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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Мета курсу — сформувати у студентів теоретичні знання щодо ос-
нов побудови податкової системи, принципів оподаткування, видів 
податків, організації податкової роботи, а також набути практичних 
навичок обчислення розмірів платежів до бюджету. 

Освітня мета — дати уявлення про зміст оподаткування, сучасний 
стан податкової системи в Україні та її вплив на розвиток суспільс-
тва.

Виховна мета — сформувати у студентів розуміння важливості 
надходжень коштів до бюджетної системи та їхню особисту відпові-
дальність як платників податків.

Практична мета досягається набуттям умінь обчислювати по-
даткові платежі, оцінювати вплив податків на економіку держави, 
розробляти пропозиції щодо вдосконалення податкової системи.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ПОдАТКОВА  СИСТЕМА”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми
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10

Змістовий модуль I. Податки: поняття, функції, види
Податкова система України
Податок на додану вартість
Акцизний збір. Мито
Податок на прибуток
Податок з доходів фізичних осіб
Майновий і земельний податки
Платежі за ресурси та послуги
Особливості оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва
Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)
Інші податки та збори

11
12

Змістовий модуль II. система оподаткування
Державна податкова служба
Порядок погашення зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами
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1�
14
15

Податковий менеджмент
Ухилення від оподаткування. Перекладання податків
Податкова політика в системі державного регулювання 
економіки

Разом годин: 162

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ПОдАТКОВА  СИСТЕМА”

Змістовий модуль I. Податки: поняття, функції, види

Тема 1. Податкова система України
Поняття податкової системи. Еволюція податкових систем.
Поняття податків. Функції податків. Фіскальна функція податків. 

Регулююча функція податків. Стимулююча функція податків. 
Принципи оподаткування.
Класифікація податків. Прямі та непрямі податки. Державні та 

місцеві податки.
Податкове право. Податкові правовідносини. Податковий закон. 

Юридичні та фізичні особи та особливості їх оподаткування. Поря-
док змін податкового законодавства.

Елементи податку: суб’єкт, об’єкт, джерело, одиниця оподаткуван-
ня, податкова ставка, податкова квота, податкові пільги. Види подат-
кових ставок. Пропорційні, прогресивні, регресивні ставки.

Література [1; 18; 21; 2�–26; �1; �2]

Тема 2. Податок на додану вартість
Непрямі податки, їх склад і характеристика. Сутність податку на 

додану вартість. Платники і ставки податку на додану вартість.
Пільги з податку на додану вартість. Порядок і методи обчислення 

податку на додану вартість.
Строки сплати податку на додану вартість. 
Порядок відшкодування податку на додану вартість.

Література [6; 14; 21; 2�; 24; �1]
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Тема 3. Акцизний збір. Мито 
Сутність акцизного збору. Платники акцизного збору. Об’єкти 

оподаткування. Поняття і перелік підакцизних товарів. Ставки ак-
цизного збору. Порядок включення акцизного збору в ціну товарів. 

Поняття мита.  Види мита. Платники мита. Ставки мита. Порядок 
сплати мита.

Література [6; 14; 21; 2�; 24; �1]

Тема 4. Податок на прибуток
Податок на прибуток підприємств у податковій системі України: 

сутність і значення. Платники податку на прибуток. 
Порядок визначення об’єкта оподаткування (оподаткованого при-

бутку). Визначення скоригованого валового доходу і валових витрат.
Ставки податку на прибуток. Чинний порядок обчислення та 

сплати податку на прибуток. Терміни сплати податку на прибуток. 
Пільги з податку на прибуток.

Література [10; 21; 2�; 24; �1]

Тема 5. Податок з доходів фізичних осіб
Реформування прибуткового податку в Україні. Податок з доходів 

фізичних осіб та його податкові елементи. Податковий агент. Подат-
ковий кредит. Податкові соціальні пільги.

Особливості оподаткування та сплати окремих видів доходів. 
Оподаткування спадщини. Оподаткування дивідендів. Оподаткуван-
ня операцій з продажу нерухомого майна.

Література [1�; 20; 24; �1]

Тема 6. Майновий і земельний податки
Майнове оподаткування: сутність і значення у сучасних умовах. 
Податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і 

механізмів, його платники.
Податок на нерухоме майно.
Земельний податок: поняття та податкові елементи. Плата за зем-

лі сільськогосподарського призначення. Плата за землі несільсько-
господарського призначення. 

