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Назва навчальної 

дисципліни  
Податкова система 

Викладач 

Лекційні заняття, семінарські заняття, консультації: Синчак Віктор Петрович 

(http://www.univer. km.ua/ kafedra. php?kafid=16&w=sklad), завідувач кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, доктор 

економічних наук, професор. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: synchak@univer.km.ua 

Профіль у соціальних мережах: https://www.facebook.com/synchak 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8957-3654 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=8lEcp-sAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Податкова система»: 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 410: 

Синчак Віктор Петрович: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Навчальна дисципліна «Податкова система» сприяє формуванню у здобувачів 

вищої освіти системних знань з концептуальних засад та організаційних 

аспектів побудови податкової системи України. У прикладному аспекті 

навчальна дисципліна «Податкова система» дає можливість вивчити та 

засвоїти порядок нарахування та сплати податків і зборів суб’єктами 

господарювання, податковими агентами та самозайнятими особами 

відповідно до чинного законодавства.  

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях при нарахуванні 

та сплаті податків і зборів суб’єктами господарювання, податковими агентами 

та самозайнятими особами відповідно до чинного законодавства. 

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) при обрані 

найоптимальнішої системи  оподаткування організації. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

https://orcid.org/0000-0001-8957-3654
https://scholar.google.com/citations?user=8lEcp-sAAAAJ
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СК 1. Здатність визначати та описувати властивості і характеристики бізнес-

середовища та бізнес-структур при визначенні об’єктів оподаткування з 

урахуванням особливостей діяльності організації. 

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації з питань 

оподаткування, формувати обґрунтовані управлінські рішення при обрані 

найоптимальнішої системи оподаткування та оптимізації розрахунків з 

бюджетами відповідно до чинного законодавства. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 4. Демонструвати навички виявлення проблем з питань оподаткування та 

обґрунтування управлінських рішень при обрані найоптимальнішої системи 

оподаткування організації та оптимізації розрахунків з бюджетами за чинним 

законодавством. 

ПР 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності з урахуванням 

особливостей організації при визначенні об’єктів оподаткування. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – четвертий, семестр – восьмий. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Дисципліни, що передують вивченню дисципліни «Податкова система»: 

ППО 5 Фінанси, гроші та кредит 

ППО 7.2 Основи господарського права 

ППО 7.3 Основи трудового права. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

 3,5 кредита ЄКТС / 105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 57 годин, 

лекційних - 24 годин, семінарських - 24 годин 

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні заняття із 

розв’язанням ситуаційних завдань, практичних ситуацій, використання 

ділових ігор, виконання самостійних (в т.ч. індивідуальних) дослідницьких 

завдань, екзамен. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/4 
Теоретичні основи 

податкової системи 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/4 
Сутність і види 

податків 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція –0,8;  

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС – 1,0  
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2/2/5 
Податок на прибуток 

підприємств 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС – 1,0 

2/2/5 
Податок на доходи  

фізичних осіб 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8;  

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС –1,5 

2/2/5 
Податок на додану 

вартість 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС – 1,5 

2/2/5 Акцизний податок 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС – 1,0 

2/2/5 Екологічний податок 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС –1,0 

2/2/5 Рентна плата 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС – 1,0 

2/2/4 Мито 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС –1,0 

2/2/5 Податок на майно 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС –1,0 

2/2/5 
Спрощена система 

оподаткування, 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 
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обліку та звітності проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

заняття – 5; 

СРС –1,0 

2/2/5 Місцеві збори 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8; 

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС –1,0 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Податкова система» (розміщені у Google класі «Податкова 

система та в електронній бібліотеці університету (http://elibrary. univer. 

km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Податкова система» (у Google класі «Податкова 

система» та в електронній бібліотеці університету (http:// elibrary. 

univer.km.ua/index.php). 

Залік письмовий. Структура залікового  білету включає                                      

1 теоретичне питання, 1 ситуаційне завдання, 5 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Воронська О. О. Податки в Україні: від теорії до практики: Навчальний 

курс. Київ: Акцент ПП. 2018. 464 с. 

2. Змієнко М.О. Податкова система України, її недоліки та шляхи  

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

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

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

240 с. 

4. 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. 

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

учбової літератури, 2016. 416 с. 

6. Податкова система : навчальний посібник / за заг. ред. І. С. Волохової, О. 

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

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

Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. 196 с. 

8.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. 

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

функціонування спрощеної системи оподаткування. Облік і фінанси. 2020. №2 

(88). С. 103 – 113. 

10. Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія / за 

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

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в 

дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП 

http://elibrary/
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заняття  імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 

2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312 

/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo _pro 

tsesu_2020.pdf ) 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за кожною темою у Google класі «Податкова система». 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом 

від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені 

Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 2020 

року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312/20) 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo_protsesu

_2020.pdf ). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 (http://www.univer.km.ua/page/ 

Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Здобувач вищої освіти може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, 

науково-практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за 

публікацію наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною.  

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1. Під час аудиторних занять, консультацій. 

2.За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів вищої освіти, що проводяться 

в університеті. 

3. Використання корпоративного засобу для відео - конференцій Google Meet,           

для організації дистанційного навчання – Googleclassroom. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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 Викладач дисципліни: 

завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., 

професор 

_______________________ Віктор СИНЧАК 

27 вересня 2020 року 

 Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

29  вересня   2020 року, протокол №  2. 

Завідувач кафедри ___________                       Віктор СИНЧАК  

                                                                             (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 


