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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Податкова система 

5. Тип дисципліни – професійної підготовки (обов’язкові 

навчальні дисципліни) 

6. Код дисципліни – ППО 17 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій 

10. Семестр – шостий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 4,0 / 120 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 56 

 % від загального обсягу – 46,7 

 лекційні заняття (годин) – 28 

 % від обсягу аудиторних годин – 50,0 

 семінарські заняття (годин) – 28 

 % від обсягу аудиторних годин – 50,0 

 самостійна робота (годин) – 64 

 % від загального обсягу – 53,3 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 4,0 
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 самостійної роботи – 4,6 

 3) заочна форма навчання:  не передбачена 

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ППО 3. Фінанси  

ППО 9. Економіка підприємства 

ППО 10 Фінансове право 

ППО 12. Фінанси підприємств 

ЗПО 11. Філософія 

 2) супутні дисципліни – ППО 16. Бухгалтерський облік                                

 3) наступні дисципліни – ППВ 9.1. Фінансова звітність підприємства 

ППВ 15.2. Оподаткування фінансових 

установ 

П3.  Практика з фаху 

А1. Атестація 

14. Мова вивчення дисципліни – українська 

    

2. Заплановані результати навчання 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання з податкової системи у практичних 

ситуаціях 

ЗК 6. Здатність  до проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій, груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 3. Здатність до діагностики стану фінансових систем, у т.ч. податкової та 

бюджетної системи 

СК 5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері фіскального 

регулювання 

СК 7. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність 

СК 8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи, страхування 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 4. Знати механізм функціонування державних фінансів, зокрема 

податкової, бюджетної систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи, страхування 

ПР 5. Володіти методичним інструментарієм діагностики фінансових систем, 

у т.ч. податкової та бюджетної системи 
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ПР 9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію 

ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

ПР 12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 

сфері  

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання з податкової системи для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і 

процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату з податкової системи; 

1.2) називати закони, що регулюють відносини, які виникають у сфері справляння податків і 

зборів в Україні; 

1.3) називати етапи розвитку системи оподаткування в Україні; 

1.4) називати особливості функціонування податкової системи в Україні на сучасному етапі; 

1.5) називати принципи податкової системи та податкової політики. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні 

наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть податкової 

системи; 

2.2) класифікувати податки за групами відповідно до сукупності подібних ознак; 

2.3) пояснювати суттєвість та специфіку практичних засад функціонування податкової 

системи в Україні; 

2.4) пояснювати порядок стягнення податків. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) працювати з законодавством та нормативними актами, 

3.2) знаходити відмінності між місцевими та державними податками та зборами; 

3.3) обчислювати суми податків та зборів відповідно до чинного законодавства; 

3.4) роз’яснювати та вирішувати дискусійні проблеми щодо питань оподаткування. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну 

структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, 

оцінювати значимість даних) 

4.1) порівнювати системи оподаткування різних країн світу; 

4.2) досліджувати розвиток вітчизняної системи оподаткування; 

4.3) аналізувати рівень оподаткування платників за різних умов функціонування; 

4.4) аналізувати нормативні акти з питань оподаткування. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати потребу подальшого реформування податкової системи України;  

5.2) аргументувати потребу стягнення (вдосконалення, зміни, скасування) податку; 

5.3) аргументувати застосування відповідної системи оподаткування виходячи зі специфіки 
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діяльності підприємства. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) робити висновок щодо ефективності діючої системи оподаткування; 

6.2) робити висновок щодо сум обчисленого податку. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності 

та альтернативності сучасної культури) 

7.1) визначати напрями самовдосконалення відповідно до вимог, які висуваються до 

сучасного фахівця; 

7.2) надавати пропозиції щодо удосконалення нормативних актів з питань оподаткування. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи податкової системи  

Сутність податкової теорії. Загальні теорії податків. Їх суть. Теорія обміну та її зміст. 

Атомістична теорія, її суть і засновники. Теорія податку як страхового платежу: сутність і 

походження. Класична теорія та її обґрунтування. Теорія насолоди та її зміст. Теорія жертви та 

теорія колективних потреб. Кейнсіанська теорія в регулюванні економіки. Неокласична теорія: 

теорія економіки пропозиції та теорія монетаризму. Неокейнсіанська теорія оподаткування. 

Приватні теорії оподаткування, їх сутність і особливості. Теорія перекладання податків, її 

зміст. Дискусійні питання перекладання податків. Теорія співвідношення прямого і непрямого 

оподаткування в податковій системі. Теорія єдиного податку у доктрині фізіократів. Дискусійні 

питання єдиного податку в податковій системі.  Теорія пропорційного та прогресивного 

оподаткування: сутність і характеристика. 