Література [11; 12; 21; 24; �1]
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Тема 7. Платежі за ресурси 
Платежі за ресурси, їх склад і податкові елементи. Види платежів 

за ресурси, ставки, визначення платників.
Збір за спеціальне використання природних ресурсів.
Збір за забруднення навколишнього середовища
Зарубіжний досвід екологічного оподаткування.

Література [11; 12; 21; 24; �1]

Тема 8. Особливості оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва

Поняття суб’єктів малого підприємництва. Спрощена система 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. 

Єдиний податок та його податкові елементи. Фіксований податок 
та його податкові елементи.

Фіксований сільськогосподарський податок.
Література [4; 19; 24; �1]

Тема 9. Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі) 
Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі): сутність, склад і 

порядок встановлення.
Податок з реклами та його податкові елементи. Комунальний по-

даток.
Сутність і склад місцевих зборів (обов’язкових платежів). Подат-

кові елементи місцевих зборів. Права місцевих органів щодо місце-
вих зборів.

Література [2; 7–9; 16; 17; 2�; �1]

Тема 10. Інші податки та збори
Збори в цільові загальнодержавні фонди та їх податкові елементи. 

Реформування зборів на обов’язкове пенсійне та соціальне страху-
вання.

Включення в податкову систему гастрольної діяльності. 
Державне мито: сутність і види. Перелік операцій, з яких стягуєть-

ся державне мито, його ставки. Порядок сплати державного мита та 
його перерахування до бюджету.

Література [2; 7–9; 16; 17; 2�; �1]
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Змістовий модуль II. система оподаткування

Тема 11. державна податкова служба 
Система органів податкової служби в Україні, її завдання та функ-

ції. Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб податкової 
служби.

Правове забезпечення податкової роботи.
Правова регламентація встановлення податків. Вимоги до законо-

давчих та інструктивних документів, що регулюють оподаткування.
Облік платників податків. Єдиний банк даних юридичних осіб. 

Державний реєстр фізичних осіб-платників податків.
Основні правила і принципи проведення податкових перевірок.
Взаємодія державної податкової служби з іншими контролюючи-

ми органами.
Література [5; 15; 20; 21; �1]

Тема 12. Порядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими 
фондами

 Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та 
його вплив на систему оподаткування України.

Податкове повідомлення і податкові вимоги.
Джерела сплати податкових зобов’язань або податкового боргу 

платника податків. Податкова застава.
Визначення податкових зобов’язань за непрямими методами.

Література [5; 15; 20; 21; �1]

Тема 13. Податковий менеджмент
Податкове планування як пошук оптимальних варіантів здійснен-

ня  господарських операцій. Етапи податкового планування.
Способи мінімізації податків. Перенесення бази оподаткування. 

Зниження бази оподаткування. Мінімізація податку на додану вар-
тість. Мінімізація податку на прибуток.

Податкове планування з використанням податкових пільг.
Уникнення подвійного оподаткування у сфері міжнародного біз-

несу.
Література [10; 14; 15]
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Тема 14. Ухилення від оподаткування. Перекладання 
податків

Поняття та види ухилення від оподаткування. Приховування до-
ходів, інші види податкових зловживань.

Виявлення ухилення від податків. 
Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Штрафні санкції до порушників податкового законодавства.
Сутність і форми перекладання податків. Перекладання непрямих 

податків. Напрями і способи перекладання прямих податків. Факто-
ри, що впливають на процес і результати перекладання податків.

Ухилення від податків у сфері міжнародного бізнесу. 
Література [20; 22; 25; 26]

Тема 15. Податкова політика в система державного 
регулювання економіки

Податкова політика в системі державного регулювання економі-
ки. Цілі податкової політики. Залежність між ставками оподаткуван-
ня і надходженнями до бюджетної системи. Крива Лафера.

