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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Податки та соціальне забезпечення»
Місце у структурнологічній схемі підготовки
Мова викладання
Статус дисципліни
Курс/семестр вивчення

Пререквізити: Основи фінансів, Економічна теорія, мікро- та макроекономіка,
Фінансова статистика
Постреквізити: Публічні фінанси, Інвестування, Фінанси малого бізнесу,
Корпоративні фінанси, Фінансова аналітика бізнесу
Українська
обов’язкова
2/4

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів

3/2

Денна форма навчання:
Кількість годин: 90 год– загальна кількість: 2 семестр –90 год.
- лекції: 16 год.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 20 год.
- самостійна робота: 54 год.
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен
Заочна форма навчання
Кількість годин: 90 год– загальна кількість: 2 семестр –90 год.
- лекції: 2 семестр – 4 год.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 семестр – 6 год.
- самостійна робота: 2 семестр –80 год.
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 2 семестр –екзамен

Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання
Метою навчальної дисципліни «Податки та соціальне забезпечення» є формування у
студентів спеціальних знань та набуття аналітичних і практичних навичок з питань організації
податкової системи й соціального забезпечення в Україні.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання, які забезпечує
навчальна дисципліна
Програмні результати навчання
ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч.
бюджетної
та
податкової
систем,
фінансів
суб’єктів
господарювання,
фінансів
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та
страхування.
ПР 06. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
ПР14. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані
результати.
ПР20. Виконувати професійні функції у сфері організації та
функціонування публічних фінансів на регіональному рівні.
ПР21. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти
цінності вільного демократичного суспільства, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

Компетентності, якими повинен оволодіти
здобувач
ЗК02. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями.
СК03. Здатність до діагностики стану
фінансових систем (державні фінанси, у
тому числі бюджетна та податкова
системи,
фінанси
суб’єктів
господарювання,
фінанси
домогосподарств, фінансовий ринок,
банківська система та страхування).
СК04. Здатність застосовувати знання
законодавства у сфері монетарного,
фіскального
регулювання
та
регулювання фінансового ринку.

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування
Тема 1. Порядок адміністрування податків на споживання
Універсальний та специфічний акциз як форми непрямого оподаткування. Фіскальне
значення непрямих податків. Платники податку на додану вартість, порядок його нарахування
та сплати. Об’єкт, база оподаткування, порядок обчислення та сплати акцизного податку.
Об’єкт, база оподаткування, порядок обчислення та сплати мита. Порядок оформлення звітності
по непрямим податкам.
Тема 2. Механізм оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб
Економічна сутність та фіскальне значення податку на прибуток підприємств та податку на
доходи фізичних осіб. Платники податку, ставка, об’єкт та база оподаткування. Механізм
розрахунку та порядок сплати податку на прибуток. Різниці, що враховуються при
оподаткуванні прибутку підприємств. Пільги при оподаткуванні прибутку підприємств.
Платники, об’єкт, база оподаткування та ставки податку на доходи фізичних осіб. Порядок його
сплати і подання звітності. Особливості оподаткування операцій з реалізації майнових та
немайнових прав, об’єктів рухомого й нерухомого майна.
Тема 3. Ресурсні платежі та екологічне оподаткування
Підстави і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Державна власність на ресурси як
основа отримання державою доходів за їх використання. Плата за ресурси як інструмент впливу
на економне і раціональне використання ресурсів. Платники, ставки, об’єкт та база
оподаткування рентної плати. Сутність та необхідність адміністрування екологічного податку.
Фіскальне значення екологічного податку в Україні. Платники екологічного податку та
податкові агенти. Об'єкт та база оподаткування, ставки податку. Порядок та особливості
обчислення, сплати екологічного податку, подання податкової звітності. Сутність та
особливості сучасного податкового регулювання в Україні як інструменту державної
екологічної політики.
Тема 4. Особливості адміністрування місцевих податків і зборів
Особливості адміністрування податків та зборів на місцевому рівні. Повноваження органів
місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків та зборів. Терміни прийняття
рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Перелік юридичних і фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку.
Особливості у нарахуванні й сплаті єдиного податку для юридичних та фізичних осіб. Майнове
оподаткування, його основні форми, значення і порядок проведення в сучасних умовах.
Порядок справляння місцевих зборів.
Модуль 2. Теоретичні та організаційні засади соціального забезпечення
Тема 5. Соціальне забезпечення як пріоритетний напрям соціальної політики держави
Поняття соціального забезпечення, соціального захисту, соціальної політики держави.
Основні функції та напрями політики держави у сфері соціального забезпечення.
Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення. Соціальні зобов’язання держави
в сфері соціального забезпечення. Світові системи соціального забезпечення. Характеристика
моделей соціальної політики в країнах з розвинутою ринковою економікою. Поняття, мета
встановлення та принципи формування державних соціальних стандартів, державних
соціальних гарантій, соціальних норм і нормативів.