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних доходів. 

Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах ринкової економіки.  

Податкова система. Поняття податкової системи, вимоги до її побудови. Принципи 

побудови податкової системи. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової 

системи.  

Податкова політика: поняття та її напрямки. Основні принципи податкової політики. 

Податковий  механізм: сутність і застосування  у вирішенні економічних та соціальних проблем. 

Взаємозв’язок податкової політики з податковим механізмом і податковою  системою.  

Податкові системи інших держав: порівняльна характеристика. Структура податків. 

Розвиток  різних форм оподаткування в зарубіжних країнах. 

 
Тема 2. Сутність і види податків 

Економічна сутність податків. Генезис податків. Зародження держави і податків. 

Історичний розвиток форм оподаткування. Визначення податків. Їх ознаки як економічної 

категорії. Податки та інші форми платежів до бюджету. 

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової 

бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки та соціальної 

сфери.  

Елементи податку: платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка 

податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, 

строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. Методи побудови 

податкових ставок. Універсальні та диференційовані податкові ставки. Тверді і процентні ставки.  

Класифікація податків. Поділ податків по економічному змісту на прямі і непрямі. 

Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування. Класифікація податків 

залежно від способу їх стягнення.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#578#578
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#675#675
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#677#677
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#687#687
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#687#687
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#697#697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#726#726
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#714#714


 5 

Види прямих податків. Реальні податки. Особисті податки. Прибутковий податок як 

основний вид прямих податків. Переваги і недоліки прямих податків, проблем їх справляння. 

Регулюючий механізм окремих видів прямих податків. 

Види непрямих податків. Специфічні та універсальні акцизи, їх форми. Види і 

призначення мита. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі. 

 

Тема 3. Податок на прибуток підприємств 

Прибуткове оподаткування в системі податків підприємств. Загальна характеристика 

прибутку як об’єкта оподаткування. Бюджетне значення податку на прибуток підприємств. 

Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств. 

Платники і об’єкт оподаткування податком на прибуток. Ставки оподаткування податком 

на прибуток.  

Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. Різниці, які виникають при 

нарахуванні амортизації необоротних активів. Різниці, які виникають при формуванні резервів 

(забезпечень). Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій.  

Особливості оподаткування страховика. Різниці щодо операцій з продажу або іншого 

відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними 

активами, які оцінюються за справедливою вартістю. Особливості оподаткування нерезидентів. 

Звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств. 

 

Тема 4. Податок на доходи фізичних осіб 

Економічний зміст оподаткування доходів громадян. 

Платники податку на доходи фізичних осіб та об’єкт оподаткування. База оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб. Доходи, які не включаються до розрахунку загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу. Податкова знижка. Ставки податку на доходи 

фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи 

фізичних осіб до бюджету. Перерахунок податку на доходи фізичних осіб та податкові соціальні 

пільги. 

Військовий збір. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до 

бюджету. 

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів. Порядок 

оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна. Оподаткування доходу, 

отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, 

майна, майнових чи немайнових прав. 

Забезпечення виконання податкових зобов'язань. Оподаткування доходів, отриманих 

фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали 

спрощену систему оподаткування. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну 

об'єктів рухомого майна. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить 

незалежну професійну діяльність.  

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації). 

 

Тема 5. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток. Передумови введення 

податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої вартості, методи її обчислення. 

Платники та розміри ставок податку на додану вартість. Порядок реєстрації платників 

податку. Анулювання реєстрації платника податку. Визначення об'єкта оподаткування податком 

на додану вартість. Місце постачання товарів та послуг. Дата виникнення податкових зобов'язань. 

Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг. 

Особливості визначення бази оподаткування податком на додану вартість в разі 

постачання товарів/послуг в окремих випадках. Порядок визначення бази оподаткування для 

товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на 

митній території України. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
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Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. Операції, що не є об'єктом 

оподаткування. Операції, звільнені від оподаткування.  

Застосування податкового кредиту. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті 

(перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету 

України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків. Податкова накладна. 

Звітні (податкові) періоди для обчислення та сплати податку на додану вартість.  

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, 

а також рибальства. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, 

предметів колекціонування або антикваріату. 

Особливості ПДВ при здійсненні імпортних та експортних операцій. 

 

Тема 6. Акцизний податок 

Історія введення акцизного податку в Україні. Акцизний податок в системі інших 

непрямих податків.  

Платники акцизного податку. Об’єкти і база оподаткування акцизним податком. 

Підакцизні товари та ставки акцизного податку. 

Дата виникнення податкових зобов'язань. Порядок обчислення акцизного податку. 

