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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

вибіркова 

 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

051 Економіка 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 2020-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

VII-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

32 год. год. 

Практичні, семінарські 

16 год. год. 

Лабораторні 

 год. год. 

Самостійна робота 

72 год. год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: 

залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання –  66,7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів знань про методологію податкову систему і 

статистику оподаткування, а також умінь і навиків їх застосування для розв’язання 

дослідницьких та управлінських проблем. 

 

Завдання: 

- ознайомлення з основними законодавчими положеннями щодо податкової 

системи в Україні; 

- вивчення основ оподаткування ПДВ, податком на прибуток підприємств, 

податком з доходів фізичних осіб; 

- застосування методу абсолютних та відносних величин, методів вивчення 

динамічних рядів, кореляційно-регресійного та індексного методів для виявлення 

основних тенденцій та закономірностей у статистиці оподаткування. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- базові принципи нарахування та адміністрування основних податків та зборів 

в Україні; 

- як формуються показники податкової звітності в Україні; 

- принципи отримання інформації з нормативної бази щодо податкової системи 

України; 

- прийоми роботи з у нормативними документах щодо податкової звітності в 

Україні; 

- основні показники статистики оподаткування; 

 

вміти:  

- обчислювати значення основних податків та зборів в Україні; 

- формувати показники податкової звітності; 

- заповнювати основні форми податкової звітності; 

- застосовувати основні статистичні методи для виявлення тенденцій та 

закономірностей у сфері державного бюджету України. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи оподаткування в україні 

ТЕМА 1. Податкове законодавство 

Правові основи системи оподаткування в Україні. Податковий кодекс України. 

Поняття податку та збору та їх елементи. 

Платники податків. Контролюючі органи. Податкова пільга. Податковий 

обов’язок. Податкове зобов’язання. 

 

ТЕМА 2. Адміністрування податків та зборів 
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Поняття та обов’язкові реквізити податкової звітності. Документи, що 

підтверджують дані декларацій. Подання податкової звітності. Електронна звітність. 

Електронна звітність 

Виправлення помилок у податковій звітності. Податкові консультації. 

 

ТЕМА 3. Податковий контроль та відповідальність 

Перевірки контролюючими органами. Планові та позапланові перевірки 

Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Камеральні, документальні та фактичні перевірки. 

 

ТЕМА 4. Виправлення помилок в обліку та звітності 

Поняття бухгалтерської помилки. Помилки в первинних документах та облікових 

регістрах. Загальні правила виправлення помилок у податкових деклараціях. Помилки 

в обліку та звітності: огляд судової практики. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основні податки та платежі 

ТЕМА 5. Податок на прибуток підприємств 

Основні елементи податку на прибуток. Коригування на різниці. Дата виникнення 

податкових зобов'язань та податкового кредиту. 

Податкові накладні: реквізити, строки реєстрації та штрафи. 

Звіт про контрольовані операції. 

 

ТЕМА 6. Податок на додану вартість 

Основні елементи податку на додану вартість. Податкова накладна (ПН). 

Розрахунок коригування (РК). Реєстрація ПН і РК. 

Декларація з податку на додатну вартість. Додатки до декларації. Виправлення 

помилок у декларації з ПДВ. 

 

ТЕМА 7. ПДФО та ЄСВ 

Основні елементи податку на доходи фізичних осіб. Податкова соціальна пільга 

(ПСП). Форма 1-ДФ. Структура звітності, порядок заповнення та подання. 

Податкова декларація про майновий стан і доходи. Структура звітності, порядок 

заповнення та подання. 

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). 

 

ТЕМА 8. Оподаткування приватних підприємців 

Правові основи діяльності підприємців. Реєстрація фізичної особи підприємцем. 

Зміна даних підприємця у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Закриття 

підприємства. 

Єдиний податок (ЄП) та загальна система оподаткування. Реєстратори 

розрахункових операцій (РРО) та готівкові розрахунки. 

Звітність платника єдиного податку. 

 

ТЕМА 9. Інші податки та збори 
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Основні елементи акцизного податку. Адміністрування реалізації пального у 

2020 р. 

Екологічний податок. Рентна плата. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Статистика оподаткування 

ТЕМА 10. Статистика оподаткування 

Абсолютні та відносні величини у статистики оподаткування. Кореляційно-

регресійний аналіз у статистиці оподаткування. Індексний аналіз у статистиці 

оподаткування. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с. 

р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи оподаткування в україні 

Тема 1. Податкове 

законодавство  

12 3,2 1,6   7,2       

Тема 2. 

