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ВСТУП 

 

Підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку 

праці, здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності за своєю 

спеціальністю на рівні світових стандартів, неможлива без підвищення ролі 
самостійної роботи студентів.  

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом та засвоєння вмінь, знань та навичок у час, вільний від обов'язкових 

навчальних занять, і основним шляхом формування таких рис особистості, як 

компетентність, творче ставлення до справи, самостійність у прийнятті рішень, 

активність, ініціативність, тощо. 

Метою організації самостійної роботи студентів є надання знань з 
організації і функціонування податкової системи та проведення податкової 
політики. 

В результаті вивчення дисципліни «Податкова система» студенти повинні 
знати: 

― сутність податків, їх види, значення в ринковій економіці; 
― принципи оподаткування; 

― законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування; 

― порядок та технології прямого оподаткування; 

― порядок та технології непрямого оподаткування; 

― порядок стягнення місцевих та інших податків і платежів з юридичних 

та фізичних осіб; 

― порядок складання та подання податкової звітності до контролюючого 

органу. 

Студенти повинні вміти: 

― орієнтуватись у законодавчо-нормативних та інструктивно-методичних 

матеріалах; 

― розрахувати суми податків, що сплачують юридичні та фізичні особи до 

бюджетів Україні; 
― складати податкову звітність. 

Найбільш типовими формами самостійної роботи студентів з вивчення 

дисципліни «Податкова система» є: підготовка до лекції, підготовка до 

практичного або семінарського заняття, підготовка до контрольної роботи, 

підготовка до заліку (екзамену), підготовка до захисту індивідуальної роботи. 

Елементами вказаних форм самостійної роботи студентів можуть бути: 

робота з текстом лекцій; вивчення та конспектування обов'язкової літератури, 

підручників; вивчення та конспектування допоміжної літератури; опрацювання та 
конспектування нормативно-законодавчої бази; розв'язання завдань; написання 

науково-дослідних робіт; опрацювання та вивчення окремих тем або питань теми. 

У будь-якому виді роботи студентів передбачається допомога викладача. 

Така допомога - це оперативне керівництво та управління як змістом, так і 
формою самостійної роботи студентів. 



 

 

ІНДЗ повинно мати практичнее спрямування та носити творчий, 

дослідницький характер.  

Змістові модулі: 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи побудови податкової системи 

держави та непрямі податки 

Змістовий модуль 2. Основні прямі та інші податки та збори. 

Індивідуальна робота є самостійним видом роботи студента, що 

передбачений навчальним планом вивчення дисципліни «Податкова система». 

Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується у вигляді реферату.  

У роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст теоретичних 

питань, ІНДЗ виконується на основі знань, умінь та навичок, одержаних під час 
лекційних, практичних (семінарських) чи лабораторних занять, охоплює декілька 

тем або зміст навчальної дисципліни в цілому. 

ІНДЗ включає три питання, які необхідно висвітлити обсягом 12-15 

сторінок. Варіант обирається відповідно до номеру заліковки студента. 

При виконанні обов’язково: 

- на початку роботи розмістити зміст із переліком питань, та вказаними 

сторінками; 

- вказувати по тексту посилки на використану літературу та інші джерела; 

- використовувати літературні джерела, що надруковані не пізніше ніж за 

три останніх роки та лише чинну законодавчу базу (використання 

законодавчоїбази – обов’язкове); 
- перелік використаних джерел не менше десяти позицій. 

Номери завдань для кожного студента визначаються таким чином: 

1-ше теоретичне питання = No з/п студента у журналі; 
2-ге теоретичне питання = No з/п студента у журналі + 30; 

3-тє теоретичне питання =No з/п студента у журналі +70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перелік питань для виконання ІНДЗ 

 

1. Історичні передумови виникнення і розвитку податків. 

2. Економічний зміст та функції податків. 

3. Податкова система держави та принципи її побудови. 

4. Елементи податків та їх характеристика. 

5. Сучасні класифікації податків. 

6. Загальна характеристика податкової системи Великобританії. 
7. Загальна характеристика податкової системи США. 

8. Основні етапи становлення податкової системи України. 

9. Нормативно-правова база оподаткування в Україні. Склад і структура 

податкової системи України. 

10. Необхідність і суть інтеграції податкових систем у сучасному 

глобальному середовищі. 
11. Гармонізація податкових систем країн-учасниць ЄС. 

12. Основні проблеми гармонізації оподаткування в Україні відповідно до 

умов у ЄС. 

13. Загальнодержавні податки і збори. 

14. Місцеві податки і збори. 

15. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – проблеми та 

перспективи впровадження. 

16. Проблеми місцевого оподаткування. 

17. Історія становлення Державної фіскальної служби в Україні. 
18. Функції органів державної фіскальної служби України. 

19. Права, обов’язки та відповідальність органів державної фіскальної 
служби. 

20. Повноваження Верховної Ради України, сільських, селищних та міських 

рад щодо податків та зборів. 

21. Права та обов’язки платників податків. 

22. Подання податкової звітності до органів державної фіскальної служби. 

23. Корпоративний податковий менеджмент. 
24. Платники податку на прибуток підприємств. Об’єкт оподаткування 

податком на прибуток підприємств. 

25. Доходи у податку на прибуток підприємств. 