Особливості обчислення акцизного податку з тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Порядок 

і строки сплати податку. Складення та подання декларації з акцизного податку. Контроль за 

сплатою акцизного податку. 

Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів. 

Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 

Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання. 

Здійснення контролю на акцизних складах. 

 

Тема 7. Екологічний податок 

Основи і мета встановлення екологічного податку.  

Платники екологічного податку. Об'єкт та база оподаткування екологічним податком.  

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти. Ставки 

податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах. Ставки 

податку за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів. 

Порядок обчислення екологічного податку. Порядок подання податкової звітності та 

сплати податку. 

Тема 8. Рентна плата  

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Платники 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Об’єкт 

оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин. 

Обчислення витрат платника рентної плати. Ставки рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин. Податкові зобов'язання з рентної плати за користування 

надрами.  

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин. 

Платники рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 

корисних копалин. Об'єкт оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не 
пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Ставки рентної плати за користування надрами в 

цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.  

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. 

Платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Ставки 

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Порядок нарахування 

податкових зобов’язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.  

Рентна плата за спеціальне використання води. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#370#370
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Платники рентної плати за спеціальне використання води. Об'єкт оподаткування рентною 

платою за спеціальне використання води. Ставки рентної плати за спеціальне використання води. 

Порядок нарахування податкових зобов'язань з рентної плати за спеціальне використання води. 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Платники та об’єкт оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових 

ресурсів. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Порядок 

нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів. Подання декларації і строки сплати рентної плати. 

Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної 

плати. 

Тема 9. Мито 

Мито в системі непрямих податків. Митна політика і її цілі. Термінологія митної справи: 

митна територія, митний контроль, види переміщення через митний кордон, митна декларація та 

декларанти. 

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення митної вартості. Два види 

митних ставок: тверді та процентні. Види процентних  ставок: преференційні, пільгові, повні. 

Пільги для юридичних і фізичних осіб. Порядок надання відстрочок у сплаті мита. 

Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів. Порядок 

перерахування мита до бюджету.  

 

Тема 10. Податок на майно 

Сутність податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки. Склад податку на 

майно. Платники, об’єкт та база оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Ставки податку. Податковий період.  

Порядок обчислення сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Порядок та строки сплати податку. 

Платники, об’єкт та база оподаткування транспортним податком. Порядок обчислення та 

сплати транспортного податку. Строки сплати транспортного податку. 

Плата за землю: загальна характеристика. Платники та об’єкт оподаткування земельним 

податком. База оподаткування земельним податком. 

Диференціація ставок в залежності від призначення земельних ділянок, їх 

місцезнаходження і якісних характеристик. Пільги щодо сплати транспортного податку. Земельні 

ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком. 

Особливості оподаткування платою за землю. Податковий період для плати за землю. 

Порядок обчислення та строки сплати плати за землю. 

Підстави для нарахування орендної плати за земельну ділянку. Платники, об’єкт орендної 

плати. Розмір орендної плати. Індексація нормативної грошової оцінки земель. 

 
Тема 11. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності 

Передумови запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в 

Україні. Еволюція єдиного податку в податковій системі України.   

Особливості спрощеної системи оподаткування. Групи платників єдиного податку. 

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку різних груп . Ставки 

єдиного податку. Базовий податковий (звітний) період. 

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Ведення обліку і складення 

звітності платниками єдиного податку. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з 

окремих податків і зборів платниками єдиного податку. 

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від 

спрощеної системи оподаткування. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників 

єдиного податку. 

Відповідальність платника єдиного податку. 
 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114014.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114014.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114014.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114014.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130657.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130657.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html
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Тема 12. Місцеві збори 

Сутність місцевих зборів. Теоретична відмінність місцевих зборів від податків. Роль 

органів місцевого самоврядування у встановленні місцевих зборів. Рішення місцевих рад про 

запровадження місцевих зборів та їх зміст. Порядок прийняття рішень місцевих рад про місцеві 

збори та особливості їх доведення до платників.  

Туристичний збір, його зміст і призначення. Нормативно-правове забезпечення 

туристичного збору. Облік платників туристичного збору. Особи не віднесені до платників збору. 

Податкові агенти та їх роль у забезпеченні надходжень до бюджету туристичного збору. Ставки 

туристичного збору та відмінності у їх величині в Україні. База справляння туристичного збору 

та порядок її визначення. Особливості справляння туристичного збору. Базовий податковий 

(звітний) період для збору. Податкова звітність із туристичного збору. Порядок сплати 

туристичного збору.  