Тема 6. Пенсійне забезпечення: сучасний стан та перспективи розвитку
Економічний зміст, значення та складові державного соціального забезпечення. Пенсійне
забезпечення в системі загальнообов’язкового державного соціального забезпечення.
Призначення, перерахунок і виплата пенсій у системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування. Управління солідарною системою загальнообов’язкового державного
пенсійного забезпечення. Порядок обчислення матеріальних страхових соціальних виплат та
надання соціальних послуг застрахованим особам у межах накопичувальної системи пенсійного
забезпечення.
Тема 7. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги по загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню
Сутність, мета і основні напрями управління коштами соціального страхування.
Характеристика організаційної структури управління державними соціальними страховими
фондами. Економіко-правові засади та принципи управління коштами соціального страхування.
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги по загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності. Матеріальне забезпечення та соціальні
послуги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.
Тема 8. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням на випадок безробіття
Теоретичні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття. Джерела формування бюджету Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття. Особливості призначення та виплати
матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на
випадок безробіття. Умови надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття.
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Розділ 4. Тематичний план вивчення навчальної дисципліни

2
2

Тема 1. «Порядок адміністрування
податків на споживання»
Лекція 1
1.
Сутність, порядок
нарахування та сплати податку на
додану вартість.
2.
Фіскальне значення й
особливості адміністрування
акцизного податку.
1. Види
мита
та
елементи
нарахування його сплати.

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

3
4
5
Модуль 1. «Теоретичні та організаційні основи оподаткування»
Тема 1. «Порядок адміністрування податків на
4
Тема 1. «Порядок адміністрування податків на
споживання»
споживання»
1.
Опрацювати
методи
та
способи
Семінарське заняття 1 «Порядок справляння
оподаткування доданої вартості.
універсального акцизу»
1.Сутність податку на додану вартість (ПДВ), його
2.
Виявити особливості
обов’язкової і
зародження та соціально-економічне значення в
добровільної реєстрації платників ПДВ.
непрямому оподаткуванні.
3.
Охарактеризувати операції, що підлягають
2. Елементи адміністрування ПДВ.
оподаткуванню за різними ставками податку на
3. Податкове зобов’язання. Податковий кредит. Порядок
додану вартість та операції, що не є об’єктом
визначення суми податку на додану вартість, що підлягає
оподаткування й звільнені від оподаткування цим
сплаті або автоматичному відшкодуванню з бюджету.
податком.
3.
Порядок визначення суми ПДВ при ввезенні
4.
Охарактеризувати податкові періоди з ПДВ.
товарів на митну територію України.
вказати на їх особливості.
4.
Податкова накладна як основний звітний
5.
Визначити особливості, переваги та
податковий документ, порядок її складання.
недоліки податку на додану вартість.
5.
Методика складання декларації з податку на
6.
Виявити
особливості
порядку
додану вартість. Порядок подання податкової декларації з
адміністрування ПДВ у зарубіжних країнах.
податку на додану вартість.
7. Різниця між ПДВ та акцизом.
8.Проаналізувати існуючий перелік підакцизних
товарів на предмет його доцільності з точки зору
Семінарське заняття 2
наповнення бюджету і захисту прав вітчизняного
«Порядок адміністрування специфічного акцизу»
1.Акцизний податок як форма специфічних акцизів,
товаровиробника.
історія його запровадження в Україні.
9. Обґрунтувати доцільність запровадження пільг в
2.Акцизний податок: платники податку, об’єкт
системі акцизного оподаткування.
оподаткування, перелік підакцизних товарів та ставки
10. Дати оцінку потенціалу акцизного податку як
оподаткування.
фіскального та регулюючого інструменту в Україні
3.Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на
та за її межами.
митній території України та ввезених в Україну. Порядок
11. Обґрунтувати основні проблеми механізму
визначення сум і строку сплати податку.
справляння акцизного податку в Україні
4. Особливості обчислення та сплати податку з тютюнових
12. Контроль за надходженням акцизного податку і
виробів і алкогольних напоїв.
відповідальність платників.
5. Акцизні марки. Виготовлення, зберігання, продаж марок
акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і
тютюнових виробів.
6.Складення та подання декларації з акцизного податку.
7.Контроль за сплатою податку. Акцизні склади.

Кількість
годин

1

Назва теми та питання семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни «Податки та соціальне забезпечення» для студентів денної форми навчання

6
7

Тема 2. «Механізм оподаткування
доходів юридичних та фізичних
осіб»

2

Лекція 2
Економічна
необхідність
податку на прибуток, платники, об’єкт
оподаткування, ставки.
2.
Порядок обчислення податку
на прибуток підприємств.
3.
Сутність
оподаткування
доходів громадян.
4.
Порядок нарахування та
сплати податку на доходи фізичних
осіб до бюджету.

1.