Методи податкової політики.
Тіньова економіка: причини і наслідки.
Досвід податкового регулювання розвинених країн.
Особливості податкової політики в умовах реформування еконо-

мічних відносин.
Література [�; 26–29; �1; ��]

ВКАЗІВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОї  рОбОТИ

При виконанні письмової контрольної роботи треба дотримувати-
ся таких правил:

• зазначити варіант контрольної роботи, переписати умови зав-
дань;

• подати розв’язок задач з детальними розрахунками і короткими 
поясненнями;

• зробити висновки; 
• навести список використаної літератури.
Варіант контрольної роботи студент визначає за першою літерою 

свого прізвища (див. таблицю). 
Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не зарахо-

вується.
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Перша літера прізвища студента Варіант контрольної роботи

А–Б
В–Д
Е–Й
К–Л
М–Н
О–П
Р–С
Т–У
Ф–Ч
Ш–Я

1
2
�
4
5
6
7
8
9

10

ВАрІАНТИ  КОНТрОЛЬНИх  рОбІТ

Варіант 1
 1. Класифікація податків.
 2. Проблеми відшкодування податку на додану вартість.
 �. Сутність і склад місцевих зборів (обов’язкових платежів).
 4. Виявлення ухилення від податків. 
 5. Штрафні санкції до порушників податкового законодавства.
 6. Задача. Підприємством реалізовано продукції (за цінами вироб-

ника з ПДВ) на суму �00 тис. грн, у тому числі в оплату прийнято 
вексель на суму �0 тис. грн. Отримано дохід від продажу основних 
засобів у сумі 22 тис. грн, надходження від оперативного лізингу 
склали 18 тис. грн. Придбано товарно-матеріальних цінностей на 
суму 45 тис. грн. Визначити суму податку на додану вартість, що 
підлягає сплаті до бюджету.

Варіант 2 
 1. Поняття і функції податків. 
 2. Реформування прибуткового податку в Україні. 
 �. Земельний податок: поняття та податкові елементи.
 4. Облік платників податків. 
 5. Поняття та види ухилення від оподаткування. 
 6. Задача. Митна вартість товару (відповідно до митної декларації) 

80 дол. США. Курс Національного банку України 5,5 грн за 1 дол. 
США. Митні та комісійні збори склали 40 грн. Ставка ввізного 
мита 20 %. Ставка акцизного збору 50 %. Визначити суму акциз-
ного збору.
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Варіант 3
 1. Мито: поняття і види. 
 2. Чинний порядок обчислення та сплати податку на прибуток.
 �. Реформування зборів на обов’язкове пенсійне та соціальне стра-

хування.
 4. Система органів податкової служби в Україні, її завдання та функ-

ції.
 5. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
 6. Задача. Визначити податок на прибуток підприємства за таких 

умов:

Показник

Квартал

Валовий 
дохід, 

тис. грн.

Валові 
витрати, 
тис. грн.

Амортизаційні 
відрахування, 

тис. грн.

Оподатковува- 
ний прибуток, 

тис. грн.

Податок 
на 

прибуток, 
тис. грн.

І квартал 
звітного року 200 100 �0

ІІ квартал 
звітного року 80 160 20

ІІІ квартал 
звітного року 120 120 15

ІV квартал 
звітного року 150 120 5

Разом за 
звітний рік 550 500 70

І квартал 
наступного 
року 200 90 �0

Варіант 4
 1. Поняття податкової системи. 
 2. Види податкових ставок. 
 �. Підакцизні товари та акцизний збір. 
 4. Місцеві податки: сутність, склад і порядок встановлення.
 5. Взаємодія державної податкової служби з іншими контролюючи-

ми органами.
 6. Задача. Оплата за навчання у вищому навчальному закладі скла-

ла за рік 7000 грн, а річна сума заробітної плати батька студента — 
12000 тис. грн. Відрахування до Пенсійного фонду і до фондів 
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державного соціального страхування склали �60 грн. Розрахува-
ти суму податкового кредиту на навчання і суму коштів, що під-
лягає поверненню платникові податків.

Варіант 5
 1. Принципи оподаткування.
 2. Порядок і методи обчислення податку на додану вартість.
 �. Платежі за ресурси, їх склад і податкові елементи. 
 4. Державне мито: сутність і види.
 5. Особливості податкової політики в умовах реформування еконо-

мічних відносин.
 6. Задача. За звітний період підприємство відвантажило продукції 

(з ПДВ) на суму �6 тис. грн, отримало авансовий платіж від по-
купця (з ПДВ) на суму 4500 грн, перерахувало постачальникам 
авансовий платіж за сировину (з ПДВ) на суму 10800 грн, отри-
мало від постачальників матеріалів для виробництва (з ПДВ) 
на суму 4800 грн. Сума амортизаційних відрахувань за звітний 
період склала 5000 грн. Розрахувати суму податку на прибуток і 
суму податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюдже-
ту.