Збір за місця для паркування транспортних засобів. Нормативно-правове забезпечення 

збору за місця для паркування транспортних засобів. Організація платного паркування 

транспортних засобів на майданчиках і спеціально відведених автостоянках. Особливості 

встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів. Платники збору. Вимоги до 

платників збору без статусу юридичної особи. Об’єкт оподаткування та база оподаткування: 

порядок їх визначення  при справлянні збору. Ставки збору та порядок їх встановлення. Базовий 

податковий (звітний) період для збору. Податкова звітність і строки її подання. Порядок 

обчислення та строки сплати збору. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Теоретичні основи 

податкової системи 

 

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Сутність і види податків  

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Податок на прибуток 

підприємств 

 

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Податок на доходи  

фізичних осіб 

 

13 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5. Податок на додану 

вартість 

 

13 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6. Акцизний податок 10 2 2 - - 6 - - - - - - 

7. Екологічний податок  

9 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

8. Рентна плата  

10 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

9. Мито 9 2 2 - - 5 - - - - - - 

10. Податок на майно  

10 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

11. Спрощена система 

оподаткування, обліку 

та звітності 

 

10 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

12. Місцеві збори 9 2 2 - - 5 - - - - - - 

 
Усього годин 

120 28 28 - - 64 - - - - - - 

 

 

4.2. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№  

з/п 

Назви тем Кiлькiсть годин 

Денна  форма Заочна форма 

1. Тема 1. Теоретичні основи податкової системи 2  

2. Тема 2. Сутність і види податків 2  

3. Тема 3. Податок на прибуток підприємств 2  

4. Тема 4. Податок на доходи  фізичних осіб 4  

5. Тема 5. Податок на додану вартість 4  

6. Тема 6. Акцизний податок 2  

7. Тема 7. Екологічний податок 2  

8. Тема 8. Рентна плата 2  

9. Тема 9. Мито 2  

10. Тема 10. Податок на майно 2  

11. Тема 11. Спрощена система оподаткування, обліку та 

звітності 

2  

12. Тема 12. Місцеві збори 2  

 Всього годин: 28  
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4.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

 

№  

з/п 

Назви та змiст завдань Кiлькiсть годин 

Денна  

форма 

Заочна 

форма 

1. Тема 1. Податкова система і податкова політика 5 - 

 

 

 

 

Завдання: 

1.Дослідити загальні та приватні теорії 

оподаткування, виокремити їх переваги та 

недоліки. 

2. Розкрити суть поняття «податкові системи 

інших держав» та надати їх  порівняльну 

характеристику. Скласти порівняльну 

таблицю України і інших країн за місцем в 

рейтингу Doing Business (для порівняння 

взяти 10 країн). 

3.Розглянути структуру податків. 

4.Дослідити розвиток різних форм 

оподаткування у зарубіжних країнах. 

5.З’ясувати, у чому проявляються 

особливості податкової політики в період 

формування ринкових відносин. 

  

2. Тема 2. Сутність і види податків 5 - 

 

 

Завдання: 

1.Дослідити історію  виникнення та 

еволюцію розвитку податків.  

2.Розглянути етапи зародження держави і 

податків та відобразити їх у запропонованій 

формі таблиці. 

3.Охарактеризувати історичний розвиток 

форм оподаткування. 

  

3. Тема 3. Податок на прибуток підприємств 5 - 

 

 

 

 

Завдання: 

1.Розглянути суть прибуткового 

оподаткування та його значення у системі 

податків підприємства. 

2. Надати загальну характеристику прибутку 

як об’єкта оподаткування  

3. Охарактеризувати пільги з податку на 

прибуток, види пільг, їх направленість та 

регулююче призначення. 

4.Вказати переваги та недоліки податку на 

прибуток. 

5.Означити випадки звільнення від 

оподаткування податком на прибуток 

підприємства. 

  

4. Тема 4. Податок на доходи  фізичних осіб 5 - 

 

 

 

 

 

 

Завдання: 

1. Розглянути систему оподаткування доходів 

фізичних осіб як форму індивідуального 

оподаткування. 

2. Пояснити особливості нарахування та 

оподаткування окремих видів доходів: 

- від підприємницької діяльності за наявності 

та відсутності прав юридичної особи; 

- операцій з продажу або обміну об’єктів 
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рухомого майна; 

- отриманих платником податку в результаті 

прийняття ним у спадщину чи дарунок 

коштів, майна. 

3.Надати інформацію про осіб, 

відповідальних за утримання (нарахування) 

та сплату податку до бюджету. 

5. Тема 5. Податок на додану вартість 5 - 

 

 

 

Завдання: 

1. Визначити основну роль, яку виконує 

податок на додану вартість у формуванні 

доходної частини бюджету 

2. Дослідити операції, що не є об’єктом 

оподаткування. 