Тема 3. «Ресурсні платежі та
екологічне оподаткування»
Лекція 3
1.
Рентна плата, її види, порядок
обчислення та сплати.
2.
Сутність та необхідність
адміністрування екологічного податку.
3.
Порядок
обчислення
та
сплати екологічного податку.
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Тема 2. «Механізм оподаткування доходів юридичних
та фізичних осіб»
Семінарське заняття 3 «Механізм оподаткування
доходів юридичних осіб»
1.
Сутність та історія становлення податку на
прибуток в Україні.
2.
Платники, об’єкт, база та ставки податку на
прибуток.
3.
Порядок обчислення об’єкта оподаткування
податку на прибуток підприємств.
4.
Різниці, що враховуються при оподаткуванні
прибутку підприємств.
5.
Безнадійна фінансова заборгованість та її
відображення в системі оподаткування.
6.
Зворотна і безповоротна фінансова допомога.
Семінарське заняття 4
«Особливості оподаткування доходів фізичних осіб»
1.Сутність оподаткування доходів громадян. Основні
принципи побудови податку на доходи фізичних осіб.
2.Порядок нарахування, утримання та сплати ПДФО до
бюджету.
3.Особливості оподаткування окремих видів доходів
фізичних осіб.
4.Річний перерахунок сум податку: порядок, алгоритм та
терміни проведення, документальне оформлення річних
перерахунків.
5.Декларування доходів фізичних осіб. Категорії
платників, що зобов’язані декларувати свої доходи.
Тема 3. «Ресурсні платежі та екологічне
оподаткування»
Семінарське заняття 5
1.
Порядок обчислення рентної плати за
користування надрами.
2.
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів.
3.
Рентна плата за спеціальне використання води.
4.
Рентна плата за користування радіочастотним
ресурсом України; платники, об’єкт оподаткування,
ставки податку та порядок обчислення.
5.
Сутність та необхідність адміністрування
екологічного податку.
6.
Порядок обчислення та сплати екологічного
податку.
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Тема 2. «Механізм оподаткування доходів
юридичних та фізичних осіб»
1. Визначити різницю між балансовим та
оподатковуваним прибутком.
2. Пільги при оподаткуванні прибутку
підприємств. Визначити плюси та мінуси
вітчизняного досвіду пільгового оподаткування.
3. Вивчити порядок розрахунку амортизації
основних засобів або нематеріальних активів для
визначення об’єкта оподаткування податку на
прибуток підприємств.
4.
Дослідити еволюцію податку на доходи
фізичних осіб в Україні, ознайомитися з різними
підходами до оподаткування доходів фізичних осіб.
5.
Проаналізувати прогресивну шкалу ставок
оподаткування з точки зору її доцільності. Вказати
переваги та недоліки відповідного підходу до
оподаткування доходів громадян.
6.
Ознайомитися з видами та порядком
нарахування податкової знижки.
7.
Заповнити декларацію про майновий стан та
доходи.

7

2

Тема 3. «Ресурсні платежі та екологічне
оподаткування»
1.Опрацювати нормативно-законодавчу базу з
питань обчислення та сплати в бюджет рентних
платежів.
2. Дати оцінку динаміці та структурі рентних
платежів до бюджетів України.
3. Виявити та охарактеризувати особливості
застосування вуглецевого податку у світі.
4. Проаналізувати вплив екологічних податків на
поведінку суб’єктів господарювання.
5. Дати оцінку статичній та динамічній ефективності
екологічних податків для зниження рівня
забруднення довкілля та забезпечення раціонального
природокористування.
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Тема 4. «Особливості
адміністрування місцевих податків і
зборів»
Лекція 4
1.
Економічна
природа
та
сутність місцевого оподаткування.
2.
Спрощена
система
оподаткування
суб’єктів
малого
підприємництва
3.
Платники, ставки єдиного
податку та порядок нарахування і
сплати податку до бюджету.
4.
Сутність, склад податку на
майно та порядок його сплати.
5.
Особливості справляння
місцевих зборів.

2

Тема 5. «Соціальне забезпечення як
пріоритетний напрям соціальної
політики держави»
Лекція 5
1. Соціальне забезпечення як форма
соціального захисту.
2. Соціальне забезпечення як складова
соціальної політики держави.
3. Сутність та складові елементи
соціального забезпечення.
4. Функції соціального забезпечення.
Тема 6. «Пенсійне забезпечення:
сучасний стан та перспективи
розвитку»
Лекція 6
1. Теоретичні основи пенсійного
забезпечення.
2. Види пенсій та критерії їх
призначення.
3. Порядок обчислення пенсій.

2
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Тема 4. «Особливості адміністрування місцевих
податків і зборів»
Семінарське заняття 6
1.Економічна
природа
та
сутність
місцевого
оподаткування.
2.Спрощена система оподаткування та умови переходу до
неї.
3.Порядок нарахування та сплати податку до бюджету.
4.Особливості справляння податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
5.Особливості справляння транспортного податку
6.Елементи побудови земельного податку.
7.Основні елементи адміністрування збору за місця для
паркування транспортних засобів в Україні.
8.Основні елементи справляння туристичного збору
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Тема 4. «Особливості адміністрування місцевих
податків і зборів»
1.
Виокремити умови переходу на спрощену
систему оподаткування.
2.Виявити чинники, що впливають на ставку єдиного
податку для юридичних і фізичних осіб.
3.Дослідити світовий досвід функціонування
спрощеної системи оподаткування
4.Обґрунтувати доцільність запровадження податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
5.Визначити особливості адміністрування місцевих
податків і зборів.
6.Провести аналіз місцевих податків і зборів та
можливість їх сплати в окремих регіонах.

