Поняття податку на доходи фізичних осіб.
 38.  Якісна характеристика непрямих податків. Державне мито.
 39.  Податок на промисел і фіксований податок. Особливості їх стяг-

нення.
 �0.  Якісна характеристика прямих податків. Податок на прибуток. 
 �1.  Податкова служба держави та її функції. 
 �2.  Податковий кредит і податкове зобов’язання при сплаті ПДВ.
 �3.  Загальнодержавні та місцеві податки.
 ��.  Фіксований сільськогосподарський податок.
 �5.  Загальна характеристика земельного оподаткування.
 �6.  Податки в системі державних доходів.
 �7.  Єдина ставка податку: 6 та 10 %. Перехід до єдиної ставки подат-

ку.
 �8.  Повноваження органів державної податкової служби.
 �9.  Елементи податку та їх характеристика. Податкові ставки.
 50.  Повторне та подвійне оподаткування, методи його уникнення.
 51.  Доходи,  які  не  включаються  до  складу  загального  або  річного 

оподатковуваного доходу.
 52.  Елементи плати за землю: суб’єкти, об’єкти оподаткування, став-

ки, пільги.
 53.  Формування доходу фізичних осіб та його оподаткування.
 5�.  Амортизаційні  відрахування  підприємства,  їх  вплив  на  визна-

чення оподатковуваного доходу.
 55.  Податок на додану вартість: характеристика та механізм стягнен-

ня.
 56.  Поняття  валових  доходів,  валових  витрат  та  амортизаційних 

відрахувань.
 57.  Сутність і завдання податку за землю.
 58.  Податковий кредит, соціальні податкові пільги.
 59.  Податкова політика України в сучасних умовах.
 60.  Податок з власників транспортних засобів.
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