3. Навести приклади видів операцій, що 

оподатковуються за нульовою ставкою. 

4. Розглянути особливості нарахування ПДВ 

при здійсненні імпортних та експортних 

операцій. 

  

6. Тема 6. Акцизний податок 6 - 

 

 

Завдання: 

1. Розглянути суть акцизного податку в 

системі інших непрямих податків та історію 

введення. 

2. Дослідити специфіку оподаткування 

акцизним податком алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів. 

  

7. Тема 7. Екологічний податок 5 - 

 

Завдання: 

1. Розкрити мету та основні положення  

щодо справляння  екологічного податку. 

2. Назвати особливості сплати екологічного 

податку платником при різних видах джерел 

забруднення. 

  

8. Тема 8. Рентна плата 6 - 

 

Завдання: 

1. Вказати особливості рентних платежів.  

2.Розглянути нарахування рентної плати за 

спеціальне використання води. 

  

9. Тема 9. Мито 5 - 

 

 

 

 

Завдання: 

1.Визначити роль мита як джерела доходів 

бюджету.  

2. Розглянути поняття «митна політика» та  її 

цілі. 

3. Надати трактування термінології митної 

справи: митна територія, митний контроль, 

митна вартість, види переміщення через 

митний кордон, митна декларація, 

декларанти ( у вигляді словника термінів). 

4. Дослідити пільги для юридичних і 

фізичних осіб щодо сплати мита. 

5. Звернути увагу на порядок надання 

відстрочок при сплаті мита. 

  

10. Тема 10. Податок на майно 6 - 

 1. Дослідити роль та значення майнового   
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Завдання: 

оподаткування. Надати характеристику його 

основних форм. 

2. Розкрити сутність та значення плати за 

землю. Вказати форми плати за землю 

 

11. Тема 11. Спрощена система оподаткування, обліку та 

звітності 

6 - 

 

Завдання: 

1.Розглянути та надати характеристику  

суб’єктів малого підприємництва. 

2. Дослідити особливості ведення обліку та 

складання звітності суб’єктами малого 

підприємництва. 

  

12. Тема 12. Місцеві збори 5 - 

 

Завдання: 

1. Розкрити сутність та принципи місцевого 

оподаткування. 

2. Пояснити порядок стягнення місцевих 

зборів 

  

 Всього годин: 64 - 

 

 

 

4.4. Iндивiдуальнi завдання 

 

4.4.1. Умови виконання завдань 

 

Індивідуальне науково - дослідне завдання (ІНДЗ) здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання за тематикою навчальної дисципліни «Податкова система » виконується у межах 

годин, відведених для самостійної роботи. 

Тема IНДЗ у формi наукової роботи обираєтъся здобувачем вищої освіти добровiльно i 

закріплюєтъся за ним науково – педагогічним працівником  на початку семестру. 

Пiдготовка IНДЗ у такiй формi передбачає: 

- пiдбiр та опрацювання лiтературних джерел за темою дослідження; 

- складання плану роботи (вступ, перше питання - розкриття теоретичних аспектiв 

проблеми, друге питания - аналiз фактичних та статистичних даних, висновки, список 

використаних джерел); 

- виклад основних iдей та пропозицiй авторiв; 

- презентацiя IНДЗ на семiнарських заняттях (виступ до 5 хвилин). 

 

4.4.2. Теми завдань 

 

4.4.2.1. Теми наукових робіт 

 

1. Сучасна світова та вітчизняна фінансова думка суті та функцій податків. 

2. Податкові системи давнього світу. 

3. Податки - частина національного доходу держави. 

4. Податки в системі фінансових категорій. 

5. Функції податків - це прояв їх сутності в дії. 

6. Функції податків - це спосіб вираження їх властивостей. 

7. Роль податків в соціальному житті підприємства. 

8. Роль податків у формуванні фінансових ресурсів держави. 

9. Еволюція податкових систем. 

10. Місцеві податки і збори, механізм стягування і порядок їх сплати. 

11. Науковий підхід до створення податкової системи. 
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12. Формування податкової системи України. 

13. Вплив принципу фіскальної ефективності на платників податків.  

14. Вплив принципу економічної ефективності на платників податків. 

15. Правові основи оподаткування юридичних та фізичних осіб в Україні. 

16.Правовідносини при стягуванні непрямих податків. 

17. Історія введення і становлення акцизного податку в Україні. 

18. Роль акцизного податку в доходах бюджету. 

19. Проблеми вдосконалення акцизного податку. 

20. Передумови введення ПДВ в Україні. 