Модуль 2. Теоретичні та організаційні засади соціального забезпечення
Тема 5. «Соціальне забезпечення як пріоритетний
2
Тема 5. «Соціальне забезпечення як пріоритетний
напрям соціальної політики держави»
напрям соціальної політики держави»
1.
Обґрунтувати проблему стосовно існування
Семінарське заняття 7
1. Соціальне забезпечення як форма соціального захисту.
співвідношення між соціальними ризиками і видами
2. Соціальне забезпечення як складова соціальної політики
соціального страхування.
держави.
2.
Дослідити напрями виконання функцій
3. Сутність та складові елементи соціального
соціального забезпечення в умовах фінансовозабезпечення.
економічної кризи.
4. Функції соціального забезпечення.
3.Провести аналіз функціонування складових
5. Світові системи соціального забезпечення.
соціального забезпечення в Україні і світі на
сучасному етапі.
Тема 6. «Пенсійне забезпечення: сучасний стан та
2
Тема 6. «Пенсійне забезпечення: сучасний стан та
перспективи розвитку»
перспективи розвитку»
1.
Дослідити напрями використання коштів
Семінарське заняття 8
1.
Теоретичні основи пенсійного забезпечення.
Пенсійного фонду України та Накопичувального
2.
Призначення
та
принципи
фонду. Обгрунтувати вплив демографічної ситуації в
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
Україні на обсяги пенсійних виплат.
страхування.
2.
Провести
аналіз
ефективності
3.
Страховики, страхувальники та застраховані
функціонування Пенсійного фонду в Україні на
особи в системі загальнообов’язкового державного
сучасному етапі. Оцінити динаміку доходів та витрат
пенсійного страхування.
фонду. Виявити основні фактори дефіциту бюджету
4.
Види пенсій та критерії їх призначення.
Пенсійного фонду України протягом останніх років.
5.
Суб’єкти управління солідарною системою
3.
Визначити
напрями
удосконалення
пенсійного страхування, їх функції та завдання.
управління коштами Пенсійного фонду України.
6. Порядок обчислення пенсій.
Виявити можливості застосування позитивного
світового досвіду реформування системи пенсійного
забезпечення в Україні.
4.
Виявити проблеми в запровадженні
Накопичувальної системи пенсійного страхування.
Визначити особливості управління коштами
Накопичувального фонду в Україні.

7
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Тема 7. «Матеріальне забезпечення
та соціальні послуги по
загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню»
Лекція 7

2

Тема 7. «Матеріальне забезпечення та соціальні
послуги по загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню»
Семінарське е заняття 9
1.
Сутність та принципи загальнообов’язкового
державного соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійного захворювання.
2.Суб'єкти та об’єкти соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійного
захворювання.
3.Види матеріального забезпечення за соціальним
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійного захворювання та умови його отримання.
4. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного
соціального
страхування
з
тимчасової
втрати
працездатності.
5. Суб’єкти та порядок організації матеріального
забезпечення за страхуванням з тимчасової втрати
працездатності.
6. Порядок нарахування та виплати допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами та допомоги на поховання.
7. Фінансування Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності страхувальників.
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Тема 7. «Матеріальне забезпечення та соціальні
послуги по загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню»
1.
Провести порівняльний аналіз матеріального
забезпечення та соціальних послуг з тимчасової
втрати працездатності.
2.
Виявити та охарактеризувати проблеми
цільового використання коштів
соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
3.
Виявити можливості застосування світового
досвіду організації соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві в Україні.
4.
Обгрунтувати
основні
рекомендації
Міжнародної організації праці (МОП)
щодо
удосконалення національної системи охорони праці.
5.
Охарактеризувати особливості призначення
допомоги і надання соціальних послуг у сфері
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
6.
Пояснити порядок обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку виплат за видами
соціального страхування.
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Тема 8. «Матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття»
Семінарське заняття 10
1. Теоретичні засади загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття.
2. Джерела формування бюджету Фонду
загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття.
3. Особливості призначення та виплати матеріального
забезпечення за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття.
4. Умови надання соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття.
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Тема 8. «Матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття»
1.
Охарактеризувати
особливості
функціонування
ринку
праці
в
Україні.
Використовуючи інформацію різних джерел,
обґрунтуйте висновок щодо професій, що мають
найбільший попит на ринку праці за сучасних умов.
2.
Виявити взаємозв’язок між поняттям
«зайнятість» і «працездатність». На прикладі
охарактеризувати економічну і соціальну сутність
зайнятості. Охарактеризувати основні напрямки
державної політики України у сфері зайнятості.
3.
Виявити та охарактеризувати специфіку
роботи Фонду соціального страхування на випадок
безробіття України.
4.
Провести порівняльний аналіз видів
матеріального забезпечення та соціальних послуг в
Україні.
5.Обгрунтувати
можливості
запровадження
зарубіжного досвіду організації страхування на
випадок безробіття в Україні.
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1.Матеріальне
забезпечення
та
соціальні
послуги
по
загальнообов’язковому державному
соціальному
страхуванню
від
нещасного випадку на виробництві та
професійного
захворювання,
які
спричинили втрату працездатності.
2. Матеріальне забезпечення та
соціальні
послуги
по
загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.
3. Алгоритм розрахунку середньої
заробітної плати для виплат за
загальнообов’язковим
державним
соціальним страхуванням
Тема 8. «Матеріальне забезпечення
та соціальні послуги за
загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на
випадок безробіття»
Лекція 8
1.
Теоретичні
засади
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування на випадок
безробіття.
2. Джерела формування бюджету
Фонду
загальнообов’язкового
державного соціального страхування
на випадок безробіття.
3.
Призначення
та
виплати
матеріального
забезпечення
за
державним соціальним страхуванням
на випадок безробіття.
4. Умови надання соціальних послуг за
загальнообов’язковим
державним
соціальним страхуванням на випадок
безробіття.
Всього