Варіант 6
 1. Податкове право. Податкові правовідносини. Податковий закон. 

Порядок змін податкового законодавства.
 2. Непрямі податки, їх склад і характеристика.
 �. Порядок визначення оподаткового прибутку. Визначення скори-

гованого валового доходу і валових витрат.
 4. Фіксований сільськогосподарський податок.
 5. Збори в цільові загальнодержавні фонди.
 6. Задача. Підприємство виготовляє і реалізує миючий засіб. Собі-

вартість — 24 грн за 1 кг. Норма рентабельності — 10 %. Вартість 
сировини та палива без ПДВ — 8 грн. За звітний період було ре-
алізовано 4 т миючого засобу. Розрахувати суму податку на дода-
ну вартість, що підлягає сплаті до бюджету.

Варіант 7
 1. Юридичні та фізичні особи й особливості їх оподаткування.
 2. Особливості оподаткування та сплати окремих видів доходів.
 �. Єдиний податок та його податкові елементи.
 4. Сутність і склад місцевих зборів (обов’язкових платежів).
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 5. Способи мінімізації податків.
 6. Задача. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

знаходяться за межами населеного пункту і використовуються 
для виробництва сільськогосподарської продукції. Площа діля-
нок: пасовища — 7,6 га (грошова оцінка 1 га �000 грн), фруктовий 
сад — 10 га (грошова оцінка 1 га 1800 грн). Розрахувати суму по-
датку на землю.

Варіант 8
 1. Елементи податку.
 2. Чинний порядок обчислення та сплати податку на прибуток.
 �. Майнове оподаткування: сутність і значення у сучасних умовах.
 4. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємства.
 5. Сутність і форми перекладання податків.
 6. Задача. Підприємство використовує такі транспортні засоби: 

пасажирський автомобіль (на 26 осіб), об’єм циліндра двигуна — 
6200 см�; вантажний автомобіль, об’єм двигуна 8�00 см� вартіс-
тю 60 тис. грн; вантажний автомобіль об’ємом циліндра двигуна 
10�00 см�, вартістю 120 тис. Розрахувати податок із власників 
транспортних засобів, що має сплатити підприємство до бюдже-
ту.

Варіант 9
 1. Пільги з податку на додану вартість.
 2. Податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і 

механізмів, його платники.
 �. Фіксований податок та його податкові елементи.
 4. Джерела сплати податкових зобов’язань або податкового боргу 

платника податків.
 5. Сутність, причини та наслідки тіньової економіки.
 6. Задача. Середньоспискова чисельність штатних працівників 

становила: за червень — 9� працівника, липень — 101 працівник, 
серпень — 115 працівників. Розрахувати суму комунального по-
датку, яку підприємство має сплатити до місцевого бюджету.

Варіант 10
 1. Поняття податкової системи і податків.
 2. Податок на прибуток підприємств у податковій системі України: 

сутність і значення.



1�

 �. Податок з доходів фізичних осіб та його податкові елементи.
 4. Податок з реклами та його податкові елементи.
 5. Штрафні санкції до порушників податкового законодавства.
 6. Задача. Ціна реалізації продукції підприємством — 24 грн за оди-

ницю (у тому числі ПДВ). Норма рентабельності — 20 % . Закуп-
лена у постачальників сировина (без ПДВ) дорівнює 40 % собівар-
тості. За звітний період було реалізовано �000 одиниць продукції. 
Розрахувати суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті 
до бюджету.

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Поняття податкової системи.
 2. Еволюція податкових систем.
 �. Формування податкової системи України.
 4. Поняття і функції податків. 
 5. Принципи оподаткування.
 6. Класифікація податків. 
 7. Податкове право.
 8. Податкові правовідносини. 
 9. Податковий закон.
 10. Елементи податку.
 11. Види податкових ставок. 
 12. Непрямі податки: поняття та загальна характеристика. 
 1�. Види непрямих податків.
 14. Податок на додану вартість: сутність і податкові елементи.
 15. Платники і ставки податку на додану вартість.
 16. Порядок і методи обчислення податку на додану вартість.
 17. Проблеми відшкодування податку на додану вартість.
 18. Підакцизні товари та акцизний збір. 
 19. Мито: поняття і види мита.
 20. Платники мита. Ставки мита. Порядок сплати мита.
 21. Податок на прибуток підприємств в податковій системі України: 