21. Проблеми чинної системи оподаткування доданої вартості. 

22. Історія запровадження ПДВ в Україні. 

23. Мито в системі непрямих податків. 

24. Митна вартість та порядок її визначення. 

25. Порядок декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон 

України. 

26. Історія впровадження оподаткування громадян в Україні. 

27. Проблеми вдосконалення чинної системи прибуткового оподаткування доходів фізичних 

осіб. 

28. Недоліки чинної системи прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб.  

29. Загальна характеристика прибутку як об’єкта оподаткування. 

30. Прибуткове оподаткування підприємств у системі податків. 

31. Податок на прибуток як регулюючий чинник економічних процесів. 

32. Історія впровадження в Україні екологічного оподаткування. 

33. Необхідність запровадження екологічного оподаткування. 

34. Проблеми вдосконалення екологічного оподаткування в Україні. 

35. Рентна плата: загальна характеристика, переваги та недоліки. 

36. Проблеми вдосконалення механізму стягнення рентних платежів. 

37. Податок на додану вартість - чинник, який стримує розвиток виробництва. 

38. Податок на додану вартість - унікальний фіскальний інструмент розподілу ресурсів. 

39. Вплив ставок акцизного збору на імпортерів, споживачів і держав 

40. Плата за землю - прямий реальний податок на володіння і користування землею. 

41. Місце місцевих бюджетів у бюджетній системі України. 

42. Основні принципи визначення податків і зборів у місцеву систему. 

43. Історія впровадження в Україні пільгового оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 

44. Необхідність запровадження пільгового оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 

45.Проблеми вдосконалення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва. 

46. Роль місцевих податків у формуванні доходів бюджету. 

47. Порівняльна характеристика загальнодержавних і місцевих податків і зборів. 

48. Основні принципи визначення податків і зборів у місцеву систему. 

49. Оптимізація (мінімізація) оподатковування суб'єктів малого підприємництва. 

50. Кримінальна відповідальність за ухиляння від сплати податків, зборів, обов'язкових 

платежів. 
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5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

2) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

3) вирішення практичних ситуацій; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

 Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Структура 

екзаменаційного білету включає теоретичний та практичний блоки. 

 

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів здобувачам вищої освіти  за результатами навчання 

здійснюється відповідно до даної схеми. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
6.2. Обсяг балів, здобутих здобувачем вищої освіти під час лекцій з навчальної 

дисципліни «Податкова система», обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості 

відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з 

додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права.   
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З навчальної дисципліни «Податкова система» передбачено проведення 14 лекційних 

занять за денною формою навчання. 

Отже, здобувач вищої освіти може набрати під час лекцій таку кількість балів                     

(табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Розподіл балів здобутих здобувачами вищої освіти  під час лекцій з дисципліни 

«Податкова система» 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Денна 14 0,7 1,4 2,1 2,9 3,6 4,3 5,0 5,7 6,4 7,1 7,9 8,6 9,3 10,0 

 

6.3. З  навчальної дисципліни «Податкова система» передбачено проведення                            

14 семінарських занять за денною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

здобувачу вищої освіти до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість 

балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

6.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу здобувачів вищої освіти та виконання індивідуальних завдань, наведено в  

табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 

Розподіл балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни «Податкова система» 

№ 

з/п 
13 тем 

Номер теми 
Усього 

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну 

роботу 

1 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 14 

2.  

Максимальна 

кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

6 6 

 Усього балів  20 
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7. Рекомендовані джерела 

7.1. Нормативно-правові акти 

1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (із змінами).  URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/card2#Card. 

2. Господарський кодекс України: Кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.Верховна Рада 

України. Законодавство України. URL: http://zakon4 .rada .gov. ua/laws /show/436-15. 

3. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, затверджена наказом МФУ від 20.04.2015 р. № 449. 

4. Конституція (основний закон) України від 28.06.1996 р. // ВВРУ, 1996, № 30, С.141; Із 

змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. № 2222-ІУ. ВВРУ. 2005. № 2. С.44. 

5. Митний кодекс України. Відомості Верховної Ради України : документ 4495-17, 

редакція від 01.01.2018 року. URL : www.rada.gov.ua. 

6. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-VI Закон України від 02.12.2010 р. № 

2755-VI (Остання редакція від 18.01.2018. Внесення змін (закон від 31.05.2017 N 1389-VIII 

/1389-19/), ст. 249 . URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

7. Положення Про Державну фіскальну службу України: Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236. 

URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п. 

8. Постанова КМУ «Про утворення Державної податкової служби України та Державної 

митної служби України» від 18.12.2018 р. № 1200. 