16

20

54
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Тема 1. «Порядок адміністрування
податків на споживання»
Лекція 1
1.Сутність, порядок нарахування та
сплати податку на додану вартість.
2.
Фіскальне значення й
особливості адміністрування
акцизного податку.
3. Види
мита
та
елементи
нарахування його сплати.

Тема 2. «Механізм оподаткування
доходів юридичних та фізичних
осіб»
1.
2.
3.
4.

Економічна необхідність податку
на прибуток, платники, об’єкт
оподаткування, ставки.
Порядок обчислення податку на
прибуток підприємств.
Сутність оподаткування доходів
громадян.
Порядок нарахування та сплати
податку на доходи фізичних осіб до
бюджету.

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

3
4
5
Модуль 1. «Теоретичні та організаційні основи оподаткування»
Тема 1. «Порядок адміністрування податків на
споживання»
1.
Опрацювати методи та способи оподаткування
доданої вартості.
2.
Виявити особливості обов’язкової і добровільної
реєстрації платників ПДВ.
3.
Охарактеризувати
операції,
що
підлягають
оподаткуванню за різними ставками податку на додану
вартість та операції, що не є об’єктом оподаткування й
звільнені від оподаткування цим податком.
4.
Охарактеризувати податкові періоди з ПДВ. вказати
на їх особливості.
5.
Визначити особливості, переваги та недоліки податку
на додану вартість.
6.
Виявити особливості порядку адміністрування ПДВ у
зарубіжних країнах.
7. Проаналізувати існуючий перелік підакцизних товарів
на предмет його доцільності з точки зору наповнення
бюджету і захисту прав вітчизняного товаровиробника.
8. Обґрунтувати доцільність запровадження пільг в
системі акцизного оподаткування.
9.
Дати оцінку потенціалу акцизного податку як
фіскального та регулюючого інструменту в Україні та за її
межами.
10. Обґрунтувати основні проблеми мехнізму справляння
акцизного податку в Україні
Тема 2. «Механізм оподаткування доходів
2
Тема 2. «Механізм оподаткування доходів юридичних та
юридичних та фізичних осіб»
фізичних осіб»
1.Визначити різницю між балансовим та оподатковуваним
Семінарське заняття 1 «Механізм
прибутком.
оподаткування доходів юридичних та
2.Пільги при оподаткуванні прибутку підприємств.
фізичних осіб»
1.Порядок
обчислення
об’єкта
Визначити плюси та мінуси вітчизняного досвіду
оподаткування податку на прибуток
пільгового оподаткування.
підприємств.
3.Вивчити порядок розрахунку амортизації основних засобів
2.Різниці,
що
враховуються
при
або нематеріальних активів для визначення об’єкта
оподаткуванні прибутку підприємств.
оподаткування податку на прибуток підприємств.
3.Безнадійна фінансова заборгованість та її
4.Дослідити еволюцію податку на доходи фізичних осіб в
відображення в системі оподаткування.
Україні, ознайомитися з різними підходами до
4.Зворотна і безповоротна фінансова
оподаткування доходів фізичних осіб.
допомога.
5.Проаналізувати прогресивну шкалу ставок оподаткування з
5.Сутність оподаткування доходів громадян.
точки зору її доцільності. Вказати переваги та недоліки

Кількість
годин

1

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Податки та соціальне забезпечення» для студентів заочної форми навчання
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Тема 3. «Ресурсні платежі та
екологічне оподаткування»
1.
2.
3.