Адміністрування 

податків та зборів 

12 3,2 1,6   7,2       

Тема 3. Податковий 

контроль та 

відповідальність 

12 3,2 1,6   7,2       

Тема 4. Виправлення 

помилок в обліку та 

звітності 

12 3,2 1,6   7,2       

Разом за змістовим 

модулем 1 

48            

Змістовий модуль 2. Основні податки та платежі 

Тема 5. Податок на 

прибуток підприємств 

12 3,2 1,6   7,2       

Тема 6. Податок на 

додану вартість 

12 3,2 1,6   7,2       

Тема 7. ПДФО та ЄСВ 12 3,2 1,6   7,2       

Тема 8. Оподаткування 

приватних підприємців  

12 3,2 1,6   7,2       

Тема 9. Інші податки та 

збори 

12 3,2 1,6   7,2       

Разом за змістовим 

модулем 2 

60            

             

Змістовий модуль 3. Статистика оподаткування 

Тема 10.Статистика 

оподаткування 

12 3,2 1,6   7,2       

Разом за змістовим 

модулем 3 

12 3,2 1,6   7,2       

Усього годин  120  16   7,2       

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 120  32  16    72       
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Податковий кодекс України  1,6 

2 Правила подання податкової звітності  1,6 

3 Податковий контроль та відповідальність.  1,6 

4 Помилки в первинних документах, облікових регістрах та 

податкових деклараціях.  

1,6 

5 Декларація з податку на прибуток.  1,6 

6 Основні елементи податку на додану вартість.  1,6 

7 Застосування ПСП та розрахунок ПДФО  1,6 

8 Системи оподаткування приватних підприємців.  1,6 

9 Акцизний податок. Екологічний податок. Рентна плата.  1,6 

10 Приклади використання статистичних методів у вивченні системи 

оподаткування. 

1,6 

 Разом 16 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Правові основи системи оподаткування в Україні  7,2 

2 Адміністрування податків та зборів  7,2 

3 Податковий контроль та відповідальність 7,2 

4 Виправлення помилок в обліку та звітності  7,2 

5 Податок на прибуток підприємств у 2020 році  7,2 

6 Податок на додану вартість у 2020 році 7,2 

7 ПДФО та ЄСВ у 2020  7,2 

8 Правові основи діяльності підприємців 7,2 

9 Акцизний податок. Екологічний податок. Рентна плата 7,2 

10 Статистика оподаткування на прикладах 7,2 

 Разом 72 

 

 

10. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни “Податкова система і статистика оподаткування” є:   

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових завдань, 

вирішення задач, для набування умінь і практичних навичок  (лабораторні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання модулів за 

тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

розв'язання тестів, вирішення задач, на підставі самостійно опрацьованої базової 

літератури та додаткових джерел інформації для конкретизації й поглиблення 

базових знань, необхідних умінь та практичних навичок (самостійна робота). 
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11. Методи контролю 

Для перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, тестування, розв’язок прикладних 

задач; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що включають 

тестування та задачі; 

- для підсумкового контролю – проведення планового заліку (тестові завдання, 

задачі).  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ЗМ3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 
21-50 

незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

F 

0-20 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни “Податкова система і статистика 

оподаткування” включає: 

- конспект лекцій, розміщений в  системі електронного навчання Moodle; 

- вказівки щодо виконання лабораторних та самостійних робіт, які розміщені в 

системі електронного навчання Moodle та на YouTube; 

- завдань тестового типу, які супроводжують вказівки щодо виконання 

лабораторних та самостійних робіт (системі електронного навчання Moodle). 

- методичних рекомендацій та завдань для виконання аудиторної та самостійної 

роботи на паперовому та електронному носіях. 

 

  



9 

 

  

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI, зі змінами та 

доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами та 

доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення 7.12.1984 року № 8073-

X, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text 

4. Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI, зі змінами та 

доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text 

5. Порядок обліку платників податків і зборів, затв. наказом Мінфін України від 

09.12.2011 № 1588. 

 

Допоміжна 

1. Наказ МФУ від 21.10.2015 № 911 «Про затвердження Порядку формування 

Реєстру великих платників податків». 

2. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України від 

22.05.03 р. № 851-ІV. 

3. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів. Наказ Мінфіну 

від 09.12.2011 № 1588. 

4. Закон України від 16.07.99 р. № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні". 

5. Єдина база податкових знань <https://zir.tax.gov.ua/> 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1. tax.gov.ua — Державна податкова служба України. Офіційний портал. 

2. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a — Всі документи бази даних 

"Законодавство України". 

3. http://sfs.gov.ua/ — Державна фіскальна служба України. Офіційний портал 

4. https://mof.gov.ua/uk — Міністерство фінансів України. 

5. https://rp.gov.ua/home/ — Рахункова палата України. 

 
 