9. Постанова КМУ «Про затвердження переліку організаційно-правових форм 

нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому 

числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, 

та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні 

особи» від 04.07.2017 р. № 480. 

10. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/928-19. 

11. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: Закон України №2464-17 [редакція від 01.01.2018]. Відомості Верховної 

Ради України. 2011. № 2-3. Ст.11. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-vi. 

12. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР. Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). 1997. N 21. Ст.156. URL: https://zakon. rada.gov. ua/laws/show/168/97-

%D0%B2%D1%80. 

13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності:  Закон України 

від 06.10.2018 р. № 1666-VIII. 

14. Про єдиний митний тариф (групи 01-72): Закон України № 584а-18 редакція від 

01.01.2017 року. URL : www.rada.gov.ua. 

15. Про єдиний митний тариф (групи 73 -97 ): Закон України № 584б-18 редакція від 

01.01.2016 року. URL : www.rada.gov.ua. 

7.2. Монографії 

16. Г. І. Башнянин, М. Г. Москва, М. Я. Вірт,  Т. А. Піхняк.   Державне управління малим 

підприємництвом  у трансформаційній економіці України : монографія.    Львів: ЛІГА-

ПРЕС, 2014. 170 с. 

17. Крисоватий А.І. Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика 

реалізації в Україні. монографія / Крисоватий А.І., Синютка Н.Г. Львів: Українська 

академія друкарства, 2017. 220с. 

18. Лук'яненко І. Бюджетно-податкова політика України: нові виклики: монографія Нац. 

ун-т "Києво-Могилян. акад.". Київ : НаУКМА, 2014. 227 с. 

19. Налоговая реформа в Украине и республике Беларусь: аналитические исследования: 

монография / под ред. В. Г. Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф. Киреевой. Харьков: 

Издательство «Диса плюс», 2016. 240 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/card2#Card
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/928-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-vi
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


 17 

20. Синчак В.П., Самарічева Т. А. Податок на додану вартість у системах ціноутворення й 

оподаткування молокопереробних підприємств. Монографія. Хмельницький: 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 180 с. 

21. Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія / за заг. ред.                           

І. С. Волохової. Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018. 384 с. 

7.3. Підручники та навчальні посібники 

22. Баранова В. Г. Податкова система: навч. посіб. / Баранова В. Г. та ін. ; за заг. ред. д-ра 

екон. наук В. Г. Баранової ; Одес. нац. екон. ун-т.  Одеса : ВМВ, 2014. 341 с. 

23. Воронська О. О. Податки в Україні: від теорії до практики: Навчальний курс. Київ: 

Акцент ПП. 2018. 464 с. 

24. Мединська Т. В., Чабанюк О. М. Спеціальні податкові режими: загальні положення, 

облік і звітність : навчально-практичний посібник. Алерта, 2017. 240 с. 

25. Податкова система : навч.посіб. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. К. : Центр учбової 

літератури, 2016. 416 с. 

26. Податкова система : навчальний посібник / за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик.  

Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с. 

27. Податкова система: навчальний посібник / за ред. С. В. Косторного. Мелітополь: 

Видавничий будинок ММД, 2018. 196 с. 

7.4. Допоміжні джерела 

28. Діалектика реформування акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні: 

євроінтеграційний аспект / за заг. ред. В. І. Коротуна. Ірпінь: Університет ДФС України, 

2018. 102 с. 

29. Змієнко М.О. Податкова система України, її недоліки та шляхи  реформування URL: 

http://economy.kpi.ua/en/node/113. 

30. Крисоватий А. І. Оподаткування багатства: виклики для України. Журнал 

європейської економіки. 2015. Т. 14. № 2. С. 183–204. 

31. Малишко Ю.М. Імплементація досвіду країн ЄС щодо спрощення 

загальнообов’язкових процедур для платників податків в Україні. Стратегія і механізми 

регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. Київ: ІЕП НАНУ. 2016. С. 73–84. 

32. Оксенюк О. І. Фіскальна ефективність податку на додану вартість в економіці України 

: дис. … канд. екон. наук. Львів, 2015. 231 с. 

33. Орлик В., Орлик С. Історія оподаткування України (з часів Київської Русі – до 

сьогодення). Вісник податкової служби України. 2013. № 45. С. 5-54. 

34. Піхняк Т. А. Оподаткування заробітної плати: порівняльна характеристика 

українського та європейського досвіду. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної  

конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

соціально-орієнтованій системі управління підприємством. (м. Полтава, 20 квітня 2017 

року).  Частина 1. Полтава: РВВ ПДАА, 2017. С.342-347. 