6.Порядок нарахування, утримання та
сплати ПДФО до бюджету.
7.Особливості оподаткування окремих видів
доходів фізичних осіб.
8.Річний перерахунок сум податку: порядок,
алгоритм
та
терміни
проведення,
документальне
оформлення
річних
перерахунків.
9.Декларування доходів фізичних осіб.
Категорії платників, що зобов’язані
декларувати свої доходи.

відповідного підходу до оподаткування доходів громадян.
6.Ознайомитися з видами та порядком нарахування
податкової знижки.
7.Заповнити декларацію про майновий стан та доходи.

Рентна плата, її види, порядок
обчислення та сплати.
Сутність
та
необхідність
адміністрування
екологічного
податку.
Порядок обчислення та сплати
екологічного податку.

Тема 4. «Особливості
адміністрування місцевих податків і
зборів»
1.
Економічна
природа
та
сутність місцевого оподаткування.
2.
Спрощена
система
оподаткування суб’єктів малого
підприємництва
3.
Платники, ставки єдиного
податку та порядок нарахування і
сплати податку до бюджету.
4.
Сутність, склад податку на
майно та порядок його сплати.
5.
Особливості справляння
місцевих зборів.

Тема 4. «Особливості адміністрування
місцевих податків і зборів»
Семінарське заняття 2
1.Економічна природа та сутність місцевого
оподаткування.
2.Спрощена система оподаткування та
умови переходу до неї.
3.Порядок нарахування та сплати податку до
бюджету.
4.Особливості справляння податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки.
5.Особливості справляння транспортного
податку
6.Елементи побудови земельного податку.
7.Основні елементи адміністрування збору
за місця для паркування транспортних
засобів в Україні.
8.Основні
елементи
справляння
туристичного збору

2

Тема 3. «Ресурсні платежі та екологічне оподаткування»
1.Опрацювати нормативно-законодавчу базу з питань
обчислення та сплати в бюджет рентних платежів.
2. Дати оцінку динаміці та структурі рентних платежів до
бюджетів України.
3. Виявити та охарактеризувати особливості застосування
вуглецевого податку у світі.
4. Проаналізувати вплив екологічних податків на поведінку
суб’єктів господарювання.
5. Дати оцінку статичній та динамічній ефективності
екологічних податків для зниження рівня забруднення
довкілля
та
забезпечення
раціонального
природокористування.
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Тема 4. «Особливості адміністрування місцевих податків і
зборів»
1.Виокремити умови переходу на спрощену систему
оподаткування.
2.Виявити чинники, що впливають на ставку єдиного податку
для юридичних і фізичних осіб.
3.Дослідити світовий досвід функціонування спрощеної
системи оподаткування
4.Обґрунтувати доцільність запровадження податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
5.Визначити особливості адміністрування місцевих податків і
зборів.
6.Провести аналіз місцевих податків і зборів та можливість їх
сплати в окремих регіонах.
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Модуль 2. Теоретичні та організаційні засади соціального забезпечення
Тема 5. «Соціальне забезпечення як пріоритетний напрям
соціальної політики держави»
1.Обґрунтувати проблему стосовно існування співвідношення
між соціальними ризиками і видами соціального
страхування.
2.Дослідити напрями виконання функцій соціального
забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи.
3.Провести аналіз функціонування складових соціального
забезпечення в Україні і світі на сучасному етапі.

Тема 5. «Соціальне забезпечення як
пріоритетний напрям соціальної
політики держави»
1. Соціальне забезпечення як форма
соціального захисту.
2. Соціальне забезпечення як складова
соціальної політики держави.
3. Сутність та складові елементи
соціального забезпечення.
4. Функції соціального забезпечення.
Тема 6. «Пенсійне забезпечення:
сучасний стан та перспективи
розвитку»
Лекція 2
1. Теоретичні основи пенсійного
забезпечення.
2. Види пенсій та критерії їх
призначення.
3. Порядок обчислення пенсій.

Тема 7. «Матеріальне забезпечення
та соціальні послуги по
загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню»
1.Матеріальне
забезпечення
та
соціальні
послуги
по
загальнообов’язковому державному
соціальному
страхуванню
від
нещасного випадку на виробництві та
професійного
захворювання,
які
спричинили втрату працездатності.
2. Матеріальне забезпечення та
соціальні
послуги
по
загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.
3. Алгоритм розрахунку середньої
заробітної плати для виплат за
загальнообов’язковим
державним
соціальним страхуванням

