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Силабус курсу Податкова система і статистика оподаткування 

2021 - 2022 навчального року 

 

 

 

Назва дисципліни 

 

Податкова система і статистика оподаткування 

 

Адреса викладання 

дисципліни 

 

м.Львів, пр.Свободи, 18 

 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

 

Економічний факультет, кафедра статистики 

 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка 

Економічна аналітика та бізнес-статистика 

 

Викладач дисципліни 

 

Марець О.Р., к.е.н., доцент кафедри статистики  

 

Контактна інформація 

викладачів 

 

 

Електронна адреса: oksana.marets@lnu.edu.ua 

Сторінка викладача: https://econom.lnu.edu.ua/employee/marets-o-r 

Місце знаходження: м.Львів, пр.Свободи, 18, 215 каб. 

 

 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваються 

 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації в 

MS Teams. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати 

на електронну пошту викладача 

 

Сторінка курсу 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=80 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб 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.  

Тому у курсі представлено як огляд концепцій податкову систему і 

статистику оподаткування, так і процесів та інструментів, які 

потрібні для вирішення практичних задач 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Податкова система і статистика оподаткування» — це 

вибіркова дисципліна зі спеціальності 051 Економіка для освітньої 

програми “Економічна аналітика та бізнес-статистика”, яка 

викладається в VII-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) 

 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/marets-o-r


Мета та цілі дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Податкова система і 

статистика оподаткування» є формування у студентів знань про 

структуру податкової системи України, а також умінь і навиків їх 

застосування для розв’язання дослідницьких та управлінських 

проблем у сфері статистики оподаткування 

 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

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. 

Додаткова література: 

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/> 

Інтернет-джерела: 

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. 

 

 

Обсяг курсу 

 

120 годин з них:  

- 32 год. лекцій 

- 16 год. практичних 

- 72 год. самостійної роботи 

 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде: 

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; 

 

 

Ключові слова 

 

податок та збір, податкова декларація, податкові перевірки, 

планова перевірка, позапланова перевірка, камеральна перевірка, 

фактична перевірка, уточнююча податкова деларація, звітна 

декрація, звітна нова декларація, податок на прибуток,  

податок на додану вартість, ПДВ, податок на доходи фізичних 

осіб, ПФДО, податкова соціальна пільга, ПСП, єдиний соціальний 

внесок, ЄСВ, єдиний податок, ЄП, акцизний податок, рентна плата 

Формат курсу  

Очний  

 Проведення лекцій, практичних та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми  

Тема 1. Податкове законодавство 

Тема 2. Адміністрування податків та зборів 

Тема 3. Податковий контроль та відповідальність 

Тема 4. Виправлення помилок в обліку та звітності 

Тема 5. Податок на прибуток підприємств 

Тема 6. Податок на додану вартість 

Тема 7. ПДФО та ЄСВ 

Тема 8. Оподаткування приватних підприємців 

Тема 9. Інші податки та збори 

Тема 10. Статистика оподаткування 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік 

письмовий  

Пререквізити  

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін: «Вступ до фаху», «Макроекономіка», «Статистика», 

«Економіка України», «Господарське право», «Мікроекономіка», 

«Економіка підприємства», «Фінанси», «Економічна статистика», 

«Бухгалтерський облік», «Статистика підприємництва», «Аналіз 

господарської діяльності» 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 

Презентація, лекції, проектно-орієнтоване навчання, дискусія 



Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 80 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 80 

• контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20 

 • залік: 100 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену 

 

Матеріали розміщені на сторінці курсу 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=80 

 

Опитування  

Поділитись враженнями від організації навчання, відзначити те, що 

сподобалось та вказати на те, що можна поліпшити можна за 

посиланням 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sYc81p4xT8PPCFfC78U2jxdN57C4z-

pz0G9ISUuA2Pc/edit 
 

https://docs.google.com/forms/d/1sYc81p4xT8PPCFfC78U2jxdN57C4z-pz0G9ISUuA2Pc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sYc81p4xT8PPCFfC78U2jxdN57C4z-pz0G9ISUuA2Pc/edit