35. Піхняк Т. А., Ткачук І.Д. Порівняння форм, особливостей складання і подання 

фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва відповідно до НП(С)БО та МСФЗ. 

Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту: Економічні науки. Хмельницький, 2018. №13.С.361- 370. 

36. Піхняк Т. А., Ткачук І. Д. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва: 

сучасні підходи до її складання. Матеріали ІІІ Всеукр. наук. - практ. конференції 

«Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту». (24-25 травня 2018 

р.). Хмельницький, 2018. С. 202 -205. 

37. Податкова система України: тренінг-курс: навч. посібник. / за заг. ред. О. М. 

Тимченко. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015. 656 с. 

38. Синчак В. П. Податкове регулювання забезпечення соціальних гарантій фізичних осіб 

підприємців у період світової пандемії та спаду економічної активності. Економіка та 

менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали 

Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28- 29 травня 2020 року,  м. 

Запоріжжя). Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. С. 

http://economy.kpi.ua/en/node/113
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163 – 167. 

39. Синчак В. П. Податковий механізм як фінансово-управлінська категорія.  Облік і 

фінанси. 2020. №1 (87). С. 129 – 138. 

40. Синчак В. П., Ярмоленко Ю. Ю. Альтернативний порядок бюджетного відшкодування 

ПДВ сільгоспвиробникам в умовах системи електронного адміністрування. 

Університетські наукові записки. 2017 №1 (61). С. 168-181. 

41. Синчак В. П., Антонюк А.П. Формування майнового оподаткування в Україні. 

Часопис Хмельницького університету управління та права. 2012. № 2 (42). С. 303 – 311. 

42. Синчак В. П. Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи оподаткування 

в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва України. Наука й економіка. 

Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.2015.Випуск 

1(37). С. 90-98. 

43. Синчак В. П. Особливий механізм справляння податків і зборів в умовах 

функціонування спрощеної системи оподаткування. Облік і фінанси. 2020. №2 (88). С. 103 

– 113. 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. URL: http://www.rada.gov.ua - Веб-портал Верховної Ради України 

2. URL:http://www.president.gov

.ua 

- Веб-портал Адміністрації Президента України 

3. URL:http://www.kmu.gov.ua - Веб-портал Кабінету Міністрів України 

4. URL:http://mon.gov.ua - Веб-сайт Міністерства освіти і науки України 

5. URL:http://www.nads.gov.ua - Веб-сайт Національного агентства України з питань 

державної служби 

6. URL:http://www.me.gov.ua - Веб-сайт Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України 

7. URL:http://www.archives.gov.

ua 

- Веб-портал Державної архівної служби України 

8. URL:http://nbuv.gov.ua/ - Веб-сайт Національної бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського 

9. URL:http://gntb.gov.ua/ua/ - Веб-сайт Веб-сайт державної науково-технічної 

бібліотеки України  

10. URL:http://www.ounb.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

11. URL:http://www.adm.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

12. URL:http://km-oblrada.gov.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної ради 

13. URL:http://www.khmelnytsky.

com/ 

- Веб-сайт Хмельницької міської ради 

14. URL:http://www.univer.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницького університету управління та 

права 

15. URL:http://eup.ru/ - Науково-освітній портал “Економіка і управління на 

підприємствах” 

16. URL:http://www.cfin.ru - Веб-сайт «Корпоративний менеджмент»  

17. URL:http://sfs.gov.ua/. - Веб-сайт Державної фіскальної служби України 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://mon.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/


 Розробник програми: 

 

Викладачі дисципліни: доцент кафедри менеджменту, економічної теорії та 

фінансів, кандидат економічних наук 

_______________________ Т. В. Рижа 

 

17  жовтня  2016 року 

 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, економічної теорії та фінансів                     

18    жовтня  2016 року, протокол №  3. 

 

Завідувач кафедри _____________________ В. П. Синчак 

19  жовтня  2016 року 

 

 

Декан факультету управління та економіки ________І. Б. Ковтун 

22 листопада    2016 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету  24 листопада 2016 року, 

протокол № ___. 

Голова методичної ради _________________ В.Т. Савицький 

25  листопада  2016 року 
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Обліковий обсяг – 0,8 ум.др.арк. 
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Оновлення робочої  програми:  

  Викладачі дисципліни –   

 

завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування, д.е.н., професор 

_______________________ Віктор СИНЧАК 

  

 

 доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, 

к.е.н. 

_______________________ Тетяна ПІХНЯК 

26 жовтня 2020 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

27 жовтня  2020 року, протокол № 3. 

 

Завідувач кафедри _____________________ Віктор СИНЧАК 

27 жовтня 2020 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________ 

Обліковий обсяг оновлення – 0,75 ум. др. арк. 