2

Тема 6. «Пенсійне забезпечення: сучасний стан та
перспективи розвитку»
1.
Дослідити напрями використання коштів Пенсійного
фонду України та Накопичувального фонду. Обгрунтувати
вплив демографічної ситуації в Україні на обсяги пенсійних
виплат.
2.
Провести аналіз ефективності функціонування
Пенсійного фонду в Україні на сучасному етапі. Оцінити
динаміку доходів та витрат фонду. Виявити основні фактори
дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.
3.
Визначити напрями удосконалення управління
коштами Пенсійного фонду України. Виявити можливості
застосування позитивного світового досвіду реформування
системи пенсійного забезпечення в Україні.
4.
Виявити проблеми в запровадженні Накопичувальної
системи пенсійного страхування. Визначити особливості
управління коштами Накопичувального фонду в Україні.
Тема 7. «Матеріальне забезпечення та соціальні послуги
по загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню»
1.
Провести порівняльний аналіз матеріального
забезпечення та соціальних послуг з тимчасової втрати
працездатності.
2.
Виявити та охарактеризувати проблеми цільового
використання коштів соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.
3.
Виявити можливості застосування світового досвіду
організації соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві в Україні.
4.
Обгрунтувати основні рекомендації Міжнародної
організації праці (МОП) щодо удосконалення національної
системи охорони праці.
5.
Охарактеризувати
особливості
призначення
допомоги і надання соціальних послуг у сфері соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
6.
Пояснити порядок обчислення середньої заробітної
плати для розрахунку виплат за видами соціального
страхування.
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Тема 8. «Матеріальне забезпечення
та соціальні послуги за
загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на
випадок безробіття»
1.
Теоретичні
засади
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування на випадок
безробіття.
2. Джерела формування бюджету
Фонду
загальнообов’язкового
державного соціального страхування
на випадок безробіття.
3.
Призначення
та
виплати
матеріального
забезпечення
за
державним соціальним страхуванням
на випадок безробіття.
4. Умови надання соціальних послуг за
загальнообов’язковим
державним
соціальним страхуванням на випадок
безробіття.

Всього

Тема 8. «Матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за
загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на випадок
безробіття»
Семінарське заняття 3
1.Суб'єкти
та
об’єкти
соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійного захворювання.
2.Види матеріального забезпечення за
соціальним страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійного
захворювання та умови його отримання.
3.Суб’єкти
та
порядок
організації
матеріального забезпечення за страхуванням
з тимчасової втрати працездатності.
4. Порядок нарахування та виплати
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
та допомоги на поховання.
5. Фінансування Фондом соціального
страхування
з
тимчасової
втрати
працездатності страхувальників.
6. Теоретичні засади загальнообов’язкового
державного соціального страхування на
випадок безробіття.
7. Особливості призначення та виплати
матеріального
забезпечення
за
загальнообов’язковим
державним
соціальним страхуванням на випадок
безробіття.
8. Умови надання соціальних послуг за
загальнообов’язковим
державним
соціальним страхуванням на випадок
безробіття.
16
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Тема 8. «Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття»
1.Охарактеризувати особливості функціонування ринку праці
в Україні. Використовуючи інформацію різних джерел,
обґрунтуйте висновок щодо професій, що мають найбільший
попит на ринку праці за сучасних умов.
2.Виявити взаємозв’язок між поняттям «зайнятість» і
«працездатність». На прикладі охарактеризувати економічну і
соціальну сутність зайнятості. Охарактеризувати основні
напрямки державної політики України у сфері зайнятості.
3.Виявити та охарактеризувати специфіку роботи Фонду
соціального страхування на випадок безробіття України.
4.Провести порівняльний аналіз видів матеріального
забезпечення та соціальних послуг в Україні.
5.Обгрунтувати можливості запровадження зарубіжного
досвіду організації страхування на випадок безробіття в
Україні.
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом
навчальної дисципліни «Податки та соціальне забезпечення».
До основних видів самостійної роботи під час вивчення навчальної дисципліни слід
віднести: підготовку до лекційних занять шляхом опанування окремих програмних питань, що
передбачені для самостійного вивчення; підготовку до практичних занять шляхом виконання
усного та письмового домашнього завдання; здійснення самоконтролю своїх знань за
допомогою складання навчальних тестів або проходження тестування в дистанційному курсі з
навчальної дисципліни; підготовка реферативної доповіді; підготовка до модульної контрольної
роботи; додаткове опрацювання літератури, законодавчих і нормативних документів та
інтернет-джерел.
До основних засобів контролю виконання видів і форм самостійної роботи відносимо:
перевірка конспектів; усне опитування; перевірка виконання завдань на практичних заняттях та
правильності рішення домашніх завдань; тестування; бліц-опитування; підготовку рефератів;
виконання індивідуальних завдань; захист тем під час практичних занять; перевірка модульної
контрольної роботи.
З метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі
навчання, а також застосування цих знань на практиці, підвищення рівня успішності студентів,
які з тих чи інших причин потребують додаткової допомоги викладача при підготовці до
складання поточного чи підсумкового контролю, при виконанні індивідуальних завдань з
дисципліни «Податки та соціальне забезпечення» науково-педагогічні працівники кафедри
надають студентам консультації.
Для інтенсифікації освітнього процесу при викладанні навчальної дисципліни «Податки та
соціальне забезпечення» передбачено використання наступних активних методів навчання:
1. Кожна лекція для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра має проблемний
характер. Для активізації пізнавальної діяльності студентів в обов’язковому порядку
використовуються презентації.
2. Використання інноваційних технологій при проведенні практичних
занять:
тестування, застосування інтерактивних методик проведення занять, використання глобальної
мережі Іnternet, елементів дистанційної освіти.
3. Стимулювання науково-дослідної роботи студентів шляхом підготовки рефератів та
залучення їх до участі у науково-практичних конференціях.
Розподіл видів занять з дисципліни «Податки та соціальне забезпечення»
регламентується навчальним і робочим планами.
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Податки та соціальне забезпечення»
здійснюється на основі результатів поточного модульного та підсумкового контролю у формі
екзамену.
Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях протягом семестру і має на меті
перевірку рівня підготовленості студента при виконанні конкретної роботи.
Об’єктами поточного контролю є: відвідування лекцій, семінарських занять і активність
роботи протягом семестру; результати виконання модульних контрольних робіт; підготовка та
захист індивідуальних навчально-дослідних та теоретично-аналітичних завдань; участь у
наукових конференціях.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу,
умінь самостійно опрацьовувати наукову літературу, здатності осмислити зміст теми чи
розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал.
Формами контролю є оцінювання виступів з доповідями, перевірка виконання
розрахункових та творчих завдань, тестовий контроль, комп’ютерне тестування, понятійні
диктанти та бліц-опитування.
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на навчальних заняттях і
за виконання завдань самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.
Робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної дисципліни «Податки та
соціальне забезпечення» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» передбачено виконання двох поточних модульних робіт.
Підсумкове оцінювання з навчальної дисципліни «Податки та соціальне забезпечення»
здійснюється у формі екзамену. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається за