сутність і значення. 
 22. Сутність і податкові елементи податку на прибуток.
 2�. Платники податку на прибуток. 
 24. Порядок визначення об’єкта оподаткування (оподаткованого 

прибутку).
 25. Визначення скоригованого валового доходу і валових витрат.
 26. Чинний порядок сплати податку на прибуток. 
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 27. Реформування прибуткового податку в Україні. 
 28. Податок з доходів фізичних осіб та його податкові елементи.
 29. Податковий кредит. Податкові соціальні пільги.
 �0. Особливості оподаткування та сплати окремих видів доходів.
 �1. Оподаткування спадщини. 
 �2. Оподаткування дивідендів. 
 ��. Податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і 

механізмів, його платники.
 �4. Податок на нерухоме майно.
 �5. Земельний податок: поняття та податкові елементи.
 �6. Плата за землі сільськогосподарського призначення. 
 �7. Плата за землі несільськогосподарського призначення. 
 �8. Платежі за ресурси, їх склад і податкові елементи. 
 �9. Види платежів за ресурси, ставки, визначення платників.
 40. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 
 41. Єдиний податок та його податкові елементи. 
 42. Фіксований податок та його податкові елементи. 
 4�. Фіксований сільськогосподарський податок.
 44. Збори в цільові загальнодержавні фонди та їх податкові елемен-

ти.
 45. Реформування зборів на обов’язкове пенсійне та соціальне стра-

хування.
 46. Державне мито: сутність і види. 
 47. Перелік операцій, з яких стягується державне мито, його ставки.
 48. Порядок сплати державного мита та його перерахування до бюд-

жету.
 49. Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі): сутність і склад. 
 50. Порядок встановлення місцевих податків.
 51. Податок з реклами та його податкові елементи.
 52. Комунальний податок.
 5�. Сутність і склад місцевих зборів (обов’язкових платежів).
 54. Податкові елементи місцевих зборів. 
 55. Порядок встановлення місцевих зборів (обов’язкових платежів).
 56. Права місцевих органів щодо місцевих зборів.
 57. Система органів податкової служби в Україні, її завдання та функ-

ції.
 58. Права та обов’язки посадових осіб податкової служби. 
 59. Відповідальність посадових осіб податкової служби.
 60. Правове забезпечення податкової роботи.
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 61. Правова регламентація встановлення податків.
 62. Облік платників податків. 
 6�. Державний реєстр фізичних осіб-платників податків.
 64. Основні правила і принципи проведення податкових перевірок.
 65. Взаємодія державної податкової служби з іншими контролюючи-

ми органами.
 66. Порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюд-

жетами та державними цільовими фондами. 
 67. Податкове повідомлення і податкові вимоги.
 68. Джерела сплати податкових зобов’язань або податкового боргу 

платника податків. 
 69. Податкова застава. 
 70. Податкове планування як пошук оптимальних варіантів здійс-

нення  господарських операцій.
 71. Етапи податкового планування.
 72. Способи мінімізації податків. Перенесення бази оподаткування. 

Зниження бази оподаткування. 
 7�. Мінімізація податку на додану вартість. 
 74. Мінімізація податку на прибуток.
 75. Податкове планування з використанням податкових пільг.
 76. Уникнення подвійного оподаткування у сфері міжнародного біз-

несу.
 77. Виявлення ухилення від податків. 
 78. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
 79. Штрафні санкції до порушників податкового законодавства.
 80. Сутність і форми перекладання сплати податків на споживачів.
 81. Фактори, що впливають на процес і результати перекладання по-

датків. 
 82. Перекладання непрямих податків.
 8�. Напрями і способи перекладання прямих податків.
 84. Податкова політика в системі державного регулювання економі-

ки.
 85. Цілі податкової політики. 
 86. Залежність між ставками оподаткування і надходженнями до 

бюджетної системи. Крива Лафера.
 87. Методи податкової політики.
 88. Тіньова економіка: причини і наслідки.
 89. Досвід податкового регулювання розвинених країн.
 90. Особливості податкової політики в умовах реформування еконо-

мічних відносин.
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