26. Суми, що не включаються до доходу платника податку на прибуток.  

27. Порядок визнання (дата виникнення) доходів при визначенні податку на 

прибуток підприємств. 

28. Витрати у податку на прибуток підприємств. 

29. Суми, що не включаються до витрат платника податку на прибуток.  

30. Порядок визнання (дата виникнення) витрат при визначенні податку на 

прибуток підприємств. 

31. Оподаткування операцій з іноземною валютою. 

32. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами. 

33. Оподаткування спільної діяльності на території України. 



 

 

34. Оподаткування дивідендів. 

35. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями. 

36. Оподаткування неприбуткових установ і організацій. 

37. Амортизація та методи її нарахування. 

38. Ставки податку на прибуток. 

39. Особливості оподаткування нерезидентів. 

40. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції. 
41. Порядок нарахування та строки сплати податку на прибуток. 

42. Платники податку на додану вартість. 

43. Об’єкт оподаткування податком на додану вартість. 

44. Операції, що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість. 

45. База оподаткування податком на додану вартість. 

46. Операції, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість. 

47. Ставки податку на додану вартість. 

48. Податкові зобов’язання при сплаті ПДВ. 

49. Виникнення податкового кредиту при сплаті ПДВ. 

50. Порядок сплати податку на додану вартість до бюджету та отримання 

бюджетного відшкодування. 

51. Порядок відшкодування від’ємної суми ПДВ. 

52. Проблеми адміністрування ПДВ та доцільність заміни його на податок з 
обороту. 

53. Платники, об’єкт, порядок нарахування та сплати акцизного податку. 

54. Акцизний податок на операції з цінними паперами та деревативами. 

55. Акцизний податок на лікерогорілчані вироби. 

56. Оподаткування акцизним податком тютюнових виробів. 

57. Платники податку на доходи фізичних осіб. 

58. Об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

59. Загальний оподатковуваний дохід у податку з доходів фізичних осіб. 

60. Податкова знижка у податку на доходи фізичних осіб. 

61. Податкові соціальні пільги у податку на доходи фізичних осіб. 

62. Ставки, порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи 

фізичних осіб. 

63. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій, пов’язаних з 
іпотечним житловим кредитуванням. 

64. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу 

об’єктів нерухомого майна. 

65. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу або 

обміну об’єкта рухомого майна. 

66. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб спадщини та 
подарунків. 

67. Порядок сплати та відповідальність платників податку на доходи 

фізичних осіб. 

68. Світовий досвід оподаткування нерухомості, майна і землі. 
69. Перспективи розвитку оподаткування власності в Україні. 



 

 

70. Загальні положення справляння плати за землю. 

71. Пільги щодо плати за землю. Обчислення і строки сплати земельного 

податку. 

72. Рентні платежі. 
73. Плата за використання лісових ресурсів. 

74. Плата за користування водними ресурсами. 

75. Екологічний податок. 

76. Єдиний податок для юридичних осіб. 

77. Єдиний податок для фізичних осіб. 

82. Види та ставки мита. 

83. Митна вартість, нарахування та сплата мита. 

84. Обкладення митом при перетині кордону спеціальних митних зон. 

Тарифні преференції. 
85. Платники єдиного податку та особи, що не можуть перейти на сплату 

цього податку. 

86. Контролюючі органи та їх компетенція. Підстави для примусового 

стягнення активів. 

87. Порядок подання податкової декларації та визначення суми податкових 

зобов’язань. 

88. Самостійне та апеляційне узгодження податкового зобов’язання. 

89. Адміністративне оскарження податкового зобов’язання. 

90. Податкове повідомлення та податкові вимоги. 

91. Черговість виставлення та відкликання податкових повідомлень і 
податкових вимог. 

92. Податкова застава. Податковий пріоритет. 
93. Узгодження операцій із заставленими активами. Зупинення податкової 

застави. 

94. Податкова порука. Обмеження застосування податкової застави. 

95. Адміністративний арешт активів. Повний та умовний арешт. Порядок 

застосування арешту активів. 

96. Виконавці рішення про арешт активів. Зупинення адміністративного 

арешту активів. 

97. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань. 

98. Порядок нарахування пені. 
99. Штрафні санкції (штрафи). 

100. Можливості апеляції і оскарження дій податкових органів. 

101. Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. 

102. Особливості ухилення від податків у сфері тіньової економіки. 

103. Можливість ухилення від сплати по різних видах податків. 

104. Антициклічне регулювання економіки і податкова політика. 

105. Податкова політика і економічне зростання. 

 

 

 



 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / Л. М. Котенко, Г. М. 

Фадєєва. – Х.: Підручник НТУ «ХПІ», 2014. – 484 с. 

2. Фадєєва Г.М. Конспект лекцій з дисципліни „Податкова система”. - НТУ 

”ХПІ”, 2017 р., у електронному вигляді. 
3. Котенко Л.М., Фадєєва Г.М. Оподаткування суб’єктів підприємницької 

діяльності: навч. посіб. / ХДУХТ. – Харків, 2006. – 309 с. 

 

Рекомендована література 

 

Нормативно – правові акти 
 

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (зі змін і доп., 

останні з яких внесені Законом України від 06.11.2012 р. №°5480-VI) 
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