середньозваженою оцінкою, виходячи із загальної оцінки за поточний модульний контроль і
оцінки за здачу екзамену (табл.5).
Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни
Максимальна
кількість балів

Види робіт
Модуль 1 (теми 1–4):
- відвідування занять (10 х 0,1б. = 1 бал);
- захист домашнього завдання (6 х 1б. = 6 балів);
- виконання навчальних завдань (6 х 0,5б. = 3 бали);
- тестування (4 х 10 х 0,2б. = 8 балів);
- доповнення на занятті (7 х 0,1 бали = 0,7 бали)
- підготовка доповіді (реферату) та їх обговорення (3 бали);
- поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5–8):
- відвідування занять (8 х 0,1б. = 0,8 балів);
- захист домашнього завдання (4 х 1б. = 4 бали);
- виконання навчальних завдань (4 х 0,5б. = 2 бали);
- тестування (4 х 10 х 0,3б. = 8 балів);
- доповнення на занятті (5 х 0,1 бали = 0,5 бали)
- підготовка доповіді (реферату) та їх обговорення (3 бали);
- поточна модульна робота (10 балів)
Поточне оцінювання
Екзамен
Разом

31,7

28,3

60
40
100

Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може перевищувати 100
балів. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання до національної шкали та шкали
ECTS здійснюється у такому порядку (табл. 6).
Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з
навчальної дисципліни «Податки та соціальне забезпечення»
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за
шкалою ECTS
А
В
С
D
E
FX
F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

Студент, який за результатами вивчення дисципліни набрав 34 бала і менше, вивчає
дисципліну повторно за додатковою оплатою.
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх видів навчальної
роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки можуть бути додані бали –
коефіцієнт мотивації (до 10 % від загальної підсумкової оцінки). Мотивація студентів
застосовується за умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені
робочим навчальним планом підготовки студентів і робочою навчальною програмою з
навчальної дисципліни незалежно від результатів виконання.
Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності студентів
визначається науково-педагогічним працівником кафедри фінансів та банківської справи
враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни «Податки та соціальне
забезпечення» (відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності,
виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі тощо).
Також студенти можуть отримати додаткову кількість балів за видами робіт з вивчення
дисципліни «Податки та соціальне забезпечення» (табл. 7). Додаткові бали додаються до
загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни.

Таблиця 7 Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення дисципліни
«Податки та соціальне забезпечення»
Форма роботи
1. Навчальна
2.Науково-дослідна

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах
2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних
завдань підвищеної складності
1. Участь у роботі наукових гуртків
2. Участь у конкурсах студентських робіт
3. Участь у наукових студентських конференціях

Бали
4
6
3
7
7
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Програмне
забезпечення
комп’ютерної
підтримки
вивчення
навчальної
дисципліни «Податки та соціальне забезпечення» передбачає:
1) виконання
практичних
завдань
за
окремими
темами
дисципліни
з
використанням автоматизації доступу до баз даних і знань, а також розв'язання
конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS
Office
(MSWord,
MSExcel,
MSAccess,
MSPowerPoint),
MSFrontPage,
VBA,
що
прості
у
використанні,
мають
зручний
інтерфейс
користувача.
Результати
виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту,
таблиць тощо.
2) здійснення
тестового
контролю
знань
студентів
за
допомогою
програмного засобу «OpenTest2.0». Тестування проводиться під час проведення
